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PRESENTACIÓ

Sento una gran satisfacció, en aquest moment, en presentar la segona Memòria del CTESC
al lector interessat en la situació econòmica i laboral del nostre país.
El primer motiu de satisfacció és perquè aquesta Memòria l’ha duta a terme el personal que
treballa diàriament al CTESC. Són persones d’una alta preparació en les matèries que han redactat i s’han esforçat a posar-hi tot l’afany personal per aconseguir un alt nivell de qualitat
en els textos que ara el lector pot assaborir. I, si en algun tema no han pogut anar més enllà,
ha estat per la dificultat de disposar de les dades que necessitaven.
El segon motiu pel qual estic satisfet és perquè aquesta Memòria té el valor afegit d’haver
estat discutida i aprovada per les organitzacions que conformen el CTESC; i, més concretament, perquè les conclusions han estat debatudes i assumides amb unanimitat per les organitzacions esmentades. Això vol dir que s’han superat les discrepàncies i els punts de vista
diferents en funció dels interessos particulars de cada organització.
La Memòria posa de manifest que, per a l’economia catalana, l’any 2003 ha estat positiu,
amb un creixement del 2,1 %. Encara que Espanya ha crescut 3 dècimes més (el 2,4 %), amb
tot, el creixement català ha estat superior al de la UE (el 0,8 %). I pel que fa a l’ocupació, segons l’EPA, el creixement ha estat del 3,3 %, superior al d’Espanya (el 2,7 %).
La taxa d’ocupació a Catalunya ha estat del 58,8 %, fet que significa situar-se un 5 % per
sobre de la taxa espanyola. D’altra banda, la població desocupada a Catalunya és de 292.500
persones, que indica una taxa d’atur del 9,3 %, dos punts per sota de l’espanyola, segons
l’EPA. L’atur registrat és del 6,4 %.
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Mantenim un índex de temporalitat excessivament alt. Dels 2.025.387 contractes signats
el 2003, el 37 % eren temporals i el 17 % dels treballadors han subscrit més de dos contractes
anuals.
És evident que en les negociacions que estan fent els agents socials i el Govern de la
Generalitat aquest serà un tema que hauran d’afrontar.
Les dades que ens facilita l’IDESCAT indiquen que el percentatge del PIB destinat a protecció social l’any 2000 va ser del 17,5 % –a Espanya és el 20,1 %, mentre que la mitjana a la
UE és del 27,3 %. És evident que aquest diferencial afecta, i molt, el baix nivell de les pensions
i els serveis socials a casa nostra i que requereix una correcció tant per part de l’Administració
de l’Estat –que ja ha anunciat mitjançant el ministre de Treball i Afers Socials que, l’any vinent, les pensions més baixes seran incrementades un 6 %– com per part del Govern de la
Generalitat, a qui caldrà mantenir el complement que ja està aprovat.
La Memòria –com no pot ser d’una altra manera– assenyala i comenta temes, la solució, o
no, dels quals s’ha de produir durant l’any 2004 o més tard. En aquest sentit és esperançador
saber que els governs estatal i autonòmic estan en un procés de negociació amb els agents socials que culminarà a la tardor i a partir del qual, sens dubte, acordaran la solució de molts dels
problemes socioeconòmics i laborals de què en la nostra Memòria ens fem ressò.
Rafael Hinojosa i Lucena
President del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Barcelona, 22 de juliol de 2004
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1. MARC EXTERIOR DE REFERÈNCIA
1.1. EVOLUCIÓ DELS PRINCIPALS AGREGATS
MACROECONÒMICS A LA UE
1.1.1. Evolució del producte, de la demanda i del mercat de treball
Entre el primer i el segon trimestre del 2003 s’observa una reducció del
ritme de creixement del PIB real, fins a assolir, en el segon trimestre, un
avenç del 0,1 % en termes de taxa interanual. La contribució de la demanda
interna es va reduir en el 0,3 %, fins a l’1 %. Exclosa la variació d’existències, però, tot just va registrar canvis, amb un creixement més elevat del
consum públic i un descens més moderat, respecte del trimestre anterior, de
la formació de capital fix, que compensava el menor avenç del consum privat. En canvi, l’aportació del saldo exterior net va seguir sent negativa.
Durant el tercer i quart trimestre del 2003 es produeix una lleugera, encara
que dèbil, recuperació de l’activitat. El creixement del PIB real de la zona de
l’euro en el tercer trimestre va ser del 0,4 % i la taxa de variació interanual es
va situar en el 0,3 % (taula 1). Aquesta magnitud denota una lleugera acceleració respecte al 0,1 % interanual del segon trimestre. Aquest canvi de tendència i, en conseqüència, la represa de la dinàmica de creixement en el tercer
trimestre s’atribueixen en part a l’evolució de la demanda externa, que redueix la seva contribució negativa a la variació del PIB des del -0,8 % entre els
mesos d’abril i juny al -0,2 % en el tercer trimestre.

Durant el tercer
trimestre del 2003
el creixement del
PIB real de la zona
de l’euro va ser
del 0,4 %.

15

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2003

Aquest creixement intertrimestal és resultat d’una contribució positiva
de la demanda exterior neta del 0,8 %. Malgrat el lleuger increment intertrimestral de les importacions, fruit de la debilitat de la demanda interna de
la zona de l’euro, el bon comportament intertrimestral del saldo exterior net
és imputable a un repunt del 2 % de les exportacions, com a conseqüència
de la recuperació dels mercats d’exportació de la zona de l’euro.
TAULA 1. PIB I COMPONENTS DE DESPESA. ZONA DE L’EURO 2003
Unitats: taxes de variació interanuals.

1er trim.

2on trim.

3er trim.

4rt trim.

PIB (preus constants 1995)

0,7

0,1

0,3

0,6

Demanda interna
Desp. en consum de les llars (1)
Desp. en consum de les adm. púb.
Formació bruta de capital

1,3
1,3
1,9
-1,9

1,0
1,0
1,7
-0,8

0,5
0,9
1,8
-1,2

1,3
0,7
2,3
-0,8

Saldo exterior (1)
Exportacions de béns i serveis
Importacions de béns i serveis

1,9
3,6

-1,5
0,8

-0,5
0,0

0,1
1,8

Font: elaboració pròpia a partir d’EUROSTAT.
Nota (1): les exportacions i les importacions comprenen béns i serveis, inclòs el
comerç dintre de la zona de l’euro.

La demanda
interna presenta
una contribució
negativa (-0,4 %)
al creixement del
PIB real durant
el tercer trimestre,
fins a situar-se
la taxa de variació
interanual
en el 0,5 %.

La demanda interna, inclosa la variació d’existències, presenta una contribució positiva (0,5 %) al creixement del PIB real durant el tercer trimestre. Tot
i els creixements experimentats en el consum privat i, especialment, en el públic, l’escàs dinamisme de la demanda interna s’explica per la reducció observada en la formació bruta de capital fix (-1,2 % en termes interanuals).
Cal destacar, no obstant això, la persistència d’un patró d’atonia significativa en el ritme de recuperació del creixement del consum privat, circumstància que queda corroborada d’acord amb l’evolució de l’índex de
vendes al detall, que se situa en nivells històricament baixos en el decurs
del tercer trimestre i el començament del quart trimestre, així com en l’escàs dinamisme de la producció de béns de consum i de les matriculacions
d’automòbils.
Malgrat aquests símptomes, que denoten el caràcter encara incipient de
la reactivació econòmica, els indicadors de sentiment i d’opinió disponibles
per al quart trimestre indiquen, tal com s’aprecia a la taula 2, l’existència
d’un cert procés de consolidació de la recuperació de l’activitat. Així, s’ob-
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serva una millora de 2,7 punts en el sentiment econòmic entre el tercer i el
quart trimestre, tot i la caiguda de 4 i 1 punts, respectivament, en la confiança industrial i dels consumidors en aquest mateix període.
TAULA 2. ENQUESTA D’OPINIÓ DE LA COMISSIÓ EUROPEA 2003
Unitats: indicadors diversos en percentatge.

1er trim.

2on trim.

3er trim.

4rt trim.

Clima econòmic

94,9

94,8

95

95,7

Confiança industrial

-11

-12

-11

-7

Confiança dels consumidors

-19

-19

-17

-16

Confiança dels serveis

-6

-2

5

10

Confiança de la construcció

-20

-21

-22

-20

Font: Comissió Europea. Direcció General d’Assumptes Econòmics i Financers.

TAULA 3. VALOR AFEGIT BRUT A PREUS BÀSICS PER BRANQUES
D’ACTIVITAT. ZONA DE L’EURO 2003
Unitats: taxes de variació intertrimestrals.

1er trim.

2on trim.

3er trim.

4rt trim.

TOTAL

0,0

-0,1

0,5

0,3

Ramaderia

-0,6

-0,5

-0,6

1,1

Indústries extractiva,
manufacturera i energia

0,3

-0,8

0,5

0,7

Construcció

-0,6

0,1

0,0

0,1

Comerç, hoteleria, transports
i comunicacions

-0,3

0,1

0,6

-0,3

Int. financeres, activ. imm.
i de lloguer, i serveis
empresarials

-0,1

0,1

0,4

0,1

Adm. pública, educació,
sanitat i altres serveis

0,2

0,2

0,3

0,5

Consum intermedi
de SIFMI (1)

-0,2

0,2

1,7

-0,5

Impostos nets de subvencions
sobre els productes

-0,4

0,2

0,1

0,5

Font: elaboració pròpia a partir d’EUROSTAT.
Nota (1): la utilització de serveis d’intermediació financera mesurats indirectament
(SIFMI) es tracten com un consum intermedi que no es distribueix per branques.
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El sector serveis va
créixer en el segon
trimestre de l’any.
En canvi, després
de certs indicis de
recuperació en el
primer trimestre, el
sector industrial
es va contreure
en el segon.

El descens de
la producció
industrial en
el segon trimestre
va ser degut,
principalment,
a la contribució
negativa dels béns
d’equipament
i de consum.

La pauta d’evolució del valor afegit brut sectorial va ser diferent en el
sector serveis que en el sector industrial durant el primer semestre del 2003
(taula 3). El sector serveis va créixer en el segon trimestre de l’any, després
de romandre pràcticament estabilitzat durant el primer trimestre. En canvi,
després de certs indicis de recuperació en el primer trimestre, el sector industrial es va contreure en el segon. Alguns dels factors explicatius d’aquest
descens es troben en l’apreciació de l’euro, així com en les vagues registrades en diversos països de la zona de l’euro durant el període.
Les tres branques d’activitat principals (excloses la construcció i l’energia)
van contribuir al descens de la producció industrial en el segon trimestre. No
obstant això, tal com es pot apreciar a la taula 4, aquest descens va ser degut,
principalment, a la contribució negativa dels béns d’equipament i de consum.
El creixement del producte en la resta de branques d’activitat, bàsicament en els
serveis públics i en la construcció, va ser lleugerament més moderat, al mateix
temps que es va mantenir la tònica negativa en el sector primari.
La tènue i incipient recuperació de l’activitat encetada en el tercer trimestre es fa palesa en tots els sectors. En el cas de la indústria (exclosa la
construcció) aquest comportament es fonamenta en una recuperació de la
producció de béns intermedis i d’equipament (taula 4), tot i que encara continuen presentant taxes de creixement interanuals negatives, però sobretot
en la contribució positiva, encara que lleugera, de la producció de béns de
consum.
TAULA 4. PRODUCCIÓ INDUSTRIAL. ZONA DE L’EURO 2003
Unitats: taxes de variació interanuals.

1er trim.

2on trim.

3er trim.

4rt trim.

0,5

-0,5

-0,3

1,2

0,8
100,1

-0,8
99,7

-0,2
100,3

1,5
101,2

Indústria, exc. la constr.
i l’energia
Béns intermedis
Béns d’equipament
Béns de consum

0,3
1,1
0,8
-1,3

-1,4
-0,6
-1,8
-1,7

-0,6
-0,4
-1,2
0,1

1,5
1,9
2,2
0,0

Energia

4,6

8,1

2,3

2,9

Construcció

-1,9

0,8

0,4

0,7

Indústria manufacturera

0,5

-1,3

-0,5

1,7

TOTAL
Indústria, exclosa la construcció
Total Índex 2000 = 100

Font: elaboració pròpia a partir d’EUROSTAT.
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Al llarg del mes de novembre, en termes interanuals, la producció de
béns d’equipament va avançar un 3,4 %. Aquest registre va representar una
notable recuperació respecte al descens del -1,2 % en termes mitjans del tercer trimestre.
Pel que fa a l’evolució del mercat de treball destaquen, en primer lloc, l’estancament del nivell d’ocupació que s’observa des del segon trimestre de l’any
2002 i, en conseqüència, tal com es posa de manifest a la taula 5, el creixement
pràcticament nul experimentat en aquesta matèria en el decurs del 2003.

En el decurs dels
nou primers mesos
del 2003 destaca
l’estancament del
nivell d’ocupació
que s’observa des
del segon trimestre
de l’any 2002.

TAULA 5. POBLACIÓ OCUPADA SEGONS SITUACIÓ
PROFESSIONAL I BRANQUES D’ACTIVITAT. ZONA DE L’EURO
2003
Unitats: taxes de variació intertrimestrals.

1er trim.

2on trim.

3er trim.

4rt trim.

TOTAL

0,0

0,1

0,0

0,1

Segons situació professional
Assalariats
Autònoms

0,0
0,1

0,1
0,2

0,0
-0,1

0,0
-0,4

-0,9

-0,2

-0,1

0,0

-0,4
0,1

-0,5
0,4

-0,5
-0,7

-0,6
-0,3

0,1

0,3

0,4

0,2

0,2

0,2

0,3

0,5

0,3

0,2

0,0

0,2

Per branques d’activitat
Ramaderia, caça, silvi.
i pesca
Indústries extr., manufac.
i energia
Construcció
Comerç, rep., hot., transp.
i comun.
Int. Fin.., act. imm. i llog.
i ser. emp.
Adm. pública, educ.,
sanitat i altres

Font: elaboració pròpia a partir d’EUROSTAT.

Aquesta evolució agregada de l’ocupació presenta, però, diferències
significatives segons els sectors d’activitat. L’ocupació al sector primari i a
la indústria mostrà taxes de creixement negatives durant els nou primers
mesos de l’any, en tant que continuà el creixement al sector serveis, amb
una lleugera pauta de desacceleració en el darrer trimestre. Aquesta situació
representa una continuació de la tendència observada l’any 2002.
En aquest escenari, tal com es pot apreciar a la taula 6, la taxa d’atur ha
romàs estable durant l’any 2003, tant per al conjunt de la població activa

L’ocupació
al sector primari
i a la indústria
mostrà taxes de
creixement
negatives durant
els nou primers
mesos de l’any, en
tant que continuà
el creixement al
sector serveis.
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com per grups d’edat i per sexe. Únicament s’aprecia, al tercer trimestre,
una tènue reducció de la taxa d’atur de la població jove (de menys de 25
anys) fins a situar-se en el 16,7 %, així com una disminució de 23.000 persones en la xifra desestacionalitzada d’aturats entre el tercer i el quart trimestre, tot i que, respecte al quart trimestre de l’any 2002, aquesta xifra es
va incrementar en 361.000 persones.
TAULA 6. TAXES D’ATUR PER GRUPS D’EDAT I SEXE. ZONA
DE L’EURO 2003
Unitats: taxes de variació interanuals.

1er trim.

2on trim.

3er trim.

4rt trim.

TOTAL

8,7

8,8

8,8

8,8

Adults

7,7

7,8

7,8

7,8

Joves

16,8

16,8

16,7

16,7

Homes

7,7

7,7

7,7

7,8

Dones

10,1

10,2

10,1

10,1

Font: elaboració pròpia a partir d’EUROSTAT.

1.1.2. Evolució dels preus i dels costos
La taxa de
creixement
de l’índex de preus
de consum es va
reduir fins al 2,1 %
l’any 2003,
des del 2,3 %
corresponent
a l’any 2002.

La taxa de creixement de l’índex de preus de consum es va reduir fins
al 2,1 % l’any 2003, des del 2,3 % corresponent a l’any 2002. El menor increment dels preus dels serveis, amb una reducció del 0,6 % entre els anys
2002 i 2003, fins a situar-se al 2,5 % en aquest darrer any, permet explicar
aquesta evolució.
TAULA 7. ÍNDEX HARMONITZAT DE PREUS DE CONSUM (IHPC)
BASE 1996 = 100 PER GRUPS. ZONA DE L’EURO 2003
Unitats: índex i taxes de variació interanuals.

1er trim.

2on trim.

3er trim.

4rt trim.

112,5

113,2

113,4

114,0

Béns

2,0

1,5

1,7

1,8

Serveis

2,7

2,6

2,4

2,4

TOTAL

2,3

1,9

2,0

2,0

Índex general

Font: elaboració pròpia a partir d’EUROSTAT.
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L’atenuació i posterior remissió de l’escalada de preus que va afectar
l’energia durant el primer trimestre (com a conseqüència de l’evolució dels
preus del petroli observada fins al mes de març), juntament amb una reducció del ritme de creixement dels preus dels aliments, tant elaborats com no
elaborats, expliquen, com es pot observar a la taula 8, el menor creixement
dels preus al segon trimestre, respecte a les variacions experimentades en
el decurs dels tres primers mesos de l’any. En canvi, tot i el seu caràcter estacional, les taxes de variació intermensuals dels preus del component de
serveis es mostren estables.
TAULA 8. ÍNDEX HARMONITZAT DE PREUS DE CONSUM (IHPC)
PER CATEGORIES BASE 1996 = 100. ZONA DE L’EURO 2003
Unitats: taxes de variació sobre el període anterior.

1er trim.

2on trim.

3er trim.

4rt trim.

TOTAL

0,8

0,2

0,5

0,5

Aliments elaborats

1,2

0,8

0,6

1,1

Aliments no elaborats

0,9

0,5

1,5

0,5

Béns industrials no energètics

0,1

0,2

0,1

0,2

Energia

4,4

-2,9

0,5

-0,2

Serveis

0,6

0,6

0,6

0,6

Font: elaboració pròpia a partir d’EUROSTAT.

El repunt observat en les taxes de variació dels preus en el tercer trimestre, respecte de l’anterior, és determinat pel comportament dels components
més volàtils de l’IHPC, l’energia i els aliments no elaborats, especialment
els aliments frescos.
La significativa remissió, passat l’estiu, dels increments dels preus dels
aliments no elaborats contribueix de forma notable a la reducció del ritme
de creixement intertrimestral d’aquest component fins al 0,6 % al quart trimestre. Anàlogament, s’aprecia una pauta de contenció de la inflació en el
component energètic que s’explica bàsicament per un efecte de base, però
al qual també contribueix l’apreciació de l’euro respecte al dòlar.
Pel que fa a l’evolució de l’índex de preus industrials, destaca l’existència d’una pauta significativa de contenció del creixement dels preus en les
primeres fases de generació de valor dels processos productius. Així, les taxes de variació interanuals dels preus dels béns intermedis experimentaren
una reducció des de l’1,6 % del primer trimestre fins al 0,3 % del quart.
Aquesta tendència, que cobra especial protagonisme en el decurs de la segona

Destaca
l’existència d’una
pauta de contenció
del creixement
dels preus
industrials en les
primeres fases de
generació de valor
dels processos
productius.
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meitat de l’any, és conseqüència dels efectes que té l’apreciació de l’euro en
termes de contenció de la inflació observada en les primeres matèries (exclòs el petroli), fruit de l’increment de la demanda mundial. En canvi, encara que de manera gradual, des de començament d’any s’aprecia una pauta
ininterrompuda d’increment de les taxes de creixement interanuals dels
preus dels béns d’equipament.
TAULA 9. ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS. ZONA DE L’EURO 2003
Unitats: taxes de variació interanuals.

1er trim. 2on trim. 3er trim.
Indús., exc. la
construcció
Total Índex 2000 = 100

4rt trim.

TOTAL 03

2,4

1,5

1,2

1,1

1,6

103,9

103,4

103,4

103,6

103,6

Indús., exc. la const.
i l’ener.
Béns intermedis
Béns de capital
Béns de consum

1,1
1,6
0,2
1,4

0,9
1,2
0,3
1,2

0,6
0,0
0,4
1,0

0,7
0,3
0,4
0,9

0,8
0,8
0,4
1,1

Energia

7,6

2,8

3,5

2,5

4,1

Construcció

2,2

2,6

2,1

-

-

Indústria manufacturera

2,2

0,7

0,5

0,5

1,0

Font: elaboració pròpia a partir d’EUROSTAT.
Per al conjunt
de l’any 2003,
descomptant la
variació dels preus
de l’energia, el
creixement mitjà
de l’IPRI es va
reduir fins al 0,8 %,
un 0,4 % superior a
l’enregistrat durant
l’any 2002.
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Per al conjunt de l’any 2003 s’ha de destacar que, tot i que el creixement
mitjà de l’IPRI se situà en el 1,6 % (després d’una reducció del 0,1 % en el
decurs de l’any 2002), descomptant la variació dels preus de l’energia,
aquest increment es va reduir fins al 0,8 %, un 0,4 % superior a l’enregistrat
durant l’any 2002. En conseqüència, són els preus de l’energia els que, amb
un creixement mitjà anual del 4,1 %, van contribuir de manera més significativa l’any 2003 al procés inflacionari en els preus industrials.
En matèria de costos laborals, comparant les taxes mitjanes de creixement dels nou primers mesos de l’any 2003 i les corresponents al 2002, es
constata, en primer lloc, l’existència d’una pauta d’estabilització del creixement salarial. En aquesta línia, entre el segon i el tercer trimestre de l’any
2003 s’observa una reducció del 0,3 %, el 0,1 % i el 0,2 % en les taxes de
creixement interanuals dels costos laborals totals per hora de les empreses,
excloses les del sector primari, de la remuneració per assalariat i dels costos
laborals bruts mensuals, respectivament.

1,9

4,9

0,7

4,0

1,6

2,7

2,1

TOTAL

Primari (1)

Secundari (2)

Construcció

Comerç (3)

Serveis empresarials (4)

Serveis públics (5)

2,3

3,1

2,7

3,9

2,2

10,2

2,6

107,1

trim.

trim.

3,2

1,6

1,8

3,3

1,4

9,2

2,4

107,4

3er

2,0

2,1

2,3

2,6

3,3

5,0

2,4

107,1

trim.

trim.

2,0

2,4

2,6

3,4

3,2

8,8

2,6

107,7

2on
trim.

3,2

1,0

1,7

3,1

2,8

6,3

2,5

108,4

3er

Remuneració per assalariat
1er

Font: elaboració pròpia a partir d’EUROSTAT.
Nota (1): inclou ramaderia, caça, silvicultura i pesca.
Nota (2): inclou indústries extractives, manufacturera i energia.
Nota (3): inclou comerç, reparació, hoteleria, transports i comunicacions.
Nota (4): inclou intermediació financera, activitats immobiliàries i de lloguer i serveis empresarials.
Nota (5): inclou Administració pública, educació, sanitat i altres serveis.

106,3

trim.

2on

Costos laborals unitaris

Total Índex 2000 = 100

1er

Unitats: índex i taxes de variació interanuals.

trim.

-0,1

-0,6

0,7

-1,4

2,6

0,1

0,6

100,7

1er

-0,3

-0,6

0,0

-0,5

0,9

-1,2

0,0

100,5

2on trim.

0,0

-0,1

-0,1

-0,2

1,4

-2,7

0,1

100,9

3er trim.

Productivitat del treball

0,4

-0,4

-0,7

0,2

2,6

-0,9

0,4

101,1

4rt trim.

TAULA 10. COSTOS LABORALS UNITARIS, REMUNERACIÓ DELS ASSALARIATS I PRODUCTIVITAT DEL TREBALL
PER BRANQUES D’ACTIVITAT. ZONA DE L’EURO 2003
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La reducció en el tercer trimestre, respecte a l’anterior, del ritme de creixement de la remuneració dels assalariats, juntament amb l’increment de
les taxes de variació de la productivitat (a excepció, en aquest darrer cas, de
les enregistrades als sectors primari i del comerç, la reparació, l’hoteleria,
els transports i les comunicacions), expliquen la reducció de les taxes de variació interanuals dels costos laborals unitaris per primera vegada des del
final de l’any 2002.

1.2. EVOLUCIÓ DELS PRINCIPALS AGREGATS
MACROECONÒMICS ALS ESTATS UNITS I EL JAPÓ
L’evolució recent
als Estats Units
confirma que en
els primers mesos
de l’any 2003
es va tocar fons
en el procés de
desacceleració
de l’activitat
observat al final
de l’any 2002.

La solidesa del
consum privat,
especialment dels
béns durables,
i la recuperació
de la inversió del
sector privat
van constituir els
principals motors
de l’acceleració del
ritme de creixement
en el segon
semestre.

L’evolució recent als Estats Units confirma que en els primers mesos de
l’any 2003 es va tocar fons en el procés de desacceleració de l’activitat observat al final de l’any 2002. Els increments de la despesa de consum personal, de la inversió fixa en habitatge i de la despesa pública, però sobretot
la notable reducció de les importacions, superior amb escreix a la caiguda
que experimentaren les exportacions, són les principals partides que expliquen el creixement del PIB durant aquest trimestre.
Tal com es pot apreciar a la taula 11, durant el segon trimestre del 2003,
el creixement econòmic va assolir una taxa de variació interanual del 2,4 %
(un 0,3 % superior a la del trimestre anterior). Aquesta recuperació es va
fonamentar en gran part en l’acceleració del dinamisme de la demanda interna, que es va traduir en un creixement interanual del consum públic i privat del 4 % i del 2,9 %, respectivament.
La solidesa del consum privat, especialment dels béns durables, afavorit
pel creixement de la renda real disponible de les llars que es deriva de la
reducció de la pressió impositiva, així com la recuperació de la inversió del
sector privat, especialment en habitatge i en béns d’equipament, van constituir els principals motors de l’acceleració del ritme de creixement en la segona meitat de l’any. Aquest creixement de la inversió es va emmarcar en
un context de recuperació del dinamisme del sector industrial i la taxa de variació interanual de l’índex de producció industrial es va situar en l’1,8 % en
el quart trimestre, després d’haver experimentat un retrocés, també en termes
interanuals, del -1,3 % en el segon trimestre.
Segons la informació disponible, aquest major dinamisme de l’economia dels Estats Units durant l’any 2003 no va generar un increment substancial de les tensions en els preus, i s’observa fins i tot una reducció
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significativa de la taxa de variació interanual de l’IPC des del 2,9 % fins a
l’1,9 % entre el primer i el quart trimestre de l’any.
Els efectes de la recuperació han estat, no obstant això, més lents en el
mercat de treball. Per al conjunt de l’any, la taxa d’atur, tot i experimentar
una lleugera reducció durant el darrer trimestre, s’ha incrementat fins al
6 %, un 0,2 % superior a l’enregistrada l’any 2002. La creació de prop de
143.000 llocs de treball en el darrer trimestre del 2003, nivell sensiblement inferior a l’esperat, va contribuir a explicar aquesta evolució de les
taxes d’atur.
Al Japó, després del creixement negatiu de l’economia l’any 2002, la
variació interanual del PIB va consolidar en el segon trimestre (tot i una
lleugera correcció) l’acceleració mostrada al primer trimestre, i va assolir
un augment del 2,3 %. Les contribucions de la demanda interna i, en menor
grau, de la demanda externa van ser les principals protagonistes d’aquesta
recuperació. En aquest darrer cas, el comportament del saldo exterior va estar condicionat per una reducció de les importacions de l’1,1 % –explicada
de manera significativa pels efectes que la pneumònia asiàtica va tenir sobre la demanda de serveis turístics– i per una tènue acceleració de les exportacions a l’albir de l’encara incipient recuperació dels principals mercats
mundials.

Entre el primer
i el quart trimestre
del 2003 es va
reduir la taxa de
variació interanual
de l’IPC, des
del 2,9 % fins
a l’1,9 %,
respectivament.

Per al conjunt de
l’any, la taxa
d’atur s’ha
incrementat fins al
6 %, un 0,2 %
superior a
l’enregistrada
l’any 2002.
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1,6
-1,7
-0,5
5,8

Índex de preus de consum

Costos laborals unitaris (1)

Índex de producció industrial

Taxa d’atur

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

Índex de preus de consum

Costos laborals unitaris (1)

Índex de producció industrial

Taxa d’atur

Font: elaboració pròpia a partir de l’OCDE i d’EUROSTAT.
Nota (1): manufactures.

-0,4

PIB (preus constants)

JAPÓ

2,2

2002

PIB (preus constants)

EUA

Unitats: taxes de variació interanuals.

-

3,1

-

-0,3

2,7

6,0

0,1

-

2,3

3,1

2003

5,4

5,5

-6,8

-0,2

2,8

5,8

0,7

0,1

2,9

2,1

1er trim.

5,4

2,2

-3,2

-0,3

2,3

6,1

-1,3

0,5

2,1

2,4

2on trim.

TAULA 11. EVOLUCIÓ ECONÒMICA ALS EUA I JAPÓ 2002-2003.

5,2

0,9

-1,8

-0,3

1,9

6,1

-0,6

0,0

2,2

3,6

3er trim.

-

4,0

-

-0,3

3,6

5,9

1,8

-

1,9

4,3

4rt trim.
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Després d’una lleugera desacceleració del ritme de creixement del tercer trimestre es va produir un repunt de l’activitat a final d’any. En aquest
cas, tot i la persistència al llarg de l’any de l’atonia en el consum privat,
l’acceleració de l’activitat es va basar, en gran mesura, en el dinamisme de
la demanda d’inversió i de les exportacions, circumstància que, en aquest
darrer cas, va afavorir un escenari de creixement significatiu de la taxa de
variació interanual de la producció industrial, des del 0,9 % del tercer trimestre fins a situar-se en el 4 % en el quart trimestre.
Malgrat el repunt de l’activitat econòmica, s’observa la continuïtat d’un
escenari de lleugera deflació. L’IPC va tancar l’any 2003 amb una taxa de
variació interanual del -0,3 % (un 0,6 % inferior a la taxa corresponent a
l’any 2002), mostrant una estabilitat notable al voltant d’aquest registre en
el conjunt de l’any.

Malgrat el repunt
de l’activitat
econòmica,
s’observa la
continuïtat d’un
escenari de
lleugera deflació.

1.3. EVOLUCIÓ DELS PRINCIPALS AGREGATS
MACROECONÒMICS A ESPANYA
1.3.1. Evolució del producte, de la demanda i del mercat de treball
L’evolució de l’economia espanyola durant l’any 2003 s’ha caracteritzat pel manteniment d’un creixement significativament superior al corresponent a la mitjana de la UE.
Després de tancar l’any 2002 amb un creixement del 2,0 %, el PIB
real va experimentar una variació interanual del 2,2 % en el primer trimestre de l’any. Tal com es pot apreciar a la taula 12, aquesta tendència
es troba determinada per una significativa acceleració del creixement,
respecte de l’any 2002, de la demanda interna. Aquesta circumstància
s’explica pel bon comportament de la despesa en consum privat, que
continua la recuperació que va encetar al final de l’any 2002, i pel substancial increment, respecte del conjunt d’aquest darrer any, del ritme
d’expansió interanual de la formació bruta de capital. L’evolució favorable d’aquests dos components de la demanda interna compensa el fre
en l’increment de la despesa en consum de les administracions públiques. La demanda exterior neta, però, amb una aportació negativa al
creixement del producte del -1,4 % (en termes de taxa real interanual),
va frenar l’expansió del PIB.

Durant l’any 2003
l’economia
espanyola ha
mantingut un
creixement
significativament
superior
al corresponent
a la mitjana
de la UE.
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TAULA 12. PIB I COMPONENTS DE DESPESA. ESPANYA 2002-2003
Unitats: taxes de variació interanuals.

2002
PIB preus
constants 1995
Demanda interna
Desp. consum de les
llars (1)
Desp. consum de les
adm. púb.
Formació bruta de
capital (2)
Saldo exterior
Exportacions de béns
i serveis
Importacions de béns
i serveis

2003
1er trim.

2on trim.

3er trim.

4rt trim.

2,0

2,2

2,3

2,4

2,7

2,6

3,5

3,1

3,4

2,9

2,6

3,0

3,0

3,2

3,0

4,4

4,0

3,7

3,6

4,8

1,0

3,1

3,4

3,1

2,5

0,0

4,7

8,0

2,5

1,8

1,8

8,7

10,2

5,7

2,7

Font: INE (Contabilidad Nacional Trimestral de España).
Nota (1): inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei
de les llars.
Nota (2): inclou la variació d’existències.

Tot i la reducció de la taxa de variació real de la demanda interna en el
segon trimestre de l’any, imputable a una pèrdua de dinamisme del consum
de les administracions públiques, el creixement de l’economia espanyola
s’accelera lleugerament en aquest trimestre, fins al 2,3 %, en termes de taxes reals interanuals. El manteniment del ritme de creixement sostingut del
consum final de les llars, que tendeix a estabilitzar les seves taxes de variació,
i l’acceleració del ritme de creixement de la formació bruta de capital, expliquen en part aquesta continuïtat en el ritme d’expansió de l’economia. Així
mateix, durant aquest trimestre, l’aportació negativa al creixement del PIB
per part del sector exterior es va reduir en un 0,5 %, encara que continuava
sent relativament elevada (-0,9 %). No obstant això, destaca el comportament positiu de les exportacions de béns, malgrat la pèrdua de competitivitat fora de la zona de l’euro, atesa l’apreciació que experimenta l’euro en
relació amb el dòlar en els darrers mesos. No obstant això, l’expansió de la
demanda interna i l’evolució del tipus de canvi de l’euro estimulen també
en part el creixement de les importacions, circumstància que contribueix a accentuar l’aportació negativa del saldo exterior net al creixement
del producte.
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Durant el tercer trimestre del 2003 l’activitat econòmica va incrementar
el seu ritme de creixement i va assolir un augment interanual d’un 2,4 %,
superior en un 0,4 % a la de l’any precedent. Malgrat la contenció observada en el ritme de creixement interanual de la formació bruta de capital, la
fortalesa de la demanda interna, basada en la recuperació de l’ocupació,
continuà sent el principal motor de l’economia. En canvi, la demanda exterior neta segueix immersa en una dinàmica d’accentuació de la seva contribució negativa al creixement del PIB, fins a assolir una taxa de variació
interanual del -1,1 %.

La fortalesa de la
demanda interna,
basada en la
recuperació de
l’ocupació,
continuà sent el
principal motor
de l’economia.

TAULA 13. ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL PER DESTINACIÓ
ECONÒMICA I BRANQUES D’ACTIVITAT. ESPANYA 2002-2003
Unitats: taxes de variació interanuals.

2002

2003 (1)

TOTAL
Total Índex

0,1
98,9

1,5
101,2

Per destinació econòmica dels béns
Béns intermedis
Béns d’equipament
Béns de consum
Energia

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

2,2
0,5
0,3
3,6

Per branques d’activitat
Indústries extractives
Indústries manufactureres
Electricitat, gas i aigua

-0,5
0,4
0,0

-0,7
1,4
2,3

Font: INE.
Nota (1): dades del mes de gener al mes de novembre, ambdós inclosos.

Aquest comportament del PIB s’ha traduït en una pauta d’evolució de
l’activitat desigual en les diferents branques productives. Tanmateix, en
termes de generació de valor afegit, la característica més rellevant en el
conjunt de l’any, amb relació al 2002, va ser la recuperació de la indústria
(basada, com es pot observar a la taula 13, per l’acceleració del creixement
de la producció manufacturera) i la millora de l’agricultura i dels serveis de
mercat. El creixement del valor afegit de la construcció, tot i veure’s lleugerament frenat amb respecte a l’any anterior, va continuar enregistrant
taxes elevades.

En termes de
generació de valor
afegit, la
característica més
rellevant en
el conjunt de l’any,
en relació amb el
2002, va ser
la recuperació de
la indústria
i la millora
de l’agricultura i
dels serveis
de mercat.

Tal com es pot apreciar a la taula 14, en el decurs del primer trimestre del 2003, el tret més destacat va ser la continuïtat de la contracció de
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l’agricultura i de la recuperació de la indústria, encetada en aquest darrer cas en la segona meitat del 2002, la desacceleració del ritme de creixement de la construcció i l’estabilització de les taxes de variació del
valor afegit generat als serveis de mercat. En el segon trimestre aquesta
evolució només es va veure alterada pel fre en el ritme de creixement de
la indústria, exclosa l’energia, i per un canvi significatiu en la pauta
contractiva observada al sector primari, fins a assolir una taxa de variació interanual positiva del 0,2 %.
TAULA 14. PIB PER BRANQUES D’ACTIVITAT.
ESPANYA 2002-2003
Unitats: taxes de variació interanuals a preus constants de 1995.

2003
2002

1er trim. 2on trim. 3er trim. 4rt trim.

TOTAL PIB a preus mercat

2,0

2,2

2,3

2,4

2,7

Agricultura, ramaderia i pesca

1,0

-2,5

0,2

1,8

4,2

Energia

0,3

0,6

2,2

3,6

1,0

Indústria

0,7

2,6

2,0

1,0

0,7

Construcció

4,8

3,6

3,9

4,0

3,5

Serveis
Serveis de mercat
Serveis de no mercat

2,2
2,1
2,3

1,9
2,0
1,6

1,9
2,0
1,7

2,3
2,4
1,8

2,7
2,4
3,9

Font: INE (Contabilidad Nacional Trimestral de España).

En el tercer trimestre es continua apreciant, respecte del trimestre
anterior, una desacceleració significativa de l’activitat industrial, afectada per la contenció de les exportacions, mentre que es consolida i reforça el procés de recuperació de l’agricultura i de la producció
energètica i s’accentua l’impuls del creixement dels serveis de mercat.
La construcció, en canvi, tendeix a estabilitzar el seu ritme d’expansió
en taxes del 3,9 % -4 %.
En aquest context, segons les dades que ofereix l’Enquesta de població
activa (EPA), el mercat de treball presenta, en el conjunt de l’any, una trajectòria positiva, i s’observa una taxa de variació interanual de l’ocupació,
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entre els mesos de gener i setembre, del 2,6 %, un 0,5 % superior a la taxa
corresponent al mateix període de l’any anterior.
Les dades corresponents al segon i tercer trimestre indiquen l’acceleració del procés de creació d’ocupació. Així, tal com es pot observar
a la taula 15, en el tercer trimestre, l’EPA revela una taxa de variació
interanual de l’ocupació del 2,8 %, un 0,5 % per sobre de l’observat en
el primer trimestre. Aquesta acceleració en el ritme de creixement de
l’ocupació es produeix de manera simultània a un modest increment de
la contractació de l’INEM en el tercer trimestre, respecte de l’anterior,
i a una desacceleració de les afiliacions a la Seguretat Social fins al tercer trimestre de l’any, tot i que el seu creixement és encara en aquest
període del 2,8 %.

La taxa de variació
interanual de
l’ocupació, entre
els mesos de gener
i setembre, va ser
del 2,6 %, un 0,5 %
superior a la del
mateix període de
l’any anterior.

TAULA 15. POBLACIÓ OCUPADA PER BRANQUES D’ACTIVITAT.
ESPANYA 2002-2003
Unitats: taxes de variació interanuals.

1er trim. 2on trim. 3er trim. 4rt trim.

2002

2003

2,0

2,7

2,3

2,6

2,8

3,0

Agricultura

-5,7

-2,0

-5,8

-3,0

0,2

1,1

Indústria

-0,4

-1,0

1,9

-0,9

-1,8

-3,0

Construcció

3,4

3,7

2,2

4,1

4,3

4,3

Serveis

3,2

4,1

3,3

4,0

4,2

4,7

TOTAL ECONOMIA

Font: INE (EPA).

Per branques d’activitat, en els tres primers trimestres de l’any
s’aprecia un increment continu en el creixement del nombre de llocs de
treball en les branques de serveis i en la construcció; una intensificació
notable, en el tercer i quart trimestre, de la tendència a la destrucció
d’ocupació en la indústria i una apreciable contenció, i, fins i tot, al tercer trimestre, una recuperació de les pèrdues de llocs de treball corresponents al sector primari. Aquesta evolució de l’ocupació, en comparació
amb la trajectòria del PIB, denota l’existència d’un procés de creixement
significatiu de la productivitat aparent del treball en la indústria, i d’una
reducció, també contínua al llarg de l’any, en els sectors de la construcció i
dels serveis.

S’aprecia un
increment continu
en el creixement del
nombre de llocs de
treball en els
serveis i en
la construcció,
així com una
intensificació, en
el tercer i quart
trimestre, de
la destrucció
d’ocupació en la
indústria.
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La generació
d’ocupació tot just
ha permès absorbir
la incorporació
dels nous actius;
ha estat insuficient,
però, per generar
una davallada
significativa en
les taxes d’atur.

Malgrat l’evolució favorable de l’ocupació, l’increment de la població
activa, amb una taxa de variació interanual del 2,6 % entre els mesos de gener i setembre, implica que la reducció de la taxa d’atur sigui molt lleugera
(vegeu la taula 16). És a dir, durant aquest període, la generació d’ocupació
tot just ha permès absorbir la incorporació dels nous actius; ha estat insuficient, però, per generar una davallada significativa en les taxes d’atur. No
obstant això, s’observa una tendència notable a la desacceleració del ritme
de creixement del nombre d’aturats a mesura que avança l’any, especialment en el tercer trimestre.
TAULA 16. POBLACIÓ ATURADA. ESPANYA 2002-2003
Unitats: nombre de persones i percentatges.

2002
Milers de pers.
aturades

2003

1er trim. 2on trim. 3er trim. 4rt trim.

2.083,0 2.127,0 2.183,0 2.085,0 2.115,0 2.127,0

Variació interanual

214,0

44,0

102,0

59,0

9,0

9,0

Taxa de var.
interanual

11,4

2,1

4,9

2,9

0,4

0,4

Taxa d’atur

11,4

11,3

11,7

11,1

11,2

11,2

Font: INE (EPA).

1.3.2. Evolució dels preus i dels costos
La taxa de variació
interanual de l’IPC
per al conjunt de
l’any 2003 es va
situar en el 3,0 %,
0,5 punts inferior
a l’experimentada
l’any 2002.

La taxa de variació interanual de l’IPC per al conjunt de l’any 2003
se situa en el 3,0 %, 0,5 punts inferior a l’experimentada l’any 2002.
Aquesta moderació dels increments dels preus, superior a la corresponent a les economies més pròximes, s’explica en part pel descompte
dels efectes que en matèria de pressió a l’alça dels preus hagin pogut tenir
la posada en circulació de l’euro, així com els increments de la imposició
indirecta, a l’inici de l’any 2002.
Durant el primer trimestre de l’any la inflació es va mantenir relativament estable, respecte a la mitjana de l’any anterior, fins a assolir un
nivell del 3,7 % en el mes de març. En aquest període, l’índex general
va estar especialment afectat per l’evolució dels preus dels aliments no
elaborats i dels productes energètics i, en menor grau, pels corresponents als béns industrials no energètics. En el cas de l’energia, el dete-
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riorament experimentat pels preus s’explica en gran mesura per les
tensions existents en els preus del petroli, atès el clima d’incertesa generat en els mercats internacionals per la guerra a l’Iraq.
Com es pot observar a la taula 17, a partir de l’inici del segon semestre s’aprecia una pauta de moderació significativa de l’escalada de preus, fins
que la taxa de variació interanual de l’IPC se situa en el 2,4 % en el mes de
setembre. Aquest descens respon a un conjunt de factors heterogenis, entre
els quals destaquen l’atenuació de les tensions inflacionistes en el preu del
cru, que provocaren una evolució favorable dels preus dels béns energètics, i l’apreciació de l’euro davant del dòlar, que va afavorir una reducció dels
preus de les importacions.
En el darrer trimestre de l’any assistim a un escenari de mesura en el
creixement dels preus, en què la taxa de variació interanual de l’IPC oscil·la entre el 2,6 % del mes d’octubre i el 2,7 % del mes de desembre.
Aquesta tendència es va emmarcar en un context de significativa contenció de l’augment dels preus dels béns industrials no energètics i, encara que de manera més moderada, dels preus dels béns energètics. En
canvi, s’aprecia una lleugera acceleració en l’increment dels preus dels
aliments elaborats i dels serveis.

A partir de l’inici
del segon semestre
s’aprecia una
pauta de moderació
significativa
de l’escalada
de preus, fins que
la taxa de variació
interanual
de l’IPC se situa,
al setembre,
en el 2,4 %.

En el darrer
trimestre de l’any
assistim a un
escenari de mesura
en el creixement
dels preus.
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105,2

106,0

106,8

106,7

106,8

106,1

106,6

106,9

107,7

108,0

108,2

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.

105,0

Febrer

106,7

2003

Gener

103,5

2002

Índex general

Unitats: índex i taxes de variació interanuals.

2,8
2,7

2,6

2,6

2,4

2,5

2,5

2,6

2,8

3,1

4,1

4,2

3,7

3,0

4,3

Aliments
elaborats

2,8

2,6

2,9

3,0

2,8

2,7

2,7

3,1

3,7

3,8

3,7

3,0

3,5

Taxa

6,4

6,7

7,0

7,7

6,5

5,5

4,8

4,6

4,5

5,6

5,9

7,2

6,0

5,8

Aliments
no elaborats

1,2

1,2

1,5

2,1

2,0

2,2

2,5

2,6

2,6

2,3

2,2

2,0

2,0

2,5

Béns industrials
no energètics

-0,1

1,1

-1,8

-0,2

1,1

0,0

-0,6

-1,9

0,8

6,1

6,7

5,5

1,4

-0,1

Energia

TAULA 17. ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM (IPC) BASE 2001 = 100. ESPANYA 2002-2003

3,6

3,7

3,7

3,5

3,7

3,6

3,5

3,5

4,0

3,6

3,9

4,0

3,7

4,6

Serveis
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Per altra banda, tal com s’assenyala a la taula 18, en els tres primes mesos de l’any, el creixement dels preus industrials va experimentar una significativa acceleració, i l’índex de preus industrials (IPRI), en el mes de
març, assolí una taxa de variació interanual del 3,0 %, davant del 0,7
corresponent a l’any 2002. Aquesta tendència a l’alça dels preus industrials es pot atribuir, de manera destacada, al comportament marcadament
inflacionista dels béns energètics, que presenten una taxa de variació interanual del 9,5 % al final del primer trimestre de l’any i, en menor mesura, als
preus de producció dels béns de consum, que continuaren mostrant una
pauta d’acceleració després de la contenció observada en el darrer trimestre de l’any 2002.
El final del primer trimestre va coincidir, però, amb un punt d’inflexió
en el procés alcista dels preus industrials, i la taxa de variació interanual de
l’IPRI es va reduir fins a l’1 % en el conjunt del segon semestre, 1,8 punts
inferior a la del trimestre anterior. Aquest procés de desacceleració dels
preus és sensiblement més intens que el que s’experimenta a la UE en
aquest mateix període. Per components, la contenció en el creixement de
la pauta inflacionista s’explica, bàsicament, per la reducció (en termes
de taxa de variació interanual) dels preus de la producció dels productes
energètics i la desacceleració dels preus de fabricació dels béns intermedis no energètics.
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36
104,4
105,0
103,9
103,4
103,3
103,5
103,7
103,8
103,8
103,9
103,8

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.

103,8

103,9

2003

Gener

102,4

2002

Índex general

Unitats: índex i taxes de variació interanuals.

1,1

1,3

0,6

0,8

1,1

1,1

0,9

0,7

1,4

3,0

2,9

2,5

1,5

0,7

Taxa

2,4

2,6

2,5

2,7

2,6

2,5

2,0

1,8

1,6

2,2

2,0

1,9

2,2

2,2

Consum

1,3

1,3

1,2

1,2

1,1

1,1

1,2

1,2

1,0

1,2

1,2

1,4

1,2

1,8

Inversió

1,0

0,9

0,7

0,3

-

0,1

0,4

1,0

1,3

1,5

1,5

1,2

0,8

0,2

Intermedis

-1,2

-0,4

-3,6

-2,4

0,1

0,2

-0,9

-2,3

1,3

9,5

8,9

7,4

1,4

-1,3

Energia

TAULA 18. ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS PER DESTINACIÓ ECONÒMICA DELS BÉNS. ESPANYA 2002-2003
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Aquesta pauta de contenció dels preus no té continuïtat en el tercer trimestre, al començament del qual s’observa un lleuger increment del ritme
de creixement de l’IPRI fins a situar-lo en l’1 %, taxa en què romandrà estable com a mitjana, amb certes oscil·lacions, durant els mesos d’octubre i
novembre. Durant aquest període, l’evolució favorable dels preus de l’energia i la moderació dels corresponents a la producció dels béns intermedis
van compensar la intensificació del ritme de creixement dels preus de producció dels béns de consum (especialment dels productes alimentaris), circumstància que va evitar una major escalada en els preus. Tot i així, entre
els mesos de gener i novembre del 2003, el creixement mitjà de l’IPRI es
va situar en l’1,5 %, davant del 0,6 % corresponent al mateix període de
l’any anterior.
D’altra banda, segons l’índex del cost laboral (ICL), en el transcurs dels
tres primers trimestres de l’any 2003, el cost salarial per treballador i mes
va augmentar un 4,4 % en termes de taxa de variació interanual, com a resultat d’un increment del 4,1 % en el component salarial i d’un 5,6 % en els
costos no salarials (taula 19). Aquestes taxes de variació impliquen una
lleugera acceleració, de l’1,1 %, del ritme de creixement dels costos laborals respecte al mateix període de l’any anterior. Per branques d’activitat, el
creixement del cost laboral per persona i mes es va incrementar en aquest
període en un 0,4 % a la indústria i en l’1,4 % a la construcció (fins al 5,0 %
i el 6,2 %, respectivament), mentre que es va reduir en un 0,4 % al sector
serveis, fins al 4 %.

Entre els mesos de
gener i novembre
del 2003, el
creixement mitjà
de l’IPRI es va
situar en l’1,5 %,
davant del 0,6 %
corresponent
al mateix
període de l’any
anterior.

Segons l’índex del
cost laboral (ICL),
en el transcurs dels
tres primers
trimestres de l’any
2003, la variació
interanual del cost
salarial per
treballador i mes
va ser del 4,4 %.
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38
3,9
4,7
4,1
3,8
4,1
6,0

Cost salarial per treballador i mes
Indústria
Construcció
Serveis
Cost salarial per hora efectiva

Costos no salarials per treballador i mes

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.
Nota (1): dades del mes de gener al mes de novembre, ambdós inclosos.

4,4
4,8
4,8
4,4
4,6

2001

Cost laboral per treballador i mes
Indústria
Construcció
Serveis
Cost laboral per hora efectiva

Unitats: taxes de variació interanuals.

5,8

3,8
4,5
4,0
3,8
4,4

4,3
4,6
4,8
4,4
4,8

2002(1)

5,6

4,1
4,6
5,0
3,8
4,8

4,4
5,0
6,2
4,0
5,2

2003(1)

6,0

4,9
5,0
5,1
4,8
3,3

5,2
5,2
6,0
5,0
3,7

1er trim. 03

5,5

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

4,6
5,5
6,3
4,4
8,4

2on trim. 03

5,2

3,1
3,7
5,1
2,6
3,1

3,6
4,4
6,4
2,9
3,7

3er trim. 03

TAULA 19. ÍNDEX DE COSTOS LABORALS PER BRANQUES D’ACTIVITAT. ESPANYA 2002-2003

5,0

3,3
3,7
5,1
3,0
3,0

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

4rt trim. 03
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Tal com s’indica a la taula 20, durant el primer trimestre de l’any 2003,
el major creixement de la taxa de variació interanual de la remuneració dels
assalariats en relació amb l’augment de la productivitat aparent del treball
deriva en un increment dels costos laborals unitaris, fins que la seva taxa de
variació interanual se situa en el 3,6 %, un 0,3 % superior al registre de
l’any 2002.
TAULA 20. COSTOS LABORALS UNITARIS, REMUNERACIÓ
PER ASSALARIAT I PRODUCTIVITAT DEL TREBALL.
ESPANYA 2002-2003
Unitats: taxes de variació interanuals.

2002

1er T. 03 2on T. 03 3er T. 03

4rt T. 03

Costos laborals unitaris

3,3

3,6

3,3

3,2

3,5

Remunera. per assalariat

3,9

4,2

3,9

3,7

4,1

Productivitat del treball

0,5

0,6

0,6

0,5

0,6

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE (Contabilidad Nacional Trimestral de España).

No obstant això, en el segon i tercer trimestre s’aprecia una reducció en
l’increment de la remuneració dels assalariats, que no va consolidar l’avenç
enregistrat en el trimestre previ, i el manteniment pràcticament estable de
la productivitat, tot i la lleugera reducció, del 0,1 %, que experimenta en el
tercer trimestre. Aquesta situació deriva en la contenció dels costos laborals
unitaris, que redueixen la seva taxa de variació interanual al 3,2 % en el tercer
trimestre.

1.4. AVALUACIÓ DELS EFECTES ECONÒMICS
DE LA CONSOLIDACIÓ DE L’EURO
Transcorreguts dos anys des de l’assoliment de la darrera fase del procés d’implantació de l’euro, és encara difícil disposar de dades que permetin valorar de manera objectiva els efectes econòmics de l’adopció i de la
consolidació de la moneda única. Tanmateix, l’evolució dels principals
agregats macroeconòmics de les economies europea i espanyola que s’han
mostrat en els epígrafs precedents permet dilucidar algunes conclusions generals sobre la qüestió.
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El control de la
inflació ha permès
l’articulació
d’una política
monetària basada
en tipus d’interès
més baixos i
menys volàtils,
i ha contribuït a
controlar i reduir
el dèficit públic.

L’euro ha implicat
l’eliminació de
la volatilitat
especulativa en
els tipus de canvi,
la reducció
dels costos de
l’assegurança de
canvi i l’avenç
en la creació d’un
mercat financer
integrat.

En aquest curt període de temps, el control de la inflació ha fet possible
l’articulació d’una política monetària basada en tipus d’interès més baixos
i menys volàtils, amb el consegüent efecte positiu que aquesta mesura ha
tingut sobre el control i la reducció del dèficit públic de països com Espanya. No obstant això, es continua apreciant una divergència significativa
en les taxes d’inflació dels diferents estats, en un context en què les condicions monetàries tendeixen a ser rígides quan les pressions inflacionistes són baixes, i més flexibles quan la demanda final supera la
producció potencial.
Així mateix, l’adopció de l’euro ha facilitat la disminució de les asincronies cícliques en el creixement econòmic dels països que integren la
Unió Econòmica i Monetària (UEM) i les d’aquests amb respecte a les de
les principals economies mundials. Tanmateix, la introducció de l’euro ha
implicat l’eliminació de la volatilitat especulativa en els tipus de canvi de
les monedes d’aquests països (esvaint, de fet, els costos associats a la cobertura del risc canviari), la reducció dels costos de l’assegurança de canvi
(que contribueix també a la disminució dels costos de transacció) i l’avenç
en la creació d’un mercat financer integrat. Aquest conjunt de factors han
estat els principals avantatges macroeconòmics derivats de la introducció
de l’euro.
Malgrat les incerteses geopolítiques i les crisis financeres internacionals
viscudes durant aquests dos darrers anys, els efectes anteriors han afavorit
la consolidació d’un escenari macroeconòmic més estable que ha pogut
contribuir de manera positiva al sanejament del sector empresarial (atesa la
major disponibilitat de finançament a costos inferiors) i a l’increment de la
seva capacitat d’inversió. Aquesta circumstància es fa especialment palesa
a mesura que es comença a superar la conjuntura internacional adversa esmentada anteriorment.

El PIB per càpita
espanyol ha
augmentat des
del 78,2 % de
la mitjana de la
zona de l’euro
l’any 1995 fins
aproximadament
al 84 % registrat
l’any 2003.
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Tal com es pot apreciar al gràfic 1, aquest escenari ha facilitat l’avenç
en el procés de convergència real d’Espanya amb els països de la UE, i s’ha
observat un increment del PIB per càpita espanyol, mesurat en paritat de
poder de compra el 1995, des del 78,2 % de la mitjana de la zona de l’euro
l’any 1995 fins aproximadament al 86 % registrat l’any 2003. En aquest
darrer any, però, el diferencial de creixement d’Espanya respecte als països
de la zona de l’euro ha augmentat fins a situar-se en el 2 %, 0,9 punts percentuals més que el registrat l’any 2002.

L’ECONOMIA CATALANA L’ANY 2003

GRÀFIC 1. CONVERGÈNCIA REAL ESPANYA-UE
(UE = 100) 1985-2003

Font: elaboració pròpia a partir del Banc d’Espanya.

Aquesta tendència s’ha reflectit també en una intensificació significativa del patró de convergència en les taxes d’atur d’Espanya respecte a les de
la UE. Concretament, s’ha produït una reducció de la taxa d’atur espanyola
des del 185,9 % de la mitjana europea l’any 1985 fins al 145,6 % corresponent a l’any 2003.

S’ha intensificat
el patró de
convergència en
matèria de taxes
d’atur, i s’ha
observat una
reducció des del
185,9 % de
la mitjana europea
l’any 1985
fins al 145,6 %
l’any 2003.
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2. LA CONJUNTURA ECONÒMICA A CATALUNYA
2.1. EVOLUCIÓ GENERAL
2.1.1. Evolució dels elements de demanda
L’activitat
econòmica va
experimentar una
taxa de creixement
mitjà al llarg
de l’any 2003
del 2,1 %.

A Catalunya, l’activitat econòmica va experimentar una taxa de creixement mitjà al llarg de l’any 2003 del 2,1 %, tres dècimes per sota de l’augment experimentat en l’economia espanyola (2,4 %) i un 1,7 % per damunt
de l’enregistrat a la zona de l’euro. Per a l’economia catalana, aquest registre representa el manteniment del ritme de creixement de l’any 2002, si bé
amb una lleugera tendència a la desacceleració.
TAULA 21. PIB PER COMPONENTS DE DEMANDA.
CATALUNYA 2002-2003
Unitats: taxes de creixement interanuals a preus constants.

2002
PIB pm
2,3
Demanda interna
2,1
Consum de les llars
2,2
Consum adm. públiques 4,8
Formació Bruta Capital 0,7
Béns d’equipament
-2,2
Construcció
4,1
Saldo exterior (1) (2)
0,2
Saldo amb l’estranger (1) -0,6
Export. béns i serveis
1,3
Import. béns i serveis
2,5

2003 1er T. 03 2on T. 03 3er T. 03 4rt T. 03
2,1
2,4
2,2
2,0
1,9
2,3
3,0
3,4
2,9
2,7
2,8
2,4
3,0
2,8
2,9
3,7
4,9
4,2
3,2
2,7
3,2
3,6
3,8
3,0
2,3
1,4
2,1
2,2
0,9
0,3
3,7
3,9
4,1
3,7
3,2
-0,8
-0,5
-1,0
-0,8
-0,8
-0,7
-2,6
-1,6
0,1
1,1
3,6
3,8
4,1
3,3
3,0
5,0
9,0
7,2
3,2
1,0

Font: IDESCAT.
Nota (1): inclou el saldo amb l’estranger i amb la resta d’Espanya.
Nota (2): aportació al creixement del PIB.

La demanda
interna ha estat
durant l’any 2003
el principal motor
de l’activitat.
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Tal com es pot apreciar a la taula 21, la demanda interna ha estat durant
l’any 2003 el principal motor de l’activitat. Tots els seus components van
contribuir de manera relativament equilibrada al manteniment del creixement
de la demanda, tant el consum de les llars i de la despesa pública, amb uns
creixements del 2,8 % i del 3,7 %, respectivament, com de la formació bruta
de capital, amb un creixement mitjà del 3,2 %. Tot i l’acceleració observada
en el ritme de creixement dels béns d’equipament fins a l’1,4 %, l’expansió
d’aquest darrer component encara s’explica principalment pel creixement de
la construcció, que se situa en el 3,7 % per al conjunt de l’any 2003.

L’ECONOMIA CATALANA L’ANY 2003

La solidesa de la prolongació del creixement del consum de les llars, especialment en el tercer i en el quart trimestre de l’any, queda palesa segons
l’evolució de les matriculacions de vehicles i de les compres de les famílies,
aproximades en aquest darrer cas a partir dels índexs de vendes en grans superfícies i en el comerç al detall.
TAULA 22. MATRICULACIÓ DE VEHICLES.
CATALUNYA 2003
Unitats: taxes de variació interanual.

Mensual

Acumulada

Gener
Febrer
Març

2,4
0,1
16,6

2,4
1,3
6,7

Abril
Maig
Juny

9,3
8,1
13,0

7,4
7,6
8,5

Juliol
Agost
Setembre

21,1
4,5
12,9

10,9
10,4
10,6

Octubre
Novembre
Desembre

13,0
19,3
18,2

10,9
11,6
12,2

Font: IDESCAT.

Pel que fa referència a la matriculació de vehicles (taula 22), es constata
un creixement del 12,2 % en l’acumulat del mes de desembre del 2003,
circumstància que implica que l’any 2003 es va tancar amb un total de
325.364 vehicles matriculats. Aquest creixement va ser especialment intens
durant el segon semestre de l’any, en què s’observà una significativa intensificació de les vendes en els mesos de novembre i desembre.
Anàlogament, les dades de vendes en grans superfícies i en el comerç
al detall, com a aproximació al component de despesa de les famílies, reflecteixen també l’increment del consum de les llars (taula 23). El creixement acumulat de les vendes en grans superfícies l’any 2003, respecte al
2002, va ser del 2,9 %, registre substancialment inferior als corresponents
al conjunt dels anys 2001 i 2002 (5,2 % i 5,9 %, respectivament). Aquesta
significativa pauta de desacceleració de les vendes va estar estretament
associada a l’evolució de les vendes de productes de l’alimentació, que
van experimentar un creixement acumulat de només el 0,3 %. En canvi,
les vendes de productes no alimentaris mostraren un comportament dia-

Les dades de
vendes en grans
superfícies i en el
comerç al detall
reflecteixen també
l’increment
del consum
de les llars.
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metralment oposat en registrar un increment del 4,8 % en aquest mateix
interval temporal.
TAULA 23. ÍNDEXS DE VENDES EN EL COMERÇ AL DETALL
I GRANS SUPERFÍCIES. CATALUNYA 2003
Unitats: taxes de variació interanual.

Comerç al detall

Grans superfícies

mensual

acumulada

mensual

acumulada

Gener
Febrer
Març

8,1
6,2
4,2

8,1
7,3
6,2

-5,5
6,5
-2,6

-5,5
-0,8
-1,4

Abril
Maig
Juny

8,8
8,1
7,4

6,9
7,1
7,2

5,0
7,7
1,4

0,1
1,6
1,6

Juliol
Agost
Setembre

5,7
5,0
8,5

7,0
6,7
6,9

2,1
2,1
7,7

1,6
1,7
2,3

Octubre
Novembre
Desembre

11,0
6,4
9,4

7,3
7,2
7,4

4,9
2,2
5,4

2,6
2,5
2,9

Font: IDESCAT.

Per la seva banda, les vendes en el comerç al detall van créixer fins
al mes de desembre i, en termes acumulats, un 7,4 % respecte del mateix
període de l’any 2002, i van presentar unes taxes de creixement interanuals mensuals que van oscil·lar de manera estable entre el 5 % i el 10 %
durant la pràctica totalitat d’aquest període. Aquests registres denoten
l’existència d’un patró de continuïtat en els ritmes de creixement de
l’any 2002.
Quant a la situació de l’any precedent, per tant, des del punt de vista de
la demanda interna s’estaria consolidant la recuperació de la formació bruta
de capital, explicada especialment per la recuperació de la inversió en béns
d’equipament. Tanmateix, el consum públic va continuar mostrant la tònica
expansiva de l’any 2002, si bé amb una certa desacceleració, mentre que el
consum de les llars va mantenir un ritme de creixement suau.
L’evolució positiva de la demanda interna contrasta amb la caiguda del
saldo exterior (suma dels saldos amb l’estranger i amb la resta d’Espanya),
amb una aportació negativa al creixement del -0,8 %, condicionada pel mal
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comportament del saldo amb l’estranger, l’aportació al creixement del qual
se situa en el -0,7 % (taula 21). No obstant això, en el tercer trimestre de l’any
es va produir una reducció significativa de l’aportació negativa (-0,5 punts)
del sector exterior al creixement de l’economia amb relació al conjunt del primer semestre de l’any. Aquesta circumstància va estar especialment relacionada amb la millora en el saldo de les operacions amb l’estranger, que van
passar de representar una aportació negativa al creixement de l’economia de
-2,6 punts en el primer trimestre del 2003 a una aportació de -0,4 punts en
el tercer. Aquesta substancial millora va ser deguda a una reducció significativa de la dinàmica importadora, que va passar de presentar unes taxes de
variació interanual en termes reals de prop del 9,0 % a una taxa del 3,2 %.
En canvi, les exportacions van frenar molt lleugerament el seu ritme de
creixement i van passar d’una taxa interanual del 3,8 % en el primer trimestre al 3,3 % en el tercer (taula 21).

S’observa una
caiguda del saldo
exterior, amb una
aportació negativa
al creixement del
-0,8 %, explicada
sobretot pel mal
comportament
del saldo amb
l’estranger.

Segons la destinació econòmica, han estat les exportacions de béns de capital les que han presentat unes taxes de variació més significatives, de prop
del 15 %, mentre que, quant a les importacions, han estat els béns de capital
i els de consum els que han presentat uns increments més elevats, d’aproximadament el 9 %.
Tal com es pot observar a la taula 21, el dèficit exterior català va estar
condicionat per l’evolució del saldo amb l’estranger, atès que l’any 2003 va
realitzar una aportació negativa al creixement del PIB del -0,7 %. Aquest
fet va ser conseqüència d’un increment mitjà de les importacions de béns
superior al de les exportacions (5,0 % i 3,6 %, respectivament). Malgrat
aquestes divergències, el diferencial entre les importacions i les exportacions va tendir a reduir-se en el transcurs de l’any, fins al punt que en el
tercer trimestre el creixement d’ambdues magnituds pràcticament s’iguala
(3,2 % i 3,3 %, respectivament) a causa del notable fre que va experimentar el ritme de creixement de les importacions de béns i serveis. Aquesta
evolució té continuïtat en el darrer trimestre de l’any, fins al punt que el
creixement de les exportacions (3,0 %) se situà clarament per sobre del
de les importacions (1 %).
De l’anàlisi de les balances de béns i serveis es deriva que el saldo negatiu amb l’estranger s’explica no tant per l’evolució de la rúbrica dels serveis com pel deteriorament progressiu del saldo comercial, la variació
interanual del qual es va situar en el 13,1 % en el mes de desembre, cosa
que va xifrar la variació acumulada del dèficit acumulat fins aquest mes en
el 4 %.

El saldo negatiu
amb l’estranger
s’explica no tant
per l’evolució
de la rúbrica dels
serveis com pel
deteriorament
progressiu del
saldo comercial.
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TAULA 24. SALDO COMERCIAL PER DESTINACIÓ ECONÒMICA
DELS BÉNS. CATALUNYA 2002-2003
Unitats: milions d’euros.

Saldo béns
consum

Saldo béns capital

Saldo béns
intermedis

2002

-115,4

-208,5

-927,1

2003

-195,9

-211,8

-955,1

Gener
Febrer
Març

-92,8
-61,1
-88,3

-164,5
-154,5
-168,3

-974,2
-971,4
-1.114,3

Abril
Maig
Juny

-176,2
-140,2
-216,7

-264,8
-299,2
-244,4

-943,6
-993,5
-911,2

Juliol
Agost
Setembre

-193,1
-432,3
-310,3

-227,7
-161,1
-190,5

-909,6
-584,7
-927,6

Octubre
Novembre
Desembre

-250,2
-232,4
-157,3

-251,2
-252,8
-162,6

-982,6
-1.159,7
-989,1

Font: IDESCAT.

Segons la destinació econòmica dels béns, tal com s’assenyala a la
taula 24, aquest dèficit va ser imputable a una evolució desfavorable
dels saldos comercials dels béns de consum, de capital i intermedis.
S’aprecia, no obstant, un increment notable del dèficit acumulat entre
els mesos de gener i setembre (respecte al mateix període de l’any anterior) en les dues primeres rúbriques i, especialment, en el saldo comercial dels béns de consum, en tant que el saldo negatiu corresponent als
béns de capital va romandre relativament estable, amb un lleuger increment, en aquest mateix període.

2.1.2. Evolució dels elements d’oferta i dels sectors productius
Des de la perspectiva de l’oferta, el manteniment de l’activitat i la seva
progressiva, encara que lenta, desacceleració fins al tercer trimestre s’ha
distribuït de manera no homogènia entre els diferents sectors productius
(taula 25).
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El sector agrari va experimentar un decreixement del 4,1 % durant el
2003. Aquest comportament és extensible tant a la producció agrària com a
la ramadera. Pel que fa a l’agricultura, els productes que han presentat un
comportament més negatiu han estat l’oli d’oliva, la fruita seca i els cereals.
Dintre de l’activitat ramadera, la producció de bovins ha estat la que ha experimentat una reducció més significativa.

El sector agrari va
experimentar un
decreixement
del 4,1 % durant
el 2003.

TAULA 25. PIB PER BRANQUES D’ACTIVITAT.
CATALUNYA 2002-2003
Unitats: taxes de creixement interanuals del VAB a preus constants.

2002

2003

1er T. 03

2on T. 03

3er T. 03

4rt T. 03

TOTAL

2,3

2,1

2,4

2,2

2,0

1,9

Agricultura

8,4

-4,1

0,4

-4,3

-6,3

-5,8

Indústria

0,8

0,5

1,2

0,6

0,0

0,1

Construcció

4,1

3,5

3,8

3,9

3,4

3,0

Serveis

2,6

2,3

2,2

2,3

2,4

2,3

Impostos

3,6

6,0

6,6

6,8

5,9

4,7

Font: IDESCAT.

La indústria va créixer en termes mitjans menys que l’any 2002 i va
mostrar una pauta significativa de desacceleració fins a presentar un creixement nul en el quart trimestre. Tot i aquesta desacceleració, determinades
branques d’activitat, especialment la indústria de la fusta i del suro, la metal·lúrgia i les indústries d’altres productes minerals no metàl·lics, van experimentar taxes de variació més positives. Les branques d’activitat menys
dinàmiques van ser la fabricació de material de transport, la construcció de
maquinària i equips mecànics i la fabricació de materials i equips elèctrics,
electrònics i òptics.

Les branques
d’activitat menys
dinàmiques van ser
la fabricació de
material
de transport, la
construcció
de maquinària i
equips mecànics
i la fabricació de
materials i equips
elèctrics.

Tal com es pot apreciar a la taula 26, les dades corresponents a l’índex
de producció industrial (IPI) constaten la desacceleració del ritme de creixement de la indústria durant l’any 2003, que va experimentar en termes
mitjans una caiguda del -0,1 %. Aquesta tendència va respondre al comportament negatiu que va experimentar la producció industrial de béns de consum, amb una caiguda mitjana del -1,7 %, i al comportament negatiu des de
principi d’any de la producció de béns d’equipament, amb una caiguda
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mitjana del -4,1 %. Per la seva part, els béns intermedis experimentaren
un creixement del 2,7 % i els béns dels sectors d’energia, un creixement
del 2,3 %.
TAULA 26. ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL (IPI)
PER GRANS SECTORS INDUSTRIALS.
CATALUNYA 2003
Unitats: taxes de variació interanuals mensuals.

Índex
general

Béns
consum

Béns
Béns
equipament intermedis

Béns
Energia

Gener

0,7

-2,2

1,5

4,8

-6,7

Febrer

1,9

-4,2

4,1

5,4

6,8

Març

8,9

5,6

11,9

11,2

3,6

Abril

-5,7

-8,2

-8,0

-3,6

0,6

Maig

-2,2

-2,3

-1,6

-2,2

-1,9

Juny

0,0

-0,4

-5,0

3,6

-2,3

Juliol

-2,5

-0,6

-12,3

0,6

-1,5

Agost

-6,1

-6,8

-19,1

-4,0

3,6

Setembre

2,7

2,9

-4,9

6,1

4,4

Octubre

-2,2

-5,0

-7,6

1,7

4,6

Novembre

-1,1

-3,7

-7,7

2,1

12,2

Desembre

4,3

4,4

-0,1

6,5

4,0

TOTAL 2003

-0,1

-1,7

-4,1

2,7

2,3

Font: IDESCAT.
Durant l’any
2003, l’IPI va
experimentar
un decreixement
acumulat del 0,1 %
respecte del mateix
període de l’any
anterior.
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Les taxes de creixement acumulades de l’IPI (taula 27) ens mostren
que el 2003 l’IPI va experimentar un decreixement acumulat del -0,1 %.
Per grans sectors industrials, aquesta pèrdua ha estat més intensa en el
capítol de béns de consum, amb una caiguda del -1,7 % i en el de béns
d’equipament, amb una reducció del -3,7 %. Aquest comportament va
ser compensat per l’evolució de la producció dels béns intermedis i, en
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menor mesura, de l’energia, que van tenir increments del 2,7 % i del 2,0 %,
respectivament.
TAULA 27. ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL (IPI)
PER GRANS SECTORS INDUSTRIALS. CATALUNYA 2003
Unitats: taxes de variació interanuals acumulades.

Índex
general

Béns
consum

Béns
Béns
equipament intermedis

Béns
Energia

Gener

0,7

-2,2

1,5

4,8

-6,7

Febrer

1,3

-3,2

2,8

5,1

-0,7

Març

3,8

-0,3

5,9

7,2

0,5

Abril

1,3

-2,4

2,2

4,3

0,5

Maig

0,6

-2,4

1,4

2,9

0,0

Juny

0,5

-2,1

0,3

3,0

-0,4

Juliol

0,0

-1,8

-1,8

2,6

-0,6

Agost

-0,5

-2,3

-2,8

2,1

-0,1

Setembre

-0,1

-1,7

-3,0

2,6

0,4

Octubre

-0,4

-2,1

-3,5

2,5

0,8

Novembre

-0,4

-2,2

-3,9

2,4

1,8

Desembre

-0,1

-1,7

-3,7

2,7

2,0

Font: IDESCAT.

Per la seva banda, en termes de mitjana anual, l’indicador de clima industrial (taula 28) es va situar l’any 2003 en la cota de 12,5 punts negatius, 3,6
punts per sobre del registre mitjà corresponent a l’any 2002. Tots els seus
components es continuaren movent en la zona negativa, però amb una significativa tendència ascendent, principalment en l’apartat de béns de consum, i
a excepció dels béns intermedis, on es continua apreciant un deteriorament de
les expectatives dels productors.

L’indicador de
clima industrial
es va situar l’any
2003 en la cota
de 12,5 punts
negatius, 3,6 punts
per sobre del
registre mitjà
corresponent
a l’any 2002.
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TAULA 28. INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL (ICI)
PER DESTINACIÓ ECONÒMICA DELS BÉNS.
CATALUNYA 2002-2003
Unitats: saldos nets en percentatges.

Índex
general

Béns
consum

Béns
inversió

Béns
intermedis

2002

-16,1

-15,9

-16,4

-16,5

2003

-12,5

-3,0

-11,3

-20,2

Gener
Febrer
Març

-7,8
-3,5
-3,1

-10,6
-0,9
4,9

3,3
2,4
-9,5

-12,1
-8,9
-7,7

Abril
Maig
Juny

-7,4
-9,5
-10,7

-3,2
0,0
-1,5

-7,7
-21,9
-16,7

-11,1
-11,1
-15,9

Juliol
Agost
Setembre

-7,5
0,7
-2,2

-0,5
8,8
-1,4

-4,0
0,4
1,5

-15,8
-6,2
-4,9

Octubre
Novembre
Desembre

-2,8
-4,1
-6,3

11,1
2,9
0,6

-7,9
-1,5
-3,9

-12,4
-11,7
-13,8

Font: IDESCAT.
La construcció va
seguir mantenint
el to expansiu que
va mostrar l’any
anterior, si bé es va
anar desaccelerant
lleugerament al
llarg de l’any 2003.

La construcció va seguir mantenint durant el 2003 el to expansiu que va
mostrar l’any anterior (taula 25), si bé es va anar desaccelerant lleugerament al llarg de l’any 2003; la taxa de variació interanual del quart trimestre
es va situar en el 3,0 %, mentre que la mitjana de creixement corresponent
al conjunt de l’any és del 3,5 %, 6 dècimes inferior al registre del 2002. No
obstant això, aquest sector va continuar sent durant l’any 2003 el més dinàmic de l’economia catalana, i l’obra civil en va ser el principal motor. En
aquest sentit, tot i presentar un comportament intermensual notablement irregular, la licitació oficial d’obres (en data d’obertura de pliques) va experimentar un creixement acumulat fins al mes de novembre del 13,2 %.
Aquest creixement és imputable a una expansió de l’11,0 % i del 18,9 % de
l’obra civil i de la construcció d’habitatges, respectivament.
Els principals indicadors sectorials, com és el de consum de ciment, reflecteixen també nítidament l’evolució del sector. Així, des de la segona
meitat de l’any, s’aprecia una desacceleració pausada del creixement del
consum de ciment, que es tradueix en un descens de les seves taxes de crei-
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xement interanuals mensuals des de cotes superiors al 10 % a principi d’any
fins a valors lleugerament superiors al 7 % a final d’any.
En termes de creixement acumulat, malgrat haver-se produït una variació del 5,6 % en el consum de ciment fins al mes desembre i respecte al mateix període de l’any anterior, també s’aprecia aquesta pauta de lleugera
desacceleració.
En aquest context, l’ocupació en la construcció va continuar mostrant
una línia notòriament expansiva i es van experimentar creixements mitjans
del 9,2 % en el conjunt de l’any. Aquest creixement va ser més intens en la
població assalariada que entre els autònoms, i la taxa de salarització va
ascendir fins al 78 % de la població ocupada.
TAULA 29. ÍNDEX DE COSTOS DE CONSTRUIR.
CATALUNYA 2002-2003

L’ocupació en la
construcció
va continuar
mostrant una línia
notòriament
expansiva i es van
experimentar
creixements mitjans
del 9,2 % en el
conjunt de l’any.

Unitats: taxes de creixement interanuals mensuals (Base 100 = 1994).

TOTAL

Edificació

Obra civil

2002

1,5

1,1

2,7

2003

2,8

2,7

3,1

Gener
Febrer
Març

3,2
4,1
4,2

2,6
3,2
3,4

5,2
6,5
6,3

Abril
Maig
Juny

2,5
2,3
2,4

2,4
2,2
2,5

2,7
2,0
2,0

Juliol
Agost
Setembre

2,6
2,8
2,5

2,7
2,8
2,7

2,5
2,9
1,8

Octubre
Novembre
Desembre

2,4
2,6
2,4

2,7
2,8
2,7

1,7
1,9
1,6

Font: IDESCAT.

En aquest escenari, segons s’apunta a la taula 29, en el decurs de l’any
2003 els costos de la construcció, incloent els costos laborals i els preus dels
materials fins a peu d’obra, van experimentar un creixement del 2,8 %, 1,3
punts percentuals per sobre del creixement corresponent a l’any 2002.
Aquesta tendència a l’increment del ritme de creixement dels costos va ser
més significativa al primer trimestre de l’any, mentre que en els mesos pos-
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teriors es va produir una estabilització relativa de la pauta d’expansió en registres que van oscil·lar entre el 2,5 % i el 2,8 %.
L’activitat en
els serveis manté
una dinàmica de
creixement estable,
amb un increment
anual mitjà del
2,3 %, un 0,3 %
inferior al
creixement
de l’any 2002.

L’activitat en els serveis manté una dinàmica de creixement estable,
amb un increment anual mitjà del 2,3 %, un 0,3 % inferior al creixement de
l’any 2002 (taula 25).
TAULA 30. VIATGERS I PERNOCTACIONS EN ESTABLIMENTS
HOTELERS. CATALUNYA 2003
Unitats: taxes de variació interanuals i mensuals.

Viatgers

Pernoctacions

Mensual

Acumulada

Mensual

Acumulada

Gener
Febrer
Març

-0,4
-2,0
-4,2

-0,4
-1,2
-2,5

-1,4
-3,9
-5,5

-1,4
-2,8
-3,9

Abril
Maig
Juny

3,8
-1,0
11,8

-0,4
-0,6
2,3

3,8
-5,5
6,5

-1,1
-2,6
0,0

Juliol
Agost
Setembre

-0,5
0,2
-0,8

1,7
1,4
1,1

-3,8
2,3
-0,3

-1,1
-0,3
-0,3

Octubre
Novembre
Desembre

1,0
0,6
9,6

1,1
1,1
1,5

-5,7
-0,9
2,3

-0,8
-0,8
-0,7

Font: IDESCAT.

Tal com es pot observar a la taula 30, alguns dels indicadors sectorials
de més rellevància, com el nombre de viatgers en establiments hotelers, denoten una evolució notablement heterogènia al llarg de l’any. Així, en termes de taxes de creixement interanuals acumulades, en el primer semestre
s’aprecia una reducció del nombre de viatgers respecte al mateix període de
l’any anterior. En canvi, en el segon semestre, i especialment en el darrer
trimestre de l’any, es constata una pauta de recuperació significativa, circumstància que permet tancar l’exercici amb un creixement de l’1,5 % anual respecte a la xifra de viatgers registrada l’any 2002. Aquesta proporció
implica un increment de prop de 100 mil viatgers més que l’any anterior.
L’origen d’aquest comportament va ser la favorable evolució del turisme
domèstic, que va compensar la reducció de viatgers estrangers que va rebre
Catalunya. Tot i això, els viatgers estrangers, amb un volum l’any 2003 de
5.981 milers, continuen sent encara el contingent més important de visitants
en establiments hotelers, davant dels 4.791 milers de viatgers autòctons.
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Tot i que s’han incrementat les pernoctacions associades al turisme domèstic, com es pot observar a la taula anterior, el volum global de pernoctacions s’ha reduït fins al 0,7 %. L’explicació d’aquesta reducció es troba
en el fet que els viatgers domèstics van tendir a realitzar menys pernoctacions per viatger, amb una mitjana l’any 2003 de 2,4 (enfront de 3,9 pernoctacions per viatger en el cas dels contingents estrangers). Aquest registre
denota l’existència d’una certa tendència a la baixa en aquest darrer any,
circumstància que s’està produint des de l’any 1999. Així doncs, segons
aquestes dades s’explica que, malgrat el creixement del nombre de viatgers
domèstics, en termes agregats les pernoctacions s’hagin reduït durant l’any
2003, atès que el creixement dels viatgers ha tendit a concentrar-se en el turisme domèstic, de més curta durada, en detriment del turisme estranger, de
més llarga durada.

Tot i que s’han
incrementat les
pernoctacions
associades al
turisme domèstic,
el volum global
de pernoctacions
s’ha reduït fins
al 0,7 %.

2.2. RESULTATS ECONOMICOFINANCERS
DE LES EMPRESES CATALANES
Tal com es pot apreciar a la taula 31, segons es desprèn de la informació
facilitada per la Central de Balanços del Banc d’Espanya i tractada pel Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en el decurs dels tres primers trimestres de l’any 2003 el valor de la producció
(incloses les subvencions) de les empreses no financeres catalanes va experimentar un increment mitjà significatiu del 5,9 %. Descomptant a aquesta
magnitud els consums intermedis, es constata que el valor afegit brut (VAB)
al cost dels factors va créixer en aquest mateix període un 4,4 %, també en
termes mitjans. La distribució d’aquest creixement entre els factors ha derivat en un increment de les despeses de personal i de l’excedent brut d’explotació (EBE) del 6,8 % i de l’1,2 %, respectivament.

En el decurs dels
tres primers
trimestres de l’any
2003 el valor de la
producció de
les empreses
no financeres
catalanes
va experimentar
un increment mitjà
del 5,9 %.

53

54
7,4
-66,7
-18,7
19,8
-15,4
-14,7

S.3. Resultat ordinari net
7. Plusvàlues i ingressos extraordinaris
8. Minusvàlues i despeses extraordinàries
9. Altres dotacions netes de provisions
10. Impost sobre beneficis

S.4. Resultat net

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i Finances.
Nota (a): taxa no significativa o que no es pot calcular perquè els valors que la formen tenen signe diferent.

4,7
-2,7
-8,9
-10,8
3,2
3,8

S.2. Resultat econòmic brut de l’explotació
4. Ingressos financers i altres
5. Desp. financ. (sense interessos activats extracont.)
5.1. Interessos per finançament rebut
5.2. Altres despeses financeres
6. Amortitzacions i provisions d’explotació

2. Consums intermedis (inclosos els tributs)
Compres netes
(-) Variació d’existències de merc. i mat. primeres
Altres despeses d’explotació
3,9
3,2

-5,2
-9,2
-505,1
3,6

1. Valor de la producció (incloses les subvencions)
Volum de negoci i altres ingressos d’explotació
Consum de mercaderies
Var. d´existències de productes acabats i en curs
Treb. realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat

S.1. Valor afegit brut al cost dels factors
3. Despeses de personal

211
-2,0
-2,5
-3,2
42,9
-7,2

Nombre d’empreses

2002

Mitjana 1er - 3er trim.

8,8
106,7
60,1
-20,7
0,7
24,6

24,4

-0,9
171,8
18,0
28,0
-17,8
4,0

4,1
8,2

12,1
22,2
(a)
9,1

9,1
5,6
2,0
(a)
75,8

201

trim.

12,1
50,1
19,0
-85,0
19,1

1,2
100,1
6,3
9,7
-7,3
0,8

4,4
6,8

6,7
6,2
-45,8
7,4

5,9
4,4
1,7
46,4
27,8

182

2003

1er

trim.

9,6

8,9
20,6
37,8
-85,1
20,5

-4,0
84,9
0,1
3,0
-11,9
-2,5

2,2
6,4

3,9
4,9
(a)
5,1

3,3
2,3
-2,6
-42,6
-6,5

189

2on

2003

TAULA 31. RESULTATS ECONOMICOFINANCERS DE LES EMPRESES CATALANES 2002-2003

Unitats: percentatges de variació interanual (valors corrents).

43,2

20,4
31,3
-18,6
-90,4
54,8

9,9
30,2
-1,9
-5,6
14,9
0,7

7,4
5,4

4,0
-9,3
(a)
8,3

5,2
5,6
6,5
(a)
26,3

155

3er trim.
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Malgrat el menor creixement de l’EBE en relació amb les despeses de
personal, es constata que el resultat ordinari net de les empreses va créixer
en termes mitjans i agregats el 12,1 % durant els tres primers trimestres de
l’any, davant del 7,4 % corresponent al mateix període de l’exercici 2002.
Aquesta diferència entre l’evolució de l’EBE i el resultat ordinari net és imputable a la considerable millora que es va produir durant aquest període en
els resultats financers de les empreses i, de manera especial, en els seus ingressos financers, que es dupliquen amb relació al mateix període de l’any
anterior.

El resultat ordinari
net de les empreses
va créixer en
termes mitjans i
agregats el 12,1 %
durant els tres
primers trimestres
de l’any, davant del
7,4 % al mateix
període de
l’exercici 2002.

Si es prenen en consideració els resultats extraordinaris, els resultats
nets es van incrementar en un 24,4 %, i es van recuperar de la caiguda del
-14,7 % que van experimentar en el transcurs dels tres primers trimestres
del 2002.
En aquest mateix període, i segons les mateixa fonts, es va produir un
creixement del 20,3 % en el capítol d’inversió en d’altres actius, compost
essencialment per actius financers i immaterials. Aquest fort increment de
la inversió va implicar que, malgrat els creixements dels resultats nets esmentats anteriorment, s’observés un augment de l’endeutament, que va incrementar el seu pes sobre el passiu remunerat des del 36,1 % fins al 37,2 %,
al llarg dels tres primers trimestres del 2003.
No obstant això, l’increment de l’endeutament no ha estat un obstacle
per garantir la rendibilitat econòmica de l’actiu net, que es va mantenir estable en registres de prop del 9 %, al mateix temps que va augmentar, encara que de manera lleugera, la rendibilitat dels fons propis fins a assolir una
taxa de l’11,3 %. Anàlogament, atesa la reducció observada en el cost unitari del finançament aliè des del 4,5 % fins al 4,2 %, el palanquejament financer va augmentar fins a situar-se en el 4,9 %, circumstància a partir de
la qual s’infereix la rellevància econòmica de la inversió en els processos
productius de les empreses.

2.3. EL SECTOR FINANCER
En el decurs dels tres primers trimestres de l’any 2003 s’observa una
pauta d’acceleració del ritme de creixement intertrimestral dels dipòsits a
Catalunya, des del 0,3 % del primer trimestre fins al 2,3 % del tercer.
Aquest dinamisme més elevat es va traduir en un increment dels dipòsits,
en termes de taxes interanuals, del 4,2 % durant el tercer trimestre, un 1,2 %
més que el trimestre anterior. No obstant això, a l’albir de la continuïtat dels
baixos tipus d’interès i de la millor evolució del mercat borsari, aquests re-

La rendibilitat
econòmica de
l’actiu net es va
mantenir estable en
registres de prop
del 9 %, al mateix
temps que va
augmentar la
rendibilitat dels
fons propis fins a
assolir una taxa
de l’11,3 %.

En el decurs dels
tres primers
trimestres de l’any
2003 s’observa una
acceleració del
ritme de creixement
intertrimestral dels
dipòsits a
Catalunya, des del
0,3 % del primer
trimestre fins al
2,3 % del tercer.
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gistres van ser substancialment inferiors als corresponents a l’any 2002,
que van oscil·lar entre l’11,5 % i el 14,2 %. En el cas d’Espanya, les pautes
d’evolució dels dipòsits van ser similars, encara que el procés de desacceleració del creixement va ser menys accentuat que a Catalunya. La taxa de
variació interanual dels dipòsits es va situar en el 7,2 % durant el tercer trimestre, un 1,3 % inferior a la del segon, mentre que les taxes corresponents
als mateixos períodes de l’any 2002 van ser del 10,2 % i del 10,1 %, respectivament.

La desacceleració
del creixement dels
dipòsits entre
els anys 2002
i 2003 ha afectat
de manera més
significativa les
entitats bancàries.

Aquesta ostensible pauta de desacceleració entre els anys 2002 i 2003
ha afectat de manera notablement més significativa les entitats bancàries,
els dipòsits de les quals experimentaren unes taxes de variació interanuals
del -2,6 % i de l’1,4 % en els mesos de juny i setembre, respectivament. En
el cas de les caixes d’estalvis, i per aquest mateix període, aquestes variacions es van situar en el 5,2 % i el 5,1 %, respectivament; circumstància que
denota una reducció del ritme de creixement superior als 10 punts percentuals en relació amb els registres corresponents al final del tercer trimestre
del 2002. La diferència entre l’evolució dels dipòsits que canalitzaren els
bancs i les caixes d’estalvis també es va fer palesa en el cas d’Espanya, on
assolí unes taxes de variació interanuals del 10,3 % i del 3,1 %, respectivament, el setembre del 2003.
El comportament diferencial de bancs i caixes d’estalvis en matèria de
captació de dipòsits va continuar incidint en la determinació de la distribució de la quota de mercat de dipòsits d’ambdós tipus d’entitats, que al mes
de setembre del 2003 es van situar en el 70,84 % i el 27,79 %, respectivament. Aquesta divergència es redueix de manera notable en el cas d’Espanya, on durant aquest mateix mes la quota de les caixes d’estalvis assolí el
52,79 % (lleugerament superior a la d’un any abans), mentre que la dels
bancs es va situar en el 40,67 %. La quota restant correspon a les cooperatives de crèdit que, tal com s’infereix a partir de les dades anteriors, tenen
més pes a Espanya que a Catalunya.
Pel que fa a l’evolució del crèdit a Catalunya, destaca l’acceleració contínua del seu creixement al llarg dels tres primers trimestres del 2003, amb
la qual cosa la taxa de variació interanual passa del 10,7 % del mes de març
al 16,2 % del mes de setembre. Aquesta pauta d’acceleració ha estat més
intensa als bancs, per als quals la taxa de variació de la inversió creditícia
va ascendir fins al 15,6 % durant el mes de setembre, 6,1 punts percentuals
superior a la corresponent al mes de juny. Tot i així, les caixes d’estalvis
continuaren mostrant més dinamisme que els bancs i van presentar unes ta-
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xes de creixement interanuals del 17,5 % i del 16,5 % els mesos de juny i
setembre, respectivament.
Aquest patró evolutiu es reprodueix de manera més moderada en el cas
d’Espanya, on el creixement del crèdit, en termes interanuals, es va situar
en el 13,8 % i el 13,9 % durant els mesos de juny i setembre (registres que
superaren en l’1,4 % i el 0,8 % els corresponents als mateixos mesos de
l’any 2002). Tal com succeeix a Catalunya, les caixes d’estalvis van mostrar més dinamisme en matèria de creixement en el mercat del crèdit amb
relació als bancs; circumstància que es tradueix en unes taxes de variacions
interanuals el mes de setembre del 2003 del 16,3 % i de l’11,2 % per a ambdós
tipus d’entitats, respectivament.
A l’igual del cas dels dipòsits, l’evolució del crèdit es va reflectir també
en la distribució de les quotes del mercat del crèdit. El mes de setembre del
2003 (darrera informació disponible en el moment d’elaboració d’aquesta
memòria), les quotes corresponents a les caixes d’estalvis i als bancs eren
del 53,27 % i del 45,68 %, respectivament, només unes dècimes superiors
a les del mateix període de l’any anterior. En canvi, per al conjunt d’Espanya,
els bancs, tot i reduir la participació en aquest mercat en l’1,22 % entre els
mesos de setembre dels anys 2002 i 2003, continuaren concentrant una quota
de mercat superior a la quota de les caixes d’estalvis el setembre del 2003
(48,3 % i 46,27 %, respectivament). Malgrat això, en aquest darrer cas, l’increment de la quota de les caixes respecte de la corresponent a un any abans
es va xifrar en pràcticament l’1 %.

Els recursos aliens
de les caixes
d’estalvis catalanes
i la cartera de
crèdits van
experimentar una
variació interanual
del 14,6 %
i del 18,7 %,
respectivament, fins
al mes de setembre.

En aquest escenari, els recursos aliens de les caixes d’estalvis catalanes
van experimentar una variació interanual del 14,6 % fins al mes de setembre, mentre que la cartera de crèdits va créixer un 18,7 % durant el mateix
període.
En el tercer trimestre del 2003, la taxa de variació interanual del resultat
abans d’impostos de les caixes d’estalvis catalanes va augmentar un 42,6 %.
Aquest increment va estar estretament relacionat, en primer lloc, amb la millora significativa del marge d’explotació que, tot i l’augment apreciable que
van experimentar les despeses d’explotació (6,3 %), va créixer el 15,1 % en
aquest mateix període. Malgrat l’increment de les despeses d’explotació, el
seu pes sobre els actius totals mitjans es va reduir en un 0,13 %. Aquest fet,
juntament amb el creixement en un punt bàsic del pes corresponent als altres productes ordinaris, va implicar que la participació del marge d’explotació sobre els actius totals mitjans assolís el 0,83 %, un 0,01 % superior al
que presentava el tercer trimestre de l’any 2002.
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La taxa de
creixement
interanual
del resultat net
d’impostos en el
tercer trimestre
del 2003 es va
situar en el 19 %.

En segon lloc, els resultats extraordinaris negatius i l’augment del cost
del sanejament de crèdits que s’aprecia en aquest interval temporal van ser
més que compensats per l’augment notable dels sanejaments de valors, circumstància que va contribuir també de manera apreciable a la millora dels
resultats abans d’impostos. No obstant això, tal com es pot apreciar a la taula 32, descomptant les càrregues fiscals corresponents, la taxa de creixement interanual del resultat net d’impostos en el tercer trimestre del 2003
es va situar en el 19 %. Aquesta evolució va derivar en un augment interanual del 0,02 % del seu pes sobre els actius totals mitjans, fins a situar-se al
0,47 % en el tercer trimestre del 2003.
TAULA 32. RESULTATS DE LES CAIXES D’ESTALVIS.
CATALUNYA 2002-2003
Unitats: milions d’euros i percentatges.

3er trim. 2002

3er trim. 2003

%
%
variació
s/ATM(1)

import

%
s/ATM(1)

import

Marge
d’intermediació

2.407

2,2

2.566

2,1

6,6

Marge ordinari

3.217

3,0

3.499

2,8

8,8

Marge d’explotació

899

0,8

1.035

0,8

15,1

Resultat net
d’impostos

490

0,5

583

0,5

19,0

Font: Departament d’Economia i Finances. Generalitat de Catalunya.
Nota (1): actius totals mitjans.

Després de tres
anys de pèrdues, la
borsa espanyola va
acabar finalment
l’exercici 2003
amb uns guanys
del 28,2 %.
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La millora del marge d’explotació es va produir a l’albir d’un creixement, en termes interanuals, del 8,8 % en el marge ordinari en el tercer trimestre. L’explicació d’aquesta significativa millora resideix en la
trajectòria positiva tant dels resultats d’operacions financeres, com de les
comissions (ordinàries i no ordinàries) i del marge d’intermediació, que va
assolir, en aquest darrer cas, una taxa de variació interanual del 6,6 %, que
va reduir així el seu pes sobre els actius totals mitjans fins al 2,07 %, 0,13
punts percentuals menys que al tercer trimestre de l’any 2002.
Pel que fa al mercat de valors, després de tres anys de pèrdues, la borsa
espanyola va acabar finalment l’exercici 2003 amb uns guanys del 28,2 %,
que permeten als inversors recuperar-se d’un període tan llarg de caigudes
continuades. Amb un creixement de l’activitat a gairebé tots els mercats i
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productes gestionats a les borses, la recuperació dels beneficis de les empreses i l’augment de la retribució a l’accionista són les principals causes
de la gradual recuperació de la confiança dels inversors en els mercats.
La rendibilitat anual acumulada representada pel CAC 40 francès ha estat d’un 15,19 %; la del MIB 30 italià, d’un 11,84 %; la del Footsie 100 anglès, d’un 13,45 %; la del Dax alemany, d’un 37,08 %; la del Dow Jones
nord-americà, d’un 24,98 %, i la del Nikkei japonès, d’un 24,45 %. L’Ibex 35
finalitza l’any a 7.737,2 punts i, per tant, el 2003 guanya un 28,17 %. L’índex
Euro Stoxx 50, que recull l’evolució de les cinquanta empreses europees
amb més volum de contractació, tanca el 31 de desembre amb un rendiment
del 15,24 %.
Per tant, el mercat borsari espanyol ha ofert una rendibilitat superior a
la dels principals mercats internacionals i europeus, amb l’única excepció
del mercat alemany. El comportament positiu de la borsa espanyola s’ha
anat potenciant gràcies a les millors dades de creixement econòmic que presenta l’economia espanyola respecte de la mitjana europea i, en particular,
respecte de les economies centrals de la zona de l’euro, com ara França i
Alemanya. Els guanys més elevats de la borsa espanyola respecte de l’europea, no obstant això, han estat assolits el primer trimestre de l’any, ja que
els tres darrers els resultats van ser semblants.

El mercat borsari
espanyol ha ofert
una rendibilitat
superior a la dels
principals mercats
internacionals, amb
l’única excepció
del mercat
alemany.

L’any 2003, s’han batut novament tots els rècords històrics pel que fa
als volums de contractació de la Borsa de Valors de Barcelona, tant en renda variable com en el Mercat del Deute Públic de Catalunya. La xifra total
negociada ha estat de 155.882 milions d’euros, quantitat que supera en un
3,8 % l’anterior rècord històric registrat l’any 2002. L’augment de contractació és degut a la puja d’un 4,5 % en el volum de negociació d’accions, al
creixement d’un 2,4 % en la contractació d’efectes públics i a l’augment
d’operacions amb obligacions. D’altra banda, els warrants, drets i operacions
del segon mercat per a petites i mitjanes empreses, que cotitzen exclusivament
en el mercat de valors de la Borsa de Valors de Barcelona, van registrar una
disminució de la contractació.

L’any 2003, s’han
batut tots els
rècords històrics
de volums de
contractació de la
Borsa de Valors de
Barcelona, tant en
renda variable com
en el Mercat del
Deute Públic
de Catalunya.

Els volums negociats en el Mercat del Deute Públic de Catalunya han
batut un nou rècord en registrar la xifra de 65.984 milions d’euros, enfront
dels 64.457 milions d’euros negociats durant l’exercici 2002. La xifra negociada el 2003 representa un 42,33 % del volum total negociat a la Borsa
de Valors de Barcelona.
Una vegada tancat l’exercici 2003, el sector de comunicacions apareix
com el sector més alcista de l’any, amb uns guanys del 44,5 %, i situat a
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El sector de
comunicacions
apareix com el
sector més alcista
de l’any, amb uns
guanys del 44,5 %.

distància dels altres dos sectors que es comporten millor que la mitjana, que
són els sectors de béns d’inversió i de serveis financers. L’entrada en beneficis de Telefònica, la principal empresa del sector de comunicacions, així
com la reestructuració dels plans de negoci de la telefonia mòbil, han revifat
el sector, molt malmès els anys anteriors.
En el cas del sector de béns d’inversió, el bon comportament del 2003
és degut al fet que la inversió en béns d’equipament va mostrar unes taxes
de creixement que van augmentar progressivament els primers trimestres
de l’any, cosa que reflecteix la seva aportació a la recuperació econòmica,
tot i que les taxes s’han desaccelerat a final d’exercici, fet que s’ha reflectit
en les cotitzacions a partir de desembre del 2003.
Quelcom semblant va passar en el sector de serveis financers, pel que fa
a la reestructuració del negoci, en especial en relació amb els interessos dels
bancs espanyols a Iberoamèrica.

El sector de béns de
consum és el que
ha experimentat un
comportament
menys favorable,
ja que registra unes
pèrdues del 4,1 %
en un any d’alces
generalitzades.

El sector de béns de consum és el que ha experimentat una evolució
menys favorable, ja que registra unes pèrdues del 4,1 % en un any d’alces
generalitzades.
La majoria de sectors s’han revalorat durant l’exercici en percentatges
molt positius: serveis diversos (39,13 %), bancs (31,08 %), alimentació,
agrícoles i forestals (30,44 %), elèctriques (29,41 %), tèxtil i papereres
(24,82 %), químiques (23,14 %) i ciments, construcció i immobiliàries
(20,87 %).
El sector de la metal·lúrgia, que fins al segon trimestre havia experimentat un descens important, i que en el tercer va recuperar lleugerament els
seus valors, ha acabat l’any molt positivament, amb un guany del 13,37 %.
En l’últim trimestre del 2003 els millors resultats s’han obtingut als sectors
de bancs, serveis diversos, elèctriques i metal·lúrgiques.

2.4. L’EQUILIBRI TERRITORIAL
L’anàlisi territorial de l’evolució de l’economia catalana durant l’any
2003 té implícita una notable complexitat, atès que en el moment d’elaborar
aquesta memòria no es disposa encara d’informació estadística suficient
desagregada territorialment. Davant d’aquesta circumstància, presentem a
continuació les principals conclusions que es deriven de l’estudi de la
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tendència que durant aquest període de temps han experimentat, quant
a demarcacions, algunes variables bàsiques.
La primera d’aquestes variables fa referència a l’evolució del crèdit
de les caixes. L’activitat econòmica té com a contrapartida un flux financer que permet, estimula o facilita les decisions d’inversió i permet
els intercanvis de béns i serveis. Des d’aquesta òptica, el crèdit és un
instrument útil que ens pot permetre analitzar la dinàmica de l’activitat
econòmica d’un territori, atès que pot ser considerat representatiu dels
seus fluxos financers. Aquesta informació té l’avantatge que pot ser
territorialitzada per demarcacions amb la informació que facilita el
Banc d’Espanya.
TAULA 33. DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DEL CRÈDIT INTERN
DE LES CAIXES. ESPANYA I CATALUNYA 2003
Unitats: percentatges.

1er Trim. 03

2on Trim. 03

3er Trim. 03

Acumulat
Gen.-Set. 03

Espanya

18,0

19,6

18,2

18,6

CATALUNYA

11,0

16,0

15,0

14,0

Barcelona

10,2

15,7

14,8

13,6

Girona

14,2

17,8

16,4

16,2

Lleida

15,0

18,6

15,4

16,4

Tarragona

13,0

15,7

14,9

14,6

Font: Direcció General de Política Financera i Assegurances.

Com es pot observar a la taula 33, el creixement interanual del crèdit
concedit per les caixes d’estalvis durant els tres primers trimestres de l’any
2003 fou lleugerament inferior a Catalunya (14,0 %) si ho comparem amb
el conjunt de l’Estat (18,6 %). En l’àmbit provincial, només a Barcelona fou
inferior a la mitjana catalana, i a les altres tres províncies es van produir increments superiors a la mitjana catalana i van ser Lleida i Tarragona les demarcacions on els increments van ser més elevats (16,4 % i 16,2 %,
respectivament). Es pot observar, doncs, que les tres demarcacions catalanes de dimensions inferiors van mostrar més dinamisme en la concessió de
crèdit que la mitjana del país, molt condicionada per la gran ponderació de
Barcelona.

Les tres
demarcacions
catalanes de
dimensions
inferiors van
mostrar més
dinamisme en la
concessió de crèdit
que la mitjana
del país.
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TAULA 34. ATUR REGISTRAT PER SECTORS ECONÒMICS.
CATALUNYA TERCER TRIMESTRE 2003
Unitats: nombre de persones i percentatges.

Variació

Girona ha estat la
que ha presentat
un creixement
interanual de l’atur
registrat més elevat
(5,48 %), seguida
de Barcelona, amb
un increment
del 2,45 %.
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Absoluta

Relativa

Total Barcelona
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
Sense ocup. ant. (1)

3.894
122
-458
637
2.390
1.203

2,45
18,21
-1,07
5,19
2,66
9,36

Total Girona
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
Sense ocup. ant. (1)

897
11
60
190
588
48

5,48
7,48
2,01
16,28
5,12
8,09

Total Lleida
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
Sense ocup. ant. (1)

-283
18
-321
150
0
-130

-3,72
8,74
-16,79
27,08
0,00
-18,26

Total Tarragona (2)
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
Sense ocup. ant. (1)

116
3
-117
9
516
-295

0,76
2,17
-6,60
0,53
5,01
-21,09

CATALUNYA
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
Sense ocup. ant. (1)

4.703
141
-808
1.079
3.498
793

2,33
10,64
-1,60
6,64
2,97
5,00

Font: INE. Enquesta de població activa.
Nota (1): definició INEM: demandants que busquen la primera feina.
Nota (2): excloses les Terres de l’Ebre.

Pel que fa referència a l’evolució del mercat de treball, tal com s’assenyala a la taula 34, per demarcacions, Girona ha estat la que ha presentat un
creixement interanual de l’atur registrat més elevat (5,48 %), amb un total
de 17.259 aturats el mes de novembre del 2003 (després d’un increment,
respecte del mateix mes de l’any anterior, de 897 persones aturades), segui-
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da de Barcelona, amb un increment del 2,45 % i 3.894 aturats més que el
novembre del 2002. En termes sectorials, pel que fa a Girona, la construcció
i, en menor mesura, l’agricultura i els serveis van contribuir de manera molt
significativa a aquesta evolució, i van registrar creixements interanuals dels
aturats del 16,28 %, el 7,48 % i el 5,12 %, respectivament, al mes de novembre del 2003, respecte al mateix mes de l’any anterior. A la indústria, en
canvi, es va atenuar aquest creixement, fins assolir una variació del 2,01 %
en aquest mateix període.
Tarragona, en canvi, ha experimentat un augment de l’atur de només 95
persones en relació amb el novembre anterior, que ha representat un creixement interanual del 0,76 % en aquest mateix període. El bon comportament de la indústria en aquest interval temporal, amb una taxa de variació
del volum d’aturats del -6,60 % (equivalent a una reducció de 89 aturats),
no va ser suficient, però, per compensar l’increment de l’atur als serveis,
amb un creixement interanual del 5,01 % (520 aturats).
Per la seva banda, la demarcació de Lleida és l’única on s’ha produït una
reducció dels aturats, en registrar-se una caiguda en termes absoluts de 283
persones, circumstància que es tradueix en una taxa de variació interanual
el mes de novembre del -3,72 %. L’explicació d’aquesta favorable evolució
es troba a la indústria, que va experimentar una reducció interanual de l’atur
registrat del -16,79 % (321 persones). Aquest registre va ser suficient per
compensar l’increment de l’atur a la construcció, xifrat en 150 aturats, registre que equival a una taxa de variació interanual del 27,08 %.

Lleida, amb
una taxa d’atur del
4,45 % al mes de
novembre va ser
l’única demarcació
que continuà
presentant taxes
d’atur registrat que
podem considerar
de plena ocupació.

Atesa aquesta evolució, Lleida, amb una taxa d’atur del 4,45 % al mes
de novembre, va ser l’única demarcació que continuà presentant taxes
d’atur registrat que podem considerar de plena ocupació (inferiors al 5 %).
La segueixen Girona, Tarragona i Barcelona, amb taxes del 5,44 %, 5,89 %
i 6,84 %, respectivament.
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3. LES INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT
A CATALUNYA
3.1. SITUACIÓ I PERSPECTIVES
DE LES INFRAESTRUCTURES
La dotació d’infraestructures és una condició necessària per tal de generar
creixement econòmic. Actualment la societat catalana té una dinàmica i unes
capacitats que permeten que la nostra economia pugui situar-se entre les motores d’Europa i a escala internacional. Malgrat tot, aquestes potencialitats estan condicionades a disposar de la dotació suficient d’infraestructures.
Catalunya disposa
d’una dotació
d’infraestructures
competitiva, però
insuficient.

Catalunya disposa d’una dotació d’infraestructures competitiva, però
insuficient, especialment si la comparem amb la que existeix a les regions
d’Europa amb què ens volem homologar o, fins i tot, amb la resta d’Espanya. La inadequada dotació és més notòria i crítica en les grans infraestructures (autopistes i autovies, aeroports, ports, etc.), però també hi ha dèficits
si es considera la cobertura territorial, la connectivitat i la qualitat de la xarxa viària secundària, amb un pes excessiu del model radial de moltes de les
infraestructures que s’estan construint, com és la xarxa ferroviària d’alta
velocitat, amb els problemes d’eficiència que això comporta.
Aquesta insuficiència té l’origen principal en la manca d’una inversió pública adequada de manera sostinguda. Les inversions de l’Administració central a Catalunya, en l’àmbit de les seves competències, no haurien de ser
inferiors al 15 % del total d’inversió anual, percentatge que es correspon amb
el pes demogràfic català. Cal que la dotació pressupostària total destinada al
finançament d’infraestructures en territori català segueixi augmentant de manera sostinguda durant els pròxims anys, d’acord amb les previsions del Pla
d’infraestructures del Govern central d’invertir, del 2000 al 2007, 102.800
milions d’euros en infraestructures a tot l’Estat (el 2002, les inversions a
Catalunya foren de 2.037 MEUR per part de l’Estat i de 2.633 MEUR per part
de la Generalitat de Catalunya) i assolir, com a mínim, el pes que el PIB català
representa sobre el conjunt espanyol (19 %).

3.2. ELS MODELS DE TRANSPORT
Malgrat l’estabilització del volum de mobilitat obligada, es produeix un
increment dels desplaçaments per diversos motius, bé sigui per causes es-
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tructurals com ara l’habitatge o per un canvi en les pautes de comportament: increment del temps lliure el cap de setmana i vacances, extensió de
l’horari laboral, important minva dels actius que dinen a casa, etc. Així
doncs, a l’igual de la gran majoria d’àrees metropolitanes europees, el nombre mitjà de desplaçaments diaris per cada persona a Catalunya va en augment. D’altra banda, ni la localització dels llocs de treball ni la dels serveis
ha anat paral·lela a aquesta extensió residencial sobre el territori, d’aquí el
creixement sostingut de la mobilitat.

El nombre mitjà de
desplaçaments per
cada persona en un
dia a Catalunya
va en augment.

Barcelona i la seva àrea d’influència més immediata continuen mantenint una capacitat de polarització de l’activitat molt superior a la que tenen
en l’aspecte residencial. Malgrat la tendència a la descentralització de l’activitat econòmica, especialment la industrial, aquest efecte no és suficient i
té com a conseqüència no només un increment dels desplaçaments entre
municipis, sinó un increment de la longitud d’aquests.
La població ha entrat en un procés d’expansió sobre el territori i el centre metropolità estén la seva influència sobre una àrea cada cop més àmplia;
això ha implicat que, si bé la mobilitat intramunicipal ha baixat, la intermunicipal hagi augmentat.
La població, doncs, s’ha anat distribuint en el territori de manera cada
cop més allunyada del centre; per tant, sembla que la tendència cap al desenvolupament futur de la mobilitat haurà de passar per una potenciació dels
desplaçament radials, continuant amb la dinàmica actual d’ocupació urbanística de la segona corona.
Segons àrees de distribució poblacional, podem distingir entre la
ciutat central, formada per Barcelona i els altres deu municipis del seu
entorn amb els quals conforma un continu urbà. Aquest àmbit, que té
una població de gairebé 2,4 milions d’habitants i els nivells més alts de
densitat, està dotat d’una gran accessibilitat interna i externa. La gran
centralitat d’aquest àmbit és el que fa que generi i atregui la major part
dels viatges realitzats per motius de feina i estudi (mobilitat obligada) i
també per lleure i compres (mobilitat no obligada). Llavors tenim la primera corona metropolitana, també denominada aglomeració central de
la regió metropolitana de Barcelona (RMB), que, amb 35 municipis, és
el segon nivell de la realitat metropolitana. Aquest àmbit configura un
únic mercat de treball, ja que ha estat l’entorn en el qual s’ha produït la
desconcentració de la població i de les activitats econòmiques provinents de la ciutat central; i, finalment, la segona corona metropolitana,
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configurada pels 129 municipis articulats a l’entorn d’un conjunt de ciutats com ara Mataró, Granollers, Sabadell i Terrassa. Aquestes ciutats,
grans i madures, de la segona corona disposen d’una àrea de mercat de
treball i d’un entorn comercial propis, però al mateix temps mantenen
una forta relació amb Barcelona.
Aquesta redistribució territorial de la població i els llocs de treball a la
regió metropolitana de Barcelona ha tingut un doble efecte: per una banda,
tal com s’ha esmentat, es potencia la segona corona; en aquest sentit, s’està
tendint a un entramat urbà multipolar que ha de permetre una major integració del territori i una major difusió dels serveis metropolitans. Com a
contrapartida, però, aquesta urbanització més difusa origina problemes per
fer arribar tots els serveis als ciutadans i, entre aquests, el transport públic.
Com a conseqüència d’aquest procés, el vehicle privat ha guanyat pes com
a mitjà de transport més utilitzat: mentre que el transport públic ha pujat en
un terç el volum de viatges intermunicipals per motius de treball en els darrers
quinze anys, el vehicle privat gairebé s’ha triplicat.
Mentre que el
transport públic ha
pujat en un terç
el volum de viatges
intermunicipals,
en els darrers
quinze anys, l’ús
del vehicle privat
gairebé s’ha
triplicat.

Segons l’Enquesta de mobilitat quotidiana (EMQ 2001), el nombre total
de desplaçaments generats setmanalment a la RMB és de 49.958.189, la
qual cosa representa un increment del 21,5 % respecte de l’any 1996; gairebé un terç d’aquests desplaçaments (28 %) responen a mobilitat obligada,
dels quals el 65 % ho són per motius de feina i el 35 %, per motius d’estudi.
El 81,9 % dels desplaçaments totals es fan en dies feiners i els intervals horaris de 7 a 9 h i de 13 a 15 h són els de més concentració de desplaçaments,
amb el 16,1 % i el 16,4 %, respectivament (gràfic 2).

GRÀFIC 2. MOBILITAT SEGONS MOTIU
DE DESPLAÇAMENT. CATALUNYA 2001

Font: Enquesta de mobilitat quotidiana 2001.
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L’equiparació de la mobilitat en tot l’àmbit de la RMB ha de complir,
segons el Pla directori d’infraestructures del transport públic col·lectiu
2001-2010 (PDI), els requisits següents:
1. Facilitat d’accés en transport públic a la polaritat central de cada eixcorredor des de tots els municipis que la integren, és a dir, la cobertura de
totes les ramificacions dels eixos radials amb un servei mínim diari que
permeti l’enllaç al centre de l’eix amb els mitjans de transport públic de
connexió amb el nucli central.
2. Facilitat d’intercanvi modal: potenciació de l’intercanvi modal com a
única alternativa per fer arribar el transport públic a una població cada vegada
més dispersa. En aquest sentit, totes les capitals haurien d’estar dotades de la
infraestructura que permetés fàcilment l’intercanvi vehicle privat / transport
públic i transport públic / transport públic.
3. Millora de la velocitat comercial, que minimitzi el temps d’accés al
nucli central, que ara per ara supera en molts casos els 60 minuts, amb la
millora de les infraestructures ferroviàries i la segregació del transport públic de superfície.
En l’estat actual, segons el mateix Pla directori, hi ha eixos-corredor en
què ja no es compleix el primer punt: Granollers, Mataró i Caldes de
Montbui tenen encara molts municipis que no estan connectats al centre de
l’eix-corredor en transport públic ni a la xarxa ferroviària.
Vilafranca del Penedès i Martorell tenen més o menys garantida
l’accessibilitat dels seus municipis, però l’intercanvi modal presenta seriosos inconvenients i penalitza molt qualsevol viatge que impliqui un
transbordament.
Les actuacions en marxa sobre la línia d’FGC a Martorell i la construcció
d’un intercanviador entre les xarxes de RENFE i d’FGC situaria Martorell en
una situació força privilegiada respecte a la resta d’eixos-corredor.
Només en el cas de l’eix-corredor de Sabadell es podria parlar d’una superació dels estadis anteriors i la principal deficiència a superar en aquest
eix es donaria en la minimització del temps d’accés a l’aglomeració central.
D’altra banda, el mapa de les principals infraestructures de transport
de Catalunya que permeten la mobilitat interior i connecten el Principat
amb la resta de comunitats autònomes i la resta del continent europeu
continuen depenent de l’àrea metropolitana de Barcelona i aquest fet
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segueix condemnant la resta del territori a fer les funcions de corredor
de pas.
El desenvolupament del territori català pateix les limitacions d’una concepció radial de les infraestructures de transport i les actuacions estructurals
portades a terme no han comportat una millora significativa de la situació.
Un exemple n’és l’Eix Transversal: una carretera de dos carrils en lloc
d’una autovia d’alta capacitat (o, fins i tot, d’una autopista) difícilment dota
Catalunya d’una infraestructura descentralitzadora de l’activitat econòmica
dissenyada per corregir el dèficit històric d’una connexió de gran capacitat
entre les principals ciutats mitjanes de la meitat nord de Catalunya (Girona,
Vic, Manresa, Cervera).
En aquest context, tampoc no sembla gaire lògic que avui les terres de
Lleida no estiguin connectades amb Girona mitjançant una xarxa viària
d’altra capacitat que, alhora, dotaria la Catalunya Central de la capacitat de
desenvolupament econòmic que tradicionalment li ha estat limitada. Això
implica fer el desdoblament de l’Eix Transversal en tot el seu recorregut entre Lleida i Girona, el de la N-240 entre Tarragona i Lleida, i la connexió
de Tarragona amb l’Eix Transversal, passant per Igualada.
Podem dir, doncs, que la interrelació entre les principals àrees urbanes del territori català està molt condicionada per la manca d’infraestructures viàries de gran capacitat que les interconnectin sense necessitat
d’haver de passar pel centre de la Regió Metropolitana de Barcelona. Per
tant, garantir la connexió entre les quatre províncies catalanes a través de
vies d’alta capacitat es pot considerar una aposta estratègica per al futur
de Catalunya.

3.2.1. Els mitjans de transport
L’anàlisi segons mitjans de transport indica una creixent importància
del vehicle privat com a principal mitjà de transport allà on l’oferta de transport públic és insuficient, amb un pes relatiu del 36,5 %; i el nombre de desplaçaments a peu també s’ha incrementat (38,2 %) respecte de l’any 1996.
Per contra, el transport públic ha reduït la seva participació fins al 25,4 %,
en part, pel fet que el conjunt dels mitjans de transport públic col·lectiu a
l’RMB no funcionen totalment com a sistema, a causa, d’una banda, de la
heterogeneïtat dels operadors (empresa pública / operador privat amb diversos tipus de gestió) i de les diferències en volum de negoci, ja es mesuri
en viatgers transportats o en recaptació.
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Un altre factor que influeix en el seu menor ús és la manca d’integració
física, en ser insuficients el nombre de punts de correspondència entre mitjans diversos, però també per les dificultats dels intercanvis degudes a diversos factors, com poden ser l’existència de desnivells sense escales
mecàniques, la longitud dels passadissos o la insuficient integració dels serveis per manca de coordinació d’horaris, per exemple. Efectes que s’han
vist contrapesats, però, gràcies a la integració tarifària. Així, el transport públic a l’RMB va guanyar 40 milions de viatgers l’any 2002. En termes absoluts, els augments més significatius corresponen al metro, que ha guanyat
més de 16 milions de viatgers; a rodalies RENFE, que n’ha guanyat quasi 8 milions, i als Ferrocarrils de la Generalitat, que n’han guanyat quasi
7 milions.
En aquest sentit, l’augment s’ha produït allà on existeix una millor oferta. Respecte del seu repartiment modal, destaca l’ús majoritari del ferrocarril amb el 59,2 % del total dels desplaçaments, amb un major pes relatiu del
metro (9,8 %), seguit de rodalies de RENFE (3,1 %) i FGC (2,1 %). El
transport en autobús representa el 38,8 %, amb predomini dels autobusos
TMB (6 %), mentre que l’ús del taxi és de l’1,8 %.
D’acord amb l’edat, l’ús del transport públic és més freqüent entre
la població de 16 a 25 anys, mentre que entre els segments de població
de 4 a 13 anys i de més de 65 predominen els desplaçaments a peu
(gràfic 3).

GRÀFIC 3. MOBILITAT PER MITJANS DE TRANSPORT.
CATALUNYA 2001

Font: Enquesta de mobilitat quotidiana 2001.

La progressiva implantació del sistema tarifari integrat, al qual durant
l’any 2002 es va incorporar el conjunt de rodalies RENFE i les línies del

Destaca un
increment molt
significatiu
de l’índex
d’intermodalitat,
que ha passat del
8,3 % abans de la
integració a prop
del 21 % actual.
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bus urbà de Mataró i Rubí, principalment, ha impulsat decisivament,
doncs, l’ús del transport públic (gràfic 4). En aquest sentit, cal destacar un
increment molt significatiu de l’índex d’intermodalitat, és a dir, la combinació de diferents mitjans de transport en un desplaçament, que ha
passat del 8,3 % abans de la integració a prop del 21 % actual. Podem
dir que 3 de cada 10 usuaris utilitza més d’un mitjà de transport en els
seus desplaçaments.

GRÀFIC 4. MILIONS DE VIATGERS EN TRANSPORT
PÚBLIC. CATALUNYA 2000-2002

Font: Generalitat de Catalunya.

Pel que fa al parc de vehicles, està compost en la major part per turismes
(71 %), seguit de camions i furgonetes (16 %) i motos (10 %), principalment,
amb una taxa de motorització que arriba ja el 2002 als 611 turismes/1000 habitants amb puntes significatives a certes zones.
La xarxa viària,
està saturada en
hores punta i no
permet velocitats
comercials
competitives.

El que sí que afecta tot l’àmbit de la segona corona és la manca de permeabilitat del territori a nivell perimetral, que la xarxa de transport públic,
especialment la ferroviària, està molt lluny de cobrir. A nivell global, les infraestructures ferroviàries ofereixen una capacitat que es pot considerar suficient des del punt de vista general, però que presenta limitacions puntuals
força greus (túnel de Sants –Pl. Catalunya-RENFE–, túnel del carrer Balmes
–FGC–, tram Sants-Castelldefels, també de RENFE), per la superposició de
serveis de diferents tipus sobre la mateixa infraestructura.
La xarxa viària, suport en definitiva del transport públic col·lectiu
(TPC) de superfície, està saturada en hores punta i no permet velocitats comercials competitives, especialment en els eixos viaris de penetració a
l’aglomeració central.
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3.2.1.1. L’aeroport
Ja l’any 2002 el pes de Catalunya en el total d’Espanya va pujar més de
mig punt, fins al 15,8 %. En aquest sentit, destaca que l’Aeroport del Prat
de Barcelona és el quart aeroport europeu que més ha crescut en trànsit de
passatgers els últims 10 anys; de fet, ha duplicat el nombre de passatgers
transportats.
El trànsit de mercaderies aèries considerant la càrrega comercial (sense correus, de poc pes relatiu) va disminuir, però, l’any 2002, el 6,9 % a Catalunya
(decrement més important que en el conjunt d’Espanya, de l’1,3 %). L’Aeroport del Prat de Barcelona va patir un decrement del 7,3 % respecte de l’any
2001 (75.905 tones transportades).
Pel que fa al trànsit de passatgers, en canvi, el comportament dels aeroports catalans va ser positiu (amb una taxa d’augment del 2,5 %). Això va
ser degut a l’increment del 2,9 % del nombre de passatgers que van passar
per l’aeroport barceloní (21,35 milions de persones). També l’Aeroport de
Reus (amb 764.742 passatgers) va assolir una variació positiva l’any 2002
(2,8 %).
Segons AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), l’any
2002 a l’Aeroport del Prat de Barcelona es van dur a terme 271.023 operacions. A l’Aeroport de Girona van augmentar les operacions el 10,3 %
(14.907 operacions), i al de Reus, el 16,5 % (15.612 operacions).
TAULA 35. EVOLUCIÓ DEL TRANSPORT AERI.
BARCELONA I CATALUNYA 1999-2003
Trànsit de passatgers

Tràfic de mercaderies

Barcelona

CATALUNYA

Barcelona

CATALUNYA

1999

17.131.668

18.355.498

86.173

86.394

2000

19.375.338

20.688.842

87.309

87.707

2001

20.545.680

21.881.201

76.966

77.145

2002

21.168.997

22.456.684

75.217

75.716

1r trim. 2003

4.686.921

4.794.179

17.057

17.073

2n trim. 2003

5.839.710

6.488.372

17.177

17.213

3r trim. 2003

6.631.286

7.666.326

16.933

17.021

Font: IDESCAT.
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El nombre de passatgers transportats per l’aeroport madrileny de Barajas,
el primer aeroport espanyol per davant del Prat, va ser l’any 2002 de 33,9 milions de persones, fet que significa una disminució del 0,4 %. Per volum de
passatgers transportats, a l’Aeroport de Barcelona el segueixen el de Son Sant
Joan, de Palma de Mallorca (17,8 milions de passatgers i una disminució respecte de 2001 del 7,2 %), l’Aeroport de Màlaga (10,4 milions de viatgers i un
augment del 5 % respecte de l’any precedent), el de Gran Canària (9 milions
de viatgers i una disminució del 3,5 %), i el de Tenerife Sur (amb 9 milions de
passatgers i una disminució de l’1,4 %).

Les dades del 2003 i previsions per al 2005
Entre els aeroports catalans, l’Aeroport de Barcelona absorbeix prop de
23 milions de passatgers, amb un creixement del 6,5 % en comparació
amb l’any anterior. Tanmateix, cal mencionar l’espectacular creixement
de l’Aeroport de Girona, en passar de mig milió de viatgers aproximadament l’any 2002 a 1,5 milions l’any 2003. Pel que fa a l’Aeroport de Reus,
l’increment ha estat significatiu, encara que molt més moderat que en el
cas de l’Aeroport de Girona. Ha registrat més de 800.000 passatgers durant
l’any, amb un increment de l’11,2 % respecte a l’any 2002.
Pel que fa al transport de mercaderies, els aeroports catalans han presentat durant l’any 2003 un decreixement de les tones de mercaderies transportades del 7 %. Tot i això, l’Aeroport de Barcelona continua en segona
posició en el rànquing d’aeroports del conjunt de l’Estat. La primera posició correspon a l’Aeroport de Madrid, que concentra més del 50 % del total
de mercaderies, amb 304.386 tones, seguit de l’Aeroport del Prat, amb el
12,2 % i 70,116 tones i, en tercera posició, l’Aeroport de Vitòria, amb
el 7 % i 40.153 tones.
Els aeroports
catalans han tancat
l’any 2003 amb
24,8 milions
de passatgers.
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Els aeroports catalans han tancat l’any 2003 amb 24,8 milions de passatgers, que representen el 16,2 % respecte al total de viatgers als aeroports
del conjunt de l’Estat.
Les previsions per a l’any 2005 assenyalen més de 27 milions de passatgers als aeroports catalans. L’Aeroport de Barcelona assolirà un nou rècord de passatgers i superarà els 25 milions, l’Aeroport de Reus s’aproparà
al milió de passatgers i el de Girona mantindrà el volum de viatgers prop
del milió i mig.
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GRÀFIC 5. MILERS DE PASSATGERS ALS AEROPORTS
DE CATALUNYA 1997-2003

Font: DG Aviació Civil. Ministeri de Foment

Pel que fa a l’Aeroport del Prat, les seves pistes, amb capacitat per realitzar 53 operacions per hora, estan clarament saturades; és per això que el
nou Pla director preveu un seguit d’actuacions com ara crear una nova àrea
terminal per processar 20 milions de passatgers més, construir una pista paral·lela a la 07-25, que permetrà augmentar les capacitats de vol a 90 operacions per hora, i es remodelarà l’actual terminal nord, s’urbanitzarà i es
promocionarà la ciutat aeroportuària, i s’hi construiran accessos nous. En
definitiva, amb aquestes remodelacions ja en marxa s’aconseguirà augmentar la superfície de les 1.383 ha actuals a 1.533 ha, la superfície de la terminal passarà de 103.125 m2 a 670.000 m2, els mostradors de facturacions
augmentaran dels 113 actuals a 439, les cintes d’equipatges passaran de les
14 actuals a 22, i les terminals de càrrega passaran de 35.000 m2 a 160.000 m2
per tal d’afrontar un trànsit anual de 40 milions de passatgers i cobrir així les
expectatives de demanda fins al 2015.
Malgrat tot, el valor monetari de la infraestructura aeroportuària a
Barcelona és de prop d’una quarta part del de Madrid. Si observem la
inversió acumulada d’infraestructura aeroportuària del Ministeri de Foment en el període 1989-2000, tenim que l’Aeroport Madrid-Barajas
acumula el 80 % de les inversions per valor de 1.667,5 MEUR, mentre
que el de Barcelona acumula el 20 % de la inversió amb un valor de
424,4 MEUR. La desproporció és gran si es té en compte el pes econòmic i demogràfic d’ambdues regions, i fins i tot tenint en compte el servei, ja que el Prat transporta el 60 % dels passatgers i el 30 % de les
mercaderies de Barajas.

Madrid-Barajas
acumula el 80 %
de les inversions
per valor de
1.667,5 MEUR,
mentre que el
de Barcelona
acumula el 20 %
de la inversió
amb un valor
de 424,4 MEUR.
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3.2.1.2. El Port
L’increment del trànsit total al Port de Barcelona respecte del 2002 ha
estat del 7,62 % ja que malgrat la disminució del volum per pesca, aquesta
queda superada per la variació positiva en l’avituallament. Es segueix així
amb la tendència creixent en l’evolució del tràfic total dels darrers deu anys.
Diferenciant per envàs, l’any 2003 es va incrementar el trànsit de líquids
a granel el 5,18 %. Pel que fa als hidrocarburs i altres líquids i els sòlids a
granel, augmenten el 9,30 %. El transport de contenidors va augmentar
també el 10,85 %.
Al Port de Tarragona, destaca l’augment del 27,91 % dels líquids a granel, sense comptar el cru i altres productes petrolífers, amb una variació respecte del 2002 de només el 0,36 %. Destaca també la forta disminució de
nombre de tones de pesca amb una variació del 50,48 %, mentre que la càrrega
general ha tingut un augment del 6,32 %.
TAULA 36. EVOLUCIÓ DEL TRÀNSIT PORTUARI DE
MERCADERIES. BARCELONA I TARRAGONA 2000-2003
Unitat: milers de tones.

Barcelona

Tarragona

2000

29.805

27.530

2001

31.469

26.919

2002

32.608

29.828

1r

trim. 2003

8.073

6.883

2n trim. 2003

8.613

7.236

3r trim. 2003

8.891

-

Font: IDESCAT.
L’increment del
trànsit total al
Port de Barcelona
respecte del 2002
ha estat del 7,62 %.

El trànsit de vaixells al Port de Barcelona ha disminuït l’1,47 %
(8.861 vaixells) i al Port de Tarragona, l’1 % (2.649 vaixells).
El cas de Tarragona va ser espectacular pel que fa a l’augment de creuers
turístics (25,71 %), amb un total d’1.049.230 passatgers.
El mes d’octubre del 2003 el nombre de creueristes del Port de
Barcelona va superar la xifra dels 950.000 passatgers, que representa un increment del 26 % respecte a l’any anterior. En els darrers anys, aquesta activitat ha registrat, també, una forta expansió.
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L’evolució favorable d’aquest tipus de trànsit marítim ha situat Barcelona
com una de les principals destinacions del turisme internacional i ha aportat
importants beneficis econòmics per a la ciutat. L’any 2002 aquesta activitat
va comportar uns ingressos de 150 MEUR per a Barcelona i la resta del
territori català i la ciutat es va situar en la dotzena posició de la llista
mundial de creuers, liderada per les destinacions del Carib.
L’expansió d’aquesta activitat permetrà al Port de Barcelona consolidar-se
com el primer del Mediterrani i d’Europa i escalar dues o tres posicions en el
rànquing mundial. L’Autoritat Portuària preveu que l’any 2010 s’arribi
als 2 milions de creueristes i l’any 2015 s’assoleixi la xifra dels 2,5 milions.

GRÀFIC 6. EVOLUCIÓ DELS CREUERISTES
AL PORT DE BARCELONA 1996-2003

L’Autoritat
Portuària preveu
que l’any 2010
s’arribi als
2 milions de
creueristes
i l’any 2015
s’assoleixi la xifra
dels 2,5 milions.

Font: Generalitat de Catalunya. Dep. Pol. Territorial i Obres Públiques.

3.2.1.3. El TGV
La nova línia de Tren de Gran Velocitat s’emmarca en la consolidació
de Barcelona com a eix de la macroregió del Mediterrani i com a nus de comunicacions. La línia ferroviària d’ample europeu, amb una demanda inicial prevista de 8 a 12 milions de persones, ha de servir, alhora, per
vertebrar el territori amb la connexió dels tres grans aeroports (Barcelona,
Girona, Reus) i els ports (Barcelona i Tarragona) amb les principals ciutats
d’Espanya i d’Europa.
El transport ferroviari, tant de passatgers com de mercaderies, és una alternativa de futur sostenible que ha de suplir altres mitjans de transport més
congestionats, com ara el cotxe, i de major impacte ambiental.

La nova línia
de Tren de Gran
Velocitat
s’emmarca en la
consolidació
de Barcelona com
a eix de la
macroregió
del Mediterrani
i com a nus de
comunicacions.
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La línia d’ample europeu utilitza el corredor natural del riu Llobregat
com a via d’accés a Barcelona i la seva conurbació. En arribar a l’alçada del
terme municipal del Papiol, es produeix el desdoblament de la xarxa: una
línia específica de mercaderies accedirà a les noves instal·lacions del Port
de Barcelona i l’estació de Can Tunis, mentre que l’altra línia, la de passatgers, accedirà a l’aeroport i a la ciutat de Barcelona (Sants i Sagrera)
La creació d’una gran estació intermodal del Baix Llobregat, al municipi
del Prat de Llobregat, garantirà la connexió d’aquesta línia d’alta velocitat
amb l’Aeroport de Barcelona a través d’un bucle.
Actualment el fet de més rellevància pel que fa al TGV, una vegada garantida una eficient connexió amb l’aeroport, és el retard en la consecució
de les obres: el TGV ha d’aportar noves oportunitats de relació amb altres
territoris, facilitant la connexió amb les grans àrees urbanes i centres de decisió regionals, nacionals i europeus. Ha de servir, a més, per descongestionar, en part, tant el tràfic aeri com per carretera (es calcula que el TGV
acabarà assolint el 80 % dels passatgers que actualment utilitzen el pont aeri
Madrid-Barcelona).1
Per altra banda, els efectes socioeconòmics i territorials del TGV depenen de com s’acabin concretant finalment:
– Les característiques dels serveis que l’alta velocitat ofereix (freqüències de pas, imports...).
– La localització de l’estació (relació amb l’àrea urbana central) i l’accessibilitat a la resta del territori (connexions interterritorials, intermodalitat –complementarietat de les xarxes clàssiques de transport,
viari i ferroviari...–).
– Les característiques del medi urbà (posició en el sistema urbà, qualitat del medi, característiques socioeconòmiques, el volum de la
població...).
– Les estratègies desenvolupades pels principals agents locals i regionals.
Cal, doncs, entendre l’accés a la xarxa d’alta velocitat com un avantatge
competitiu que s’ha d’aprofitar al màxim, dissenyant les accions i estratègies locals i regionals adients. El fet, doncs, que a Catalunya el TGV arribi
1. Informe “La radiografía del viajero español 2003”, sobre la base de les estimacions
d’Altair Management Consultants.
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amb uns tres anys de retard, segons les darreres estimacions del Ministeri
de Foment, implica uns costos d’oportunitat importants en termes de desenvolupament, en retardar l’accessibilitat als centres de decisió regionals, nacionals i europeus i poder reforçar i/o ampliar la seva àrea d’influència així
com la possibilitat de dinamitzar, modernitzar i desenvolupar l’estructura
econòmica local i regional de Catalunya.

3.3. LA MESA D’INFRAESTRUCTURES
Aquesta Mesa impulsa un mecanisme estable de diàleg i reflexió entre
les institucions públiques i la societat civil per tal de definir les necessitats
que té Catalunya en matèria d’infraestructures de mobilitat. Les conclusions
d’aquest organisme han de servir per elaborar el segon pla de carreteres de
Catalunya i el primer pla d’infraestructures ferroviàries.
La Mesa s’ha constituït en quatre comissions tècniques de treball: una
primera comissió d’infraestructures viàries, una comissió d’infraestructures ferroviàries, una tercera comissió d’infraestructures logístiques i, finalment, una comissió d’infraestructures de telecomunicacions.
Cada una d’aquestes comissions ha d’elaborar un document que
s’analitzarà en el plenari de la Mesa i que valorarà les demandes previsibles en l’escenari del 2025, alhora que farà una proposta d’actuacions per
donar resposta a l’escenari escollit així com als seus mecanismes de finançament. Les comissions estaran coordinades per un membre del plenari i integrades pels representants dels membres de la Mesa que hi
vulguin participar. Correspondrà al Departament de Política Territorial i
Obres Públiques impulsar i donar suport al funcionament de les comissions
esmentades.

La Mesa ha
d’impulsar
un mecanisme
estable de diàleg
i reflexió entre
les institucions
públiques i la
societat civil.

3.3.1. Objectius de la Mesa d’Infraestructures
Els objectius que ha marcat el Govern català per aquesta Mesa són:
– Constituir el punt de trobada entre les institucions públiques catalanes i la societat civil per conèixer i debatre sobre les necessitats d’infraestructures de Catalunya a mitjà i a llarg termini.
– Articular propostes conjuntes elaborades amb el màxim consens
possible, i traslladar-les davant les institucions estatals i europees,
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per tal de trobar respostes a les necessitats d’infraestructures que el
país té i tindrà en un futur.
– Difondre a la societat catalana els objectius i les necessitats d’infraestructures a Catalunya en el marc de la plena integració a les xarxes
transeuropees i de la globalització econòmica.

3.4. ASPECTES COMPLEMENTARIS
3.4.1. Sostenibilitat i mobilitat
L’aplicació del concepte de sostenibilitat posa en qüestió l’actual model
de desenvolupament territorial que es fa en detriment del medi ambient, especialment pel que fa a la destrucció del patrimoni natural (biodiversitat) i
al consum de recursos limitats (sòl i combustibles fòssils).
L’aplicació
del concepte de
sostenibilitat
posa en qüestió
l’actual model de
desenvolupament
territorial.

Tot i que és evident que el model de mobilitat i transport es correspondrà amb el model de desenvolupament territorial dominant, la manera com
s’implanta un sistema de mobilitat i transport en el territori no és neutra,
sinó que és el resultat d’un conjunt d’intervencions d’agents públics i privats. El transport és, per tant, part d’un conjunt més ampli de processos i
polítiques socials, econòmiques i ambientals.
Malgrat tot, les polítiques de mobilitat dominants són encara les corresponents al model de desenvolupament de consum extensiu de territori, centrat en la construcció massiva d’infraestructures i el transport individual
privat.
En aquest sentit, les estratègies d’actuació han d’anar orientades cap a
articular el territori sobre la base d’una xarxa de ciutats centrals que puguin
contenir dins seu població i activitat; de crear uns fluxos entre aquestes i
evitar així la dispersió dels llocs de residència i activitat.
Actualment, el concepte de mobilitat sostenible està sent impulsat per
tres grups d’agents:
– Els col·lectius de ciutadans, que van ser pioners en la introducció
pràctica de la idea de sostenibilitat amb plataformes cíviques i
d’usuaris com és la de l’Associació per a la Promoció del Transport
Públic, així com les associacions de caràcter ecologista com ara
l’ADENC o el Fòrum Cívic Barcelona Sostenible.
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– La universitat, que és on el discurs teòric està més estructurat; la incidència fora del món acadèmic, però, és molt limitada. La innovació conceptual està sorgint principalment en els departaments de
ciències socials.
– Les àrees de medi ambient de les administracions públiques. La creació d’aquestes àrees ha comportat un canvi qualitatiu en les respectives administracions tot i que el concepte de sostenibilitat troba
dificultats per penetrar en el discurs oficial, on les àrees de medi ambient tenen sovint una importància secundària.

3.5. ANÀLISI DE LA LLEI 9/2003, DE 13 DE JUNY,
DE LA MOBILITAT
La mobilitat ja representa un dels elements clau de la nostra societat.
L’increment del tràfic de mercaderies, els índexs de motorització
creixents i la saturació de l’espai aeri són algunes mostres de com la
nova societat que es configura basa bona part de l’activitat i el dinamisme en el moviment de persones i mercaderies en uns mercats cada vegada més globals.
La llibertat de moviment de persones i béns és també un dels fonaments
en què es basa la creació de la Unió Europea. Cal, però, que aquest augment
de la mobilitat sigui objecte d’una planificació acurada, amb una visió tant
global com local. S’han de tenir en compte, doncs, factors com ara la reducció al mínim de l’impacte sobre el medi natural produït per l’ocupació extensiva del territori, la contaminació atmosfèrica i acústica als nuclis
urbans, els efectes negatius d’un consum energètic no sostenible, els riscos
provinents dels accidents o els problemes provinents del col·lapse d’infraestructures i serveis no prou ben dimensionats; tots, factors que poden afectar el benestar dels ciutadans.

Cal que aquest
augment de la
mobilitat sigui
objecte d’una
planificació
acurada, amb
una visió tant
global com
local.

Aquesta Llei, doncs, es basa en la regulació d’un procés de planificació
acurat, que ha de tenir en compte totes les variables que afectin d’una manera o altra la mobilitat de l’àmbit territorial que s’estigui analitzant.
Aquesta planificació ha de ser el resultat d’una anàlisi de la mobilitat
que tingui en compte les característiques demogràfiques, socioeconòmiques i ambientals del seu futur àmbit d’aplicació, tenint presents tant la mobilitat actual com les previsions demogràfiques per tal de determinar les
actuals mancances del model com poden ser la insuficiència de l’oferta, la
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baixa participació dels sistemes de transport públic i l’adequació de cada
mitjà de transport als intervals de demanda que el fan rendible socialment i
econòmicament.
Tots aquests factors inspiren els principis bàsics d’aquesta Llei:
– La recerca d’un model de desenvolupament sostenible que permeti
als ciutadans un alt nivell de qualitat de vida sense comprometre els
recursos de les generacions futures.
– La visió global de la mobilitat com un sistema que prioritza els sistemes de transport més sostenibles, com ara el transport públic o
anar a peu o amb bicicleta, sense renunciar a la complementarietat
del transport privat.
– La intermodalitat com a principi per cercar la màxima eficiència en
l’aprofitament dels recursos de transport.
– La seguretat integral de les persones.
– El respecte al medi i als seus valors.
– La minimització del consum de recursos energètics i de sòl.
– La incorporació de sistemes de transport intel·ligents, més eficients
i segurs, o la voluntat d’aprofitar les oportunitats de generació d’activitat econòmica a tots els racons del país.
Per assolir-los, defineix els mecanismes adequats de participació i concertació de les administracions, les entitats cíviques i socials que poden
aportar solucions adequades per a la formulació de les polítiques de mobilitat tot articulant un sistema de planificació que englobi tots els mitjans de
transport, públics i privats, els quals han d’establir mecanismes que garanteixin una mobilitat ambiental i econòmicament sostenible.
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4. L’R+D+I A CATALUNYA

4.1. L’ESTAT DE L’R+D+I
4.1.1. Presentació dels elements que componen l’R+D+I
L’Institut Nacional d’Estadística d’Espanya (INE) disposa de tres publicacions que són la font estadística principal de la informació sobre
R+D+I (recerca, desenvolupament i innovació) a Catalunya i Espanya.
Aquestes publicacions són l’Estadística sobre activitats d’R+D (amb periodicitat anual), l’Enquesta sobre innovació tecnològica a les empreses
(periodicitat bianual), i els Indicadors d’alta tecnologia (periodicitat
anual). L’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) també utilitza
aquestes fonts per donar dades específiques de l’R+D+I a Catalunya i,
d’aquesta manera, poder cobrir els buits estadístics que presenten les publicacions de l’INE.
A continuació es presenta un resum de les definicions de les variables
més importants que s’utilitzen en aquestes publicacions, que permeten situar
els conceptes principals d’aquest apartat.
Activitats d’R+D. Les activitats d’R+D es defineixen com el conjunt de
treballs creatius que es realitzen de manera sistemàtica amb la finalitat
d’augmentar el volum de coneixements, inclosos els coneixements de l’home, de la cultura i de la societat. La utilització d’aquests coneixements per
concebre noves aplicacions també es considera activitats d’R+D. Aquestes
activitats es poden desenvolupar a dins de l’empresa (R+D interna) o es poden adquirir a d’altres empreses (R+D externa).
Despesa en activitats d’R+D. La despesa interna en activitats d’R+D inclou les depeses corrents i de capital en activitats sistemàtiques d’R+D realitzades a dins de l’empresa. Les despeses efectuades fora de l’empresa,
però que són d’ajuda a les tasques internes d’R+D (compra de subministraments per a l’R+D, per exemple), també hi són incloses.

Les activitats
d’R+D es
defineixen com el
conjunt de treballs
creatius que es
realitzen de manera
sistemàtica amb
la finalitat
d’augmentar
el volum de
coneixements.

Personal ocupat en activitats d’R+D. Aquesta variable inclou tot el personal ocupat directament en activitats d’R+D, sense distingir-ne el nivell de
responsabilitat. També inclou el personal que subministra serveis lligats directament als treballs d’R+D com ara els gerents, els administradors i el
personal d’oficina.
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Innovació tecnològica. Les innovacions tecnològiques fan referència
als productes i processos tecnològicament nous, així com a les seves millores tecnològiques importants. Una innovació es considera com a tal quan és
introduïda en el mercat (innovació de producte) o utilitzada en un procés de
producció de béns o de prestació de serveis (innovació de procés).
Les activitats
innovadores són
el conjunt
d’activitats
científiques,
tecnològiques,
d’organització
financera i
d’organització
comercial que es
duen a terme per
fer innovacions.

Activitats innovadores. Són el conjunt d’activitats científiques, tecnològiques, d’organització financera i d’organització comercial que es duen a
terme per fer innovacions. L’R+D interna o externa, sistemàtica o ocasional, és només una d’aquestes activitats, i es pot realitzar en diferents etapes
del procés d’innovació. Es pot utilitzar no només com una font d’idees innovadores sinó també per resoldre els problemes que poden aparèixer en
qualsevol fase del procés, fins al seu termini. A més a més de les activitats
d’R+D, s’inclouen com a activitats innovadores l’adquisició de maquinària
i equip relacionada amb els productes i processos tecnològicament nous o
millorats, l’adquisició de tecnologia immaterial, el disseny i l’enginyeria
industrial, l’utillatge i el llançament de la fabricació, la formació relacionada amb productes i processos tecnològicament nous o millorats, i la comercialització de productes tecnològicament nous o millorats.
Despesa en activitats innovadores. És el cost total del conjunt d’activitats innovadores incloses les despeses internes i externes en R+D i les despeses relatives a la resta d’activitats innovadores esmentades en la definició
anterior. Per assegurar la compatibilitat internacional de les estadístiques,
les despeses en innovació inclouen totes les despeses en R+D encara que no
estiguin relacionades amb algun producte o procés en concret.

4.1.2. Indicadors de l’estat actual de l’R+D+I a Catalunya
L’any 2002 ha
comportat un
augment del 22,1 %
de les despeses
internes en R+D
i del 7,7 % del
personal dedicat
a R+D, en relació
amb l’any 2001,
a Catalunya.

L’estat actual de l’R+D+I a Catalunya queda recollit a la taula 37. Veiem
que l’any 2002 les despeses internes en R+D a Catalunya són de 1.628 milions d’euros i que el personal en equivalència a jornada completa en R+D
és de 28.034 persones. També apreciem que l’any 2002 ha comportat un
augment del 22,1 % de les despeses internes en R+D i del 7,7 % del personal dedicat a R+D, en relació amb l’any 2001, a Catalunya. Les dades relatives a les despeses d’innovació no estan disponibles per al 2002.
L’any 2000, les despeses en innovació són de 3.163,1 milions d’euros.
Si considerem l’evolució de les dades des del 1998 fins al 2002, observem que el creixement acumulat dels indicadors d’R+D ha estat del 51,4 %
en les despeses internes i del 40 % en el personal. L’expansió de les despeses en innovació només es pot calcular des del 1998 fins al 2000. Per aquest
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període, apreciem un creixement acumulat per aquest concepte del 47,9 %,
molt superior al que han tingut les despeses internes en R+D (17,4 %).
TAULA 37. DESPESES INTERNES I PERSONAL EN R+D I DESPESES
D’INNOVACIÓ. CATALUNYA 1998-2002
Unitats: despeses en milions d’euros i percentatges.

1998
Despeses internes en R+D:

1999

2000

2001

2002

1.075,4 1.129,8 1.262,2 1.333,9 1.628,0

Creixement anual (%)

-

5,1

11,7

5,7

22,1

Creixement acumulat (%)

-

5,1

17,4

24,0

51,4

22,8

22,6

22,1

21,4

22,6

Catalunya respecte d’Espanya (%)
Personal en EJC en R+D

20.023 21.896 25.107 26.037 28.034

Creixement anual (%)

-

9,4

14,7

3,7

7,7

Creixement acumulat (%)

-

9,4

25,4

30,0

40,0

20,6

21,4

20,8

20,7

20,9

2.138,6

-

3.163,1

-

-

Creixement mitjà anual (%)

-

-

24,0

-

-

Creixement acumulat (%)

-

-

47,9

-

-

23,5

-

24,7

-

-

Catalunya respecte d’Espanya (%)
Despeses en innovació:

Catalunya respecte d’Espanya (%)

La participació de
les despeses en
innovació
de Catalunya
respecte d’Espanya
augmenta del
23,5 % al 24,7 %
entre 1998 i 2000.

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

Amb referència a les dades de participació de Catalunya respecte
d’Espanya es manifesta una certa estabilitat pel que fa a les magnituds
d’R+D (1998-2002) i un lleuger increment pel que fa a la variable d’innovació (1998-2000).
A l’epígraf 4.3 d’aquest apartat dedicat a l’R+D+I, considerarem la
composició de l’R+D per sectors d’execució per a l’any 2002. No podrem
fer un estudi de gran abast perquè no hi ha més dades disponibles que les
de la taula 39. Per a una anàlisi més profunda de la qüestió de la composició, els convidem a llegir l’anterior número d’aquesta memòria, que dóna
un bon tractament de la composició de l’R+D per sectors d’execució per al
període 1995-2001; i el treball de Jordi Maluquer de Motes Les activitats
de recerca, desenvolupament i innovació a Catalunya l’any 2000 (publicat
pel Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya), que realitza un excel·lent examen de la situació de l’R+D+I per a l’any 2000.
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4.2. ANÀLISI COMPARATIVA DE L’EVOLUCIÓ DE L’R+D+I
COM A ELEMENT DE GENERACIÓ DE VALOR AFEGIT
A CATALUNYA I ESPANYA
4.2.1. La relació entre l’R+D+I i la generació de valor afegit

Si es considera
la tecnologia
com un estoc de
coneixements que
permeten produir
nous productes
i processos,
aleshores, l’alta
tecnologia es
caracteritza
per una ràpida
renovació de
coneixements,
que exigeix un
esforç continuat
en recerca,
i una sòlida base
tecnològica.

Per estudiar la relació entre l’R+D+I i la generació de valor afegit, considerem necessari tenir en compte les estadístiques dels sectors d’alta tecnologia.
Si es considera la tecnologia com un estoc de coneixements que permeten
produir nous productes i processos, aleshores, l’alta tecnologia es caracteritza
per una ràpida renovació de coneixements, que exigeix un esforç continuat en
recerca, i una sòlida base tecnològica. A efectes estadístics, la definició d’alta
tecnologia es realitza a través de l’enumeració exhaustiva de les branques
d’activitat que són considerades, en un moment determinat, d’alt contingut
tecnològic. Aquest procediment el va iniciar l’OCDE l’any 1989, i aquest organisme va identificar els sectors d’alt contingut tecnològic com aquells que
realitzaven més despeses en R+D per unitat de producte que els altres. A partir de la darrera classificació de l’OCDE de 2001, i de les consideracions i recomanacions tècniques de l’Oficina Estadística de la Unió Europea
(EUROSTAT), l’INE ha publicat la següent classificació de sectors d’alt contingut tecnològic, i hi ha distingit tres subsectors.
Sectors manufacturers de tecnologia alta:
Indústria farmacèutica; maquinària d’oficina i material informàtic; components electrònics; aparells de ràdio, TV, i comunicacions; instruments mèdics, de precisió, òptica i rellotgeria; i construcció aeronàutica i espacial.
Sectors manufacturers de tecnologia mitjana-alta:
Indústria química excepte indústria farmacèutica; maquinària i equips; maquinària i aparells elèctrics; indústria automòbil; i altre material de transport.
Serveis d’alta tecnologia o de punta:
Correus i telecomunicacions; activitats informàtiques; i recerca i desenvolupament.
L’objectiu d’aquest subapartat és observar la relació entre l’R+D+I i la
generació de valor afegit. Per aquest motiu, hem considerat adequat comparar la productivitat dels sectors manufacturers d’alt contingut tecnològic,
que són aquells que realitzen una despesa en R+D superior a la mitjana,
amb la productivitat del conjunt de la indústria manufacturera. D’altra ban-
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da, és clar que la productivitat és una bona mesura de la capacitat de generar
valor afegit perquè l’hem definit com el quocient entre el valor afegit i la
població ocupada de cada branca productiva. Els serveis d’alta tecnologia
no els hem pogut considerar en aquesta anàlisi perquè no disposem de dades per a Catalunya. La taula 38 recull aquesta comparació.
Observem que a Catalunya, per a l’any 2001, les manufactures d’alta
tecnologia tenen una productivitat de 45.488 euros, superior en un 19 % a
la del conjunt de la indústria manufacturera, que és de 38.188 euros. A Espanya, aquests resultats es reprodueixen amb més intensitat ja que la productivitat de les manufactures d’alta tecnologia és un 28 % més alta que la
del conjunt industrial.
En canvi, les manufactures de tecnologia mitjana-alta tenen un comportament desigual a Catalunya i Espanya. Aquestes manufactures, a Catalunya,
presenten una productivitat inferior en un 2 % a la del conjunt de la indústria
manufacturera, mentre que, a Espanya, segueixen el mateix patró que les manufactures de tecnologia alta, és a dir, tenen una productivitat superior a la del conjunt de la indústria manufacturera, encara que de menor intensitat, amb un 6 %.

Observem que a
Catalunya, per
a l’any 2001, les
manufactures
d’alta tecnologia
tenen una
productivitat de
45.488 euros,
superior en un
19 % a la del
conjunt de
la indústria
manufacturera,
que és de
38.188 euros.

TAULA 38. ALTA TECNOLOGIA MANUFACTURERA
I VALOR AFEGIT. CATALUNYA I ESPANYA 2001
Unitats: valor afegit en milers d’euros i productivitat en euros.

Valor afegit

%

Ocupació

%

Producti.

%

54.300
245.100
746.200

CATALUNYA:
Manu. de tec. alta
Manu. de tec. mitjana-alta
Total manufactures

2.469.997
9
9.212.964 32
28.495.821 100

7
33
100

45.488
37.589
38.188

119
98
100

ESPANYA:
Manu. de tec. alta
Manu. de tec. mitjana-alta
Total manufactures

7.172.436
7
158.000
5
27.045.223 26 718.700 24
104.193.000 100 2.937.400 100

45.395
37.631
35.471

128
106
100

100%
100%
108%

-

CATALUNYA / ESPANYA:
Manu. de tec. Alta
Manu. de tec. mitjana-alta
Total manufactures

34%
34%
27%

-

34%
34%
25%

-

Font: elaboració pròpia a partir d’Indicadors d’alta tecnologia i Comptabilitat Regional
d’Espanya de l’INE.
Nota: El valor afegit està valorat brut a cost dels factors.

No era d’esperar el resultat de les manufactures de tecnologia mitjana-alta
a Catalunya. Aquest fet només es pot interpretar a partir de l’existència d’al-
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Existeixen, a
Catalunya,
altres sectors
manufacturers,
diferents als de
tecnologia alta i
mitjana-alta, que
generen més
valor afegit per
ocupat que els
de tecnologia
mitjana-alta.

tres sectors manufacturers, diferents als de tecnologia alta i mitjana-alta, que
generen més valor afegit per ocupat que els de tecnologia mitjana-alta.
Un altre aspecte que es pot destacar de la taula 38 és la major productivitat de la indústria catalana respecte a la del conjunt de l’Estat, en un 8 %.

4.2.2. Anàlisi comparativa de l’evolució de l’R+D a Catalunya,
Espanya i la UE
Els gràfics 7 i 8 informen dels recursos destinats a R+D en algunes àrees de
l’OCDE i Catalunya, des del 1998 fins al 2002. Els indicadors utilitzats són les
despeses internes en R+D multiplicades per 100 i dividides pel PIB (gràfic 7),
i el nombre de persones en equivalència a jornada completa en R+D multiplicat
per 1.000 i dividit per la població activa (gràfic 8). Les àrees de l’OCDE que
s’han tingut en compte són Japó, EUA, Unió Europea (UE), i Espanya.

GRÀFIC 7. COMPARACIÓ INTERNACIONAL DE LES DESPESES
INTERNES EN R+D (1998-2002)

Font: elaboració pròpia a partir de INE i IDESCAT.
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A Catalunya, les depeses internes en R+D han passat de l’1,08 % del
PIB l’any 1998 a l’1,24 % l’any 2002, la qual cosa significa un increment
del 14,9 %. A Espanya, l’evolució que ha seguit aquest indicador ha estat
similar a la de Catalunya però amb registres sensiblement inferiors als catalans, de prop del 80 % per al conjunt del període.
A la resta de zones de l’OCDE el comportament de les despeses internes
en R+D també ha estat expansiu, però de menor intensitat que el de
Catalunya. Els indicadors d’aquestes zones se situaven, per al conjunt del
període, en nivells més elevats que els de Catalunya: Japó realitzava unes
despeses en R+D quasi tres vegades superiors a les de Catalunya, els EUA
tenien unes despeses quasi 2,5 vegades més grans que les catalanes, i les de
la UE eren quasi dues vegades superiors. El fort creixement que ha experimentat a Catalunya aquest indicador, l’any 2002, ha permès reduir aquestes
distàncies.

Les despeses
internes en R+D,
en relació amb el
PIB de Japó, EUA i
UE, se situaven,
per al conjunt del
període 1998-2001,
en nivells més
elevats que els
de Catalunya.

Pel que fa al personal en R+D, Catalunya ha passat de destinar 7,41 persones per cada mil de població activa l’any 1998 a 10,18 per mil l’any 2002,
cosa que representa un creixement del 37,4 % que la situa als nivells que
tenia la UE l’any 2000.
A Espanya, aquest indicador ha crescut un 28,6 %. Els registres del conjunt de l’Estat són de prop del 80 % dels catalans.
Per la seva banda, Japó és la zona estudiada que més persones (13,30)
destinava a R+D per cada mil de població activa l’any 2000.
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GRÀFIC 8. COMPARACIÓ INTERNACIONAL
DEL PERSONAL EN R+D (1998-2002)

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

4.3. L’ESTAT DE L’R+D ALS ÀMBITS PÚBLIC I PRIVAT
La taula 39 dóna informació de les despeses internes en R+D per comunitats autònomes i sectors d’execució per a l’any 2002. Hem ordenat les dades de la taula 3 a partir de la participació d’aquestes despeses en el PIB de
cada comunitat.
Observem que per al conjunt de l’Estat, les despeses internes en R+D
representen l’1,03 % del PIB, i observem també que hi ha quatre comunitats
autònomes que superen la mitjana estatal: Madrid (1,90 %), País Basc (1,32 %),
Catalunya (1,27 %),1 i Navarra (1,11 %). En aquestes quatre comunitats, es
1. La diferència entre aquest resultat i el que surt al gràfic 1 (1,24 %) és deguda a l’estimació
diferent del valor del producte interior brut de Catalunya per a l’any 2002 entre l’IDESCAT i
l’INE.
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dóna la característica que la participació del sector privat en les despeses internes en R+D és superior a la del sector públic. En particular, a Catalunya,
la despesa interna en R+D efectuada pel sector privat representa el 68,4 %
de la despesa total. La distribució de la despesa de Navarra és pràcticament
idèntica a la de Catalunya.2
TAULA 39. DESPESA INTERNA EN R+D PER COMUNITATS
AUTÒNOMES I SECTORS 2002

Madrid, País Basc,
Catalunya i
Navarra superen la
mitjana estatal en
despeses internes
en R+D en relació
amb el PIB,
l’any 2002.

Unitats: milers d’euros.

Total

% PIB Sec. Públic % total Sec. Privat % total

Madrid
País Basc
Catalunya

2.277.822
581.744
1.628.042

1,90
1,32
1,27

954.673
140.847
515.083

41,9
24,2
31,6

1.323.149
440.897
1.112.959

58,1
75,8
68,4

Navarra
TOTAL ESTAT
València

130.881
7.192.752
547.944

1,11
1,03
0,81

40.686
3.249.767
370.399

31,1
45,2
67,6

90.195
3.942.985
177.545

68,9
54,8
32,4

Castella i Lleó
Galícia
Aragó

317.673
293.195
160.346

0,81
0,80
0,75

148.723
179.780
59.706

46,8
61,3
37,2

168.950
113.415
100.640

53,2
38,7
62,8

Astúries
Andalusia
Canàries

98.933
585.667
173.088

0,64
0,62
0,62

61.253
382.287
131.970

61,9
65,3
76,2

37.680
203.380
41.118

38,1
34,7
23,8

Extremadura
Múrcia
Rioja

71.380
97.633
29.489

0,60
0,58
0,57

62.876
62.534
11.890

88,1
64,1
40,3

8.504
35.099
17.599

11,9
35,9
59,7

Cantàbria
Castella - la Manxa
Balears

48.348
105.296
45.271

0,54
0,45
0,26

28.026
62.692
36.342

58,0
59,5
80,3

20.322
42.604
8.929

42,0
40,5
19,7

A Catalunya, la
despesa interna en
R+D efectuada pel
sector privat
representa
el 68,4 %
de la despesa
interna total.

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

En canvi, per a la major part de comunitats que es troben per sota de la
mitjana estatal, la participació del sector privat en les despeses és inferior a
la del sector públic. Només Castella i Lleó, Aragó, i la Rioja se’n surten,
d’aquesta regla.

4.3.1. El III Pla de recerca (2001-2004)
El III Pla de recerca, elaborat per la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) de la Generalitat de Catalunya, ex2. La participació de les empreses en l’execució de les depeses internes en R+D a la UE és
del 64,9 %, als EUA és del 70,2 %, i al Japó és del 73,7 % l’any 2002, segons l’OCDE.
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plica que es proposa actuar, principalment, en dos eixos fonamentals: una
política de recursos humans i una política de centres homologats de recerca.
Amb les seves accions, pretén no només potenciar la qualitat i quantitat dels
resultats de la recerca i de la innovació tecnològica, sinó també incrementar-ne el valor afegit.
Els objectius generals del III Pla de recerca són:
1. Impulsar el creixement i la qualitat del sistema català de ciència i tecnologia.
2. Potenciar els recursos humans destinats a R+D.
3. Promoure la internacionalització de la recerca duta a terme a
Catalunya.
4. Estimular una major implicació de les empreses en les activitats de
recerca, desenvolupament i innovació.
5. Afavorir una millor gestió i una major comunicació de les activitats
d’R+D.
L’objectiu del III
Pla de recerca de
la Generalitat és
arribar l’any 2004
a unes despeses
internes en R+D en
relació amb el PIB
de l’1,4 %.

Tal com diu el Pla, un repte és que la despesa en R+D a Catalunya en
relació amb el PIB s’acosti, al més ràpidament possible, a la mitjana europea. L’objectiu del III Pla de recerca és arribar l’any 2004 a una despesa en
R+D en relació amb el PIB de l’1,4 %.
A la taula 40 presentem les estimacions de despesa en R+D del III Pla
de recerca i les comparem amb els resultats aconseguits fins ara. Observem
que, a l’equador del Pla (any 2002), les despeses internes en R+D en relació
amb el PIB se situen en un nivell (1,24 %) molt pròxim al que estava previst
en el Pla (1,26 %). Però també veiem que aquesta xifra s’ha aconseguit dedicant més despesa en R+D (1.628,0 milions d’euros) de la que s’havia estimat (1.551,7 milions d’euros).
TAULA 40. DESPESES INTERNES EN R+D I OBJECTIUS
DEL III PLA DE RECERCA DE CATALUNYA 2001-2004
Unitats: milions d’euros i percentatges.

2000

2001

2002

2003

2004

-

-

Despeses internes en R+D:
Import
Percentage en relació amb el PIB

1.262,2 1.333,9 1.628,0
1,09
1,08
1,24

Objectius del III Pla:
Despeses internes en R+D
Percentatge en relació amb el PIB

1.262,2 1.407,5 1.551,7 1.719,8 1.900,9
1,13
1,20
1,26
1,33
1,40

Font: elaboració pròpia a partir de III Pla de Recerca 2001-2004, INE i IDESCAT.
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Les estimacions del III Pla de recerca de Catalunya impliquen incrementar la despesa anual en R+D, durant el període de vigència del Pla, des
de 1.262,2 milions d’euros l’any 2000 fins a 1.900,9 milions d’euros l’any
2004, la qual cosa representa un creixement anual mitjà del 12,6 %. Però si
donem per bona la tendència observada dels anys 2001 i 2002, aleshores,
aquest creixement anual mitjà, se situa en el 14,5 %. Aquest és, doncs, el
creixement que haurien d’experimentar tots els recursos destinats a activitats d’R+D a Catalunya amb independència de la font de finançament.
A tall d’exemple, l’any 1999, la despesa en R+D del conjunt de departaments i de les entitats dependents de la Generalitat va ser de 282,5 milions
d’euros, és a dir, d’un 25 % del total de la despesa realitzada a Catalunya
per aquest concepte. Si aquesta proporció es mantingués durant la vigència
del Pla, la despesa en R+D de la Generalitat s’hauria d’incrementar fins a
475,2 milions d’euros l’any 2004, aplicant la taxa estimada de creixement
anual mitjà del 12,6 %; o bé, fins a 498,5 milions d’euros, si apliquem la
taxa observada de creixement anual mitjà del 14,5 %.

4.3.1.1. Àrees de gestió
El III Pla de recerca, juntament amb el Plan nacional de I+D+I (investigación, desarrollo e innovación) i el Programa marc de la Unió Europea,
subministra recursos a les diferents àrees de gestió en què s’estructura:
Àrea del progrés general del coneixement: la finalitat d’aquesta àrea és
promoure i donar suport a la recerca de qualitat que es faci en qualsevol
camp de coneixement. Aquesta àrea dóna suport a la recerca bàsica o aplicada sense més requisits previs que el rigor científic i la qualitat i, si escau,
el respecte bioètic.
Àrees concertades: les actuacions estan gestionades i finançades pel departament (o departaments) de la Generalitat interessats en aquella àrea.
Totes aquestes actuacions estan coordinades per la CIRIT. Les diferents
àrees concertades són:

El III Pla de
recerca, juntament
amb el Plan
nacional de I+D+I
i el Programa
marc de la Unió
Europea,
subministra
recursos a les
diferents àrees
de gestió en què
s’estructura.

a. Ciències agroalimentàries. Les actuacions d’aquesta àrea corresponen
bàsicament al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Les línies d’actuació són estalvi i ús eficient de l’aigua de rec; producció
sostenible, optimització de la jardineria i de la restauració paisatgística; producció animal; nutrició animal; sanitat animal; aqüicultura; tecnologia i enginyeria dels processos alimentaris; i noves tecnologies per
a la millora i multiplicació de genotips vegetals i animals.
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b. Cultura i societat. Les actuacions d’aquesta àrea són fonamentalment
les corresponents als departaments de Benestar Social, Cultura, Economia i Finances, Ensenyament, Governació i Relacions Institucionals, Interior, Justícia, Presidència i Treball. les línies d’actuació són
Catalunya: història i cultura; llengua catalana i tecnologia lingüística; la gestió de les administracions; realitat econòmica i empresarial;
els nous reptes de l’educació; impacte de la immigració; Administració de justícia i seguretat ciutadana; la nova realitat social; i esport i
societat.
c. Innovació tecnològica. Les actuacions d’aquesta àrea corresponen
essencialment al Departament de Treball i Indústria. Moltes d’aquestes actuacions estan contingudes en el Pla d’innovació elaborat i gestionat pel CIDEM. Les línies d’actuació són gestió de la innovació;
desenvolupament i potenciació d’un mercat tecnològic; estímul de
l’esperit emprenedor; incentivació del desenvolupament de productes tecnològics d’alt valor afegit; i estudis energètics.
d. Medi ambient i recursos naturals. Les actuacions d’aquesta àrea corresponen fonamentalment al Departament de Medi Ambient. Les línies d’actuació són tecnologies netes; valorització de residus;
vigilància i modelització ambiental; estudi i protecció de la biodiversitat terrestre i aquàtica; i percepció social de les activitats
ambientals.
e. Salut i qualitat de vida. Les actuacions d’aquesta àrea corresponen
bàsicament al Departament de Sanitat. Les línies d’actuació són assistència sanitària i social; serveis sanitaris, epidemiologia i salut pública; biomedicina bàsica i aplicada; biotecnologia; farmacologia i
productes sanitaris; i tecnologies de la informació i de la comunicació en biomedicina.
f. Societat de la informació. Les actuacions d’aquesta àrea, que cobreix
un ampli espectre de temes pluridisciplinaris, corresponen al conjunt
de departaments del Govern de la Generalitat, sota la coordinació de
la Secretaria per a la Societat de la Informació del Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Les línies d’actuació són sistemes d’informació; xarxes de comunicació; seguretat;
generació de continguts; tecnologies de la parla; supercomputació;
optoelectrònica; microelectrònica; nanotecnologies; radiofreqüència; teledetecció i geomàtica; i gestió i serveis públics.
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g. Territori, ciutat i mobilitat. Les actuacions d’aquesta àrea corresponen fonamentalment al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques. Les línies d’actuació són desenvolupament sostenible del
territori; transport, mobilitat i seguretat integrada; tecnologies de la
construcció; arquitectura i qualitat de vida; avaluació estructural; i
tecnologies de la informació i de la comunicació en l’àmbit del territori i de la mobilitat.

4.3.1.2. Programes horitzontals
Les actuacions del III Pla de recerca de Catalunya es duen a terme mitjançant el desenvolupament de tota una sèrie de programes horitzontals que
incideixen en els diversos aspectes que intervenen en el sistema català de
ciència i tecnologia. A continuació es fa una breu descripció dels diferents
programes:
a. Programa de recursos humans. Aquest programa és un dels eixos fonamentals del III Pla de recerca i consta de diferents subprogrames:
formació de personal investigador; incorporació d’investigadors i
tècnics; suport als investigadors i als grups de recerca; i accions mobilitzadores.
b. Programa de centres de recerca. Aquest programa és l’altre eix fonamental de les accions que es proposa dur a terme el III Pla. Es compon del subprograma de centres homologats i del de centres de
referència.

Les actuacions del
III Pla de recerca
de Catalunya es
duen a terme
mitjançant el
desenvolupament
de tota una sèrie
de programes
horitzontals que
incideixen en
els diversos
aspectes que
intervenen en el
sistema català
de ciència
i tecnologia.

c. Programa d’infraestructura de recerca. La dotació i el manteniment
d’equipament científic, que doni resposta a les necessitats específiques dels diferents àmbits de la recerca, és el que inclou aquest programa. En aquest programa s’integra el subprograma de grans
instal·lacions de recerca.
d. Programa de cooperació internacional. Les accions d’aquest programa es regeixen pels acords de col·laboració que s’han anat establint
entre la Generalitat de Catalunya i diverses regions i institucions
d’ensenyament superior i de recerca d’arreu del món.
e. Programa de transferència de tecnologia. Aquest programa es duu a
terme conjuntament amb el CIDEM, el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, i es proposa estimular la cooperació de les universitats i altres centres de recerca amb les empreses, amb l’objectiu
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d’afavorir la transferència de coneixement i la creació d’empreses
tecnològicament innovadores.
f. Altres accions del Pla de recerca. S’inclouen accions de particular interès per a Catalunya, projectes de recerca concertats o multidisciplinaris, projectes d’R+D d’abast comarcal, i foment de l’esperit
científic del jovent mitjançant la concessió dels Premis CIRIT.

El Pla d’innovació
de Catalunya és,
segons consta en
el mateix Pla, la
plataforma del
Departament de
Treball i Indústria
per coordinar les
seves actuacions
amb el III Pla
de recerca.

4.4. EL PRIMER PLA D’INNOVACIÓ (2001-2004)
L’antic Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de
Catalunya, ara Departament de Treball i Indústria, mitjançant el Centre
d’Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), va desenvolupar
el Pla d’innovació de Catalunya 2001-2004 cofinançat per la Comissió
Europea en el marc del Programa RITTS-RIS. El Comitè Assessor d’aquest
Pla està format majoritàriament per empresaris i directius d’empreses.
El Pla d’innovació de Catalunya és, segons consta en el mateix Pla, la
plataforma del Departament de Treball i Indústria per coordinar les seves
actuacions amb el III Pla de recerca que impulsa el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat.
En aquest Pla, s’entén per política d’innovació el conjunt de mesures i
accions públiques encaminades a reforçar la capacitat d’innovació de les
empreses. En primer lloc, la política d’innovació, diu aquest Pla, ha d’entendre com innova l’empresa, per després poder definir els instruments de
suport apropiats. Les accions de reforç hauran d’incidir sobre l’entorn, per
crear les condicions necessàries per estimular la innovació empresarial.
Caldrà, segons el Pla, conèixer també quins són els factors clau de l’entorn.
Tal com diu el Pla d’innovació, en l’àmbit intern, el repte per a l’empresa és organitzar-se per poder gestionar diversos projectes d’innovació dins
d’un procés que coordini eficientment habilitats diferents com ara el màrqueting, l’R+D, la industrialització, etc.

4.4.1. Els projectes d’innovació
El Pla d’innovació
distingeix cinc
tipus de projectes
d’innovació.
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Segons el Pla d’innovació, atès que els reptes per gestionar el procés
d’innovació per a l’empresa seran molt diferents segons la tipologia de projectes que gestioni, cal que el pla d’accions distingeixi entre els diversos tipus de projectes. Durant el procés de reflexió del RITTS s’han identificat
cinc tipologies de projectes d’innovació.
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Science commercial (scom): projectes on la recerca bàsica és el desencadenant principal i on el desenvolupament del producte es converteix en
l’altre punt d’atenció.
Technology building (tebu): un cop la ciència s’ha convertit en tecnologia, el repte innovador se situa en la industrialització del producte, en la
seva escalabilitat i en el fet de dotar-lo de la funcionalitat adequada per a
cada segment de mercat.
Product building (probu): projectes que se centren en el desenvolupament sistemàtic de nous productes. La dificultat és de disseny i temps de
mercat, d’organització dels recursos interns i externs, amb tècniques de
gestió de la innovació. Aquesta és la tipologia de productes més freqüent
entre les indústries catalanes.
Manufacturing excellence (maex): projectes d’innovació incremental
en els processos de producció per aconseguir reduccions continuades de
costos, augments de producció, flexibilitat i/o qualitat en productes que tenen cicles de vida llargs i que, per tant, no cal renovar ràpidament.
Exploiting windows of opportunity (ewo): són projectes que han de crear la seva pròpia necessitat i demanda, per la qual cosa la intel·ligència de
mercat per anticipar les reaccions dels clients i la logística per fer arribar el
producte en el moment just són les variables clau.

4.4.2. El Pla d’accions
El Pla d’innovació s’estructura al voltant de cinc programes horitzontals
d’actuació que volen incidir sobre l’entorn on competeix l’empresa per
augmentar la seva capacitat d’innovació.
Gestió de la innovació: la finalitat d’aquesta acció és aconseguir que les
empreses gestionin la innovació com un procés estratègic. Per innovar, assegura el Pla, no és suficient fer R+D, cal actuar simultàniament en altres
fonts com ara la generació de nous conceptes, el desenvolupament del producte en el menor temps possible, la redefinició constant dels processos de
producció i dels de comercialització. Un exemple d’acció de gestió de la innovació és la de convertir el web del CIDEM en un autèntic portal d’innovació tecnològica que serveixi per donar informació i notícies a la
comunitat de directius d’empreses i al públic general.

El Pla d’innovació
s’estructura al
voltant de cinc
programes
horitzontals
d’actuació que
volen incidir
sobre l’entorn
on competeix
l’empresa.
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Mercat tecnològic: les finalitats d’aquesta acció són augmentar la subcontractació de tecnologia a càrrec de les empreses, crear un autèntic mercat tecnològic a Catalunya amb connexió internacional, i sostenir-lo en el
futur amb la creació de les infraestructures tecnològiques necessàries. Per
poder innovar, afirma el Pla, tota empresa ha de fixar-se una estratègia tecnològica. Això vol dir determinar quina part del seu esforç el realitza internament, en un laboratori, centre d’R+D o oficina tècnica, i quina part en
subcontracta fora. Un exemple d’acció de mercat tecnològic és crear un
mercat virtual de tecnologia a Catalunya, per facilitar el contacte amb els
agents clau mitjançant una informació personalitzada.
Foment de la creació d’empreses de base tecnològica: l’objectiu
d’aquesta acció és posicionar Catalunya com un dels països capdavanters
del sud d’Europa pel que fa a l’esperit emprenedor, com a conseqüència
d’una gran activitat de creació d’empreses de base tecnològica i per una extraordinària capacitat d’atraure els millors projectes dels emprenedors estrangers. Un exemple d’acció de foment de la creació d’empreses de base
tecnològica és la creació d’una comunitat virtual d’emprenedors de base tecnològica que uneixi els diversos agents actius a Catalunya i que mantingui els lligams amb les comunitats internacionals.
Digitalització de les empreses: les finalitats d’aquesta acció són accelerar la implantació de les tecnologies de la informació i de la comunicació a
les empreses i aconseguir que les empreses adaptin les seves estratègies, organitzacions, fluxos i procediments als nous models de negoci, basats en el
valor afegit de la gestió de la informació. La gestió adequada de la informació que constitueixi el nucli del negoci passa a ser, en opinió del Pla, l’element clau de la competitivitat de l’organització. Les actuacions s’han
estructurat en tres grans eixos: foment de la cultura digital a l’empresa, impuls de la implantació de projectes TIC i potenciació del Parc Digital de
Catalunya.
Manufacturing i logística: les finalitats d’aquesta acció són convertir
Catalunya en la plataforma logística del sud d’Europa especialitzada en
e-business, reforçar les cadenes de valor dels clústers existents a
Catalunya i connectar-los amb els seus referents internacionals, i impulsar la implantació de les tècniques de producció flexible i logística integral
a les empreses catalanes. En una economia cada cop més global, la producció flexible i la logística esdevenen, segons el Pla, peces clau de la innovació empresarial. La competitivitat dels projectes maex i ewo es fonamenta
cada vegada més, en opinió del Pla, en el cost del producte, costos de fabricació i logístics, fins al seu lliurament. Un exemple d’acció de manufacturing
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i logística és el benchmarking entre grups de proveïdors, ja que les empreses
aprenen millor les unes de les altres.
A la taula 41 presentem el pressupost del Pla d’innovació 2001-2004
per programes. Veiem que el pressupost total del Pla és de 130,4 milions
d’euros i que els programes amb més recursos són els de mercat tecnològic
(60,2 milions d’euros), digitalització d’empreses (33,2 milions d’euros), i
creació d’empreses de base tecnològica (25,7 milions d’euros).
TAULA 41. PRESSUPOST DEL PLA D’INNOVACIÓ 2001-2004
PER PROGRAMES

Els programes del
Pla d’Innovació
amb més recursos
són els de mercat
tecnològic,
digitalització
d’empreses,
i creació
d’empreses
de base
tecnològica.

Unitats: milions d’euros.

2001

2002

2003

2004

TOTAL

TOTAL PRESSUPOST

30,1

33,7

33,7

33,0

130,4

Gestió de la innovació

1,3

1,1

1,1

1,1

4,7

Mercat tecnològic

15,2

15,6

15,1

14,3

60,2

Empreses de base tecnològica

6,3

6,7

6,6

6,2

25,7

Digitalització d'empreses

7,2

8,5

8,6

8,9

33,2

Manufacturing i logística

0,1

1,8

2,3

2,5

6,7

Font: Pla d’Innovació 2001-2004.

4.5. LA BALANÇA COMERCIAL TECNOLÒGICA
La taula 6 recull estadístiques de comerç exterior de Catalunya de productes industrials segons el seu contingut tecnològic des del 1998 fins al 2002.
La classificació utilitzada en aquesta taula és la darrera que ha elaborat
l’OCDE sobre sectors industrials segons l’esforç en R+D. Aquesta classificació agrupa 22 branques d’activitat industrial en els quatre grups següents.
Alta tecnologia:
Aeroespacial; màquines d’oficina i ordinadors; electrònica i comunicacions; i indústria farmacèutica.
Mitjana-alta tecnologia:
Instruments científics; maquinària elèctrica; indústria de l’automòbil;
química; i maquinària i equip mecànic.
Mitjana-baixa tecnologia:
Construcció naval; cautxú i plàstic; altre material de transport; pedra,
argila i vidre; metalls no ferris; altres indústries manufactureres; i productes
metàl·lics.
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Baixa tecnologia:
Refinament de petroli; metalls ferris; paper, edició i impressió; tèxtil,
confecció i cuir; fusta, suro i mobles; i alimentació, begudes i tabac.
La partida de més
volum d’intercanvi
és la de productes
de nivell tecnològic
mitjà-alt, que se
situa prop del 50 %
del total, tant en
exportacions com
en importacions.

Observem a la taula 42 que el creixement del total de les exportacions
(33,3 %) ha estat inferior al de les importacions (40,8 %). La partida més
expansiva, tant en exportacions com en importacions, recau en els productes de nivell tecnològic alt. També destaquem que la partida de més volum
d’intercanvi és la de productes de nivell tecnològic mitjà-alt, que se situa
prop del 50 % del total, tant en exportacions com en importacions.
L’evolució descrita de les exportacions i importacions ha significat un
increment del dèficit comercial de productes industrials durant el període
considerat del 69,4 %. Apreciem que la partida de contingut tecnològic mitjà-alt ha augmentat la seva contribució al dèficit en 3 punts percentuals,
passant del 38,2 % l’any 1998 al 41,2 % l’any 2002.
Pel que fa a les dades de participació de comerç exterior de Catalunya
respecte d’Espanya, observem un increment de la participació del dèficit
català en relació amb el del conjunt de l’Estat en 0,9 punts percentuals.
L’any 2002 aquesta participació ha arribat al 40,8 % del dèficit comercial
espanyol. Destaquem que el saldo negatiu de productes de nivell tecnològic
mitjà-baix de Catalunya ha estat superior al del conjunt de l’Estat per a tots
els anys de l’estadística, i que ha reduït distàncies en aquests darrers anys.
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Font: elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT.

100,0
12,6
49,3
16,3
21,7

4.172,8
16.300,8
5.386,1
7.185,9

nivell tecnològic alt
nivell tecnològic mitjà alt
nivell tecnològic mitjà baix
nivell tecnològic baix

TOTAL IMPORTACIONS (%)
nivell tecnològic alt
nivell tecnològic mitjà alt
nivell tecnològic mitjà baix
nivell tecnològic baix

33.045,6

TOTAL IMPORTACIONS:

100,0
10,6
52,3
13,4
23,7

2.781,5
13.667,3
3.501,1
6.204,4

nivell tecnològic alt
nivell tecnològic mitjà alt
nivell tecnològic mitjà baix
nivell tecnològic baix

TOTAL EXPORTACIONS (%)
nivell tecnològic alt
nivell tecnològic mitjà alt
nivell tecnològic mitjà baix
nivell tecnològic baix

26.154,3

1998

TOTAL EXPORTACIONS

Unitats: milions d’euros i percentatges.

100,0
12,1
50,4
16,3
21,2

4.472,1
18.616,8
6.014,7
7.846,4

36.950,0

100,0
11,4
51,1
13,3
24,1

3.066,5
13.756,0
3.587,0
6.495,4

26.905,0

1999

100,0
12,4
48,7
18,5
20,4

5.421,6
21.332,5
8.082,0
8.928,8

43.764,9

100,0
12,4
51,0
13,6
22,9

4.054,5
16.641,1
4.440,3
7.473,7

32.609,6

2000

100,0
12,3
47,9
18,4
21,4

5.611,9
21.815,4
8.386,1
9.735,3

45.548,7

100,0
11,4
52,2
13,2
23,2

4.028,2
18.482,1
4.690,6
8.234,5

35.435,4

2001

100,0
13,5
48,8
16,7
21,0

6.282,9
22.703,4
7.783,7
9.760,4

46.530,5

100,0
11,7
51,3
13,8
23,2

4.078,1
17.898,4
4.798,5
8.084,1

34.859,2

2002

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

50,6
39,3
44,5
35,8

40,8

0,0
10,0
-1,7
2,8
-2,2

46,6
31,0
37,1
30,3

33,3

Creixement
acumulat

TAULA 42. COMERÇ EXTERIOR DE PRODUCTES INDUSTRIALS SEGONS EL SEU CONTINGUT TECNOLÒGIC.
CATALUNYA 1998-2002
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100
30,6
29,1
30,7
28,4
33,1
39,9
19,9
29,3
1.953,4
83,8

Total importacions
nivell tecnològic alt
nivell tecnològic mitjà alt
nivell tecnològic mitjà baix
nivell tecnològic baix

Exportacions - Importacions
nivell tecnològic alt
nivell tecnològic mitjà alt
nivell tecnològic mitjà baix
nivell tecnològic baix

Font: elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT.

28,8
37,9
31,0
18,6
30,2

Total exportacions
nivell tecnològic alt
nivell tecnològic mitjà alt
nivell tecnològic mitjà baix
nivell tecnològic baix

CATALUNYA / ESPANYA (%)

100,0
20,2
38,2
27,4
14,2

-1.391,3
-2.633,5
-1.885,0
-981,5

EXPORTACIONS - IMPORTACIONS (%)
nivell tecnològic alt
nivell tecnològic mitjà alt
nivell tecnològic mitjà baix
nivell tecnològic baix

-6.891,3

nivell tecnològic alt
nivell tecnològic mitjà alt
nivell tecnològic mitjà baix
nivell tecnològic baix

1998

EXPORTACIONS - IMPORTACIONS:

Unitats: milions d’euros i percentatges.

37,2
14,2
34,7
290,4
59,9

30,1
24,3
30,8
29,2
33,7

28,1
36,1
29,6
18,2
30,9

100,0
14,0
48,4
24,2
13,4

-1.405,6
-4.860,8
-2.427,7
-1.351,0

-10.045,0

1999

37,5
10,9
34,2
338,4
60,6

30,5
23,8
31,3
31,1
33,4

28,6
39,7
30,6
17,8
30,7

100,0
12,3
42,1
32,6
13,0

-1.367,1
-4.691,4
-3.641,7
-1.455,1

-11.155,3

2000

34,6
14,3
25,4
146,4
60,9

30,8
26,1
31,1
31,3
33,3

29,9
38,4
32,4
19,4
30,7

100,0
15,7
33,0
36,5
14,8

-1.583,7
-3.333,3
-3.695,5
-1.500,8

-10.113,3

2001

40,8
22,3
34,9
131,9
63,5

31,5
29,8
32,2
29,7
32,9

29,3
36,4
31,5
20,0
29,9

100,0
18,9
41,2
25,6
14,4

-2.204,8
-4.805,0
-2.985,2
-1.676,3

-11.671,3

2002

2,2
11,9
19,0
-93,2
-24,3

3,1
2,2
4,8
4,4
-0,6

1,7
-4,1
1,7
7,8
-1,0

0,0
-6,4
7,7
-6,5
0,8

58,5
82,5
58,4
70,8

69,4

Creixement
acumulat

TAULA 42. COMERÇ EXTERIOR DE PRODUCTES INDUSTRIALS SEGONS EL SEU CONTINGUT TECNOLÒGIC. CATALUNYA 1998-2002
(CONTINUACIÓ)
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5. EL SECTOR DE LES TECNOLOGIES
DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC)
A CATALUNYA

5.1. INTRODUCCIÓ
Les economies de tot el món s’han fet interdependents a escala global,
i han introduït una nova forma de relació entre economia, Estat i societat
gràcies a la revolució de la tecnologia de la informació.
Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) estan representant una revolució sense precedents en les nostres societats, en la nostra manera de treballar, en la nostra manera de relacionar-nos, en la nostra
educació...; en definitiva, en la nostra manera de viure.
Les societats modernes es troben en un procés de canvi cap a un nou
model social en què l’aplicació del coneixement transforma i, fins i tot, desplaça les activitats industrials. Un món globalitzat on els béns i el capital es
mouen sense impediments, i on l’actiu més important capaç d’aportar valor
als països són les persones qualificades no substituïbles per màquines, és a
dir, els treballadors del coneixement.
El que caracteritza la revolució tecnològica actual, però, no és el caràcter central del coneixement i la informació sinó l’aplicació d’aquests dos
elements a dispositius de generació de coneixement i processament de la informació en un cercle de retroalimentació acumulatiu entre la innovació i
els seus usos.

La indústria de la
informació està
superant el
seu propi
desenvolupament
tecnològic per
esdevenir un factor
productiu més per
a la resta
de branques
de l’economia.

Es pot dir, doncs, que la indústria de la informació està superant el seu
propi desenvolupament tecnològic per esdevenir un factor productiu més
per a la resta de branques de l’economia, fet que es tradueix en forma d’importants augments de productivitat, bé sigui en branques que en fan un ús
intensiu, com ara les finances o la indústria química, o en d’altres on l’aplicació és més incipient i menys intensiva, com ara el tèxtil i la distribució
comercial.
Malgrat tot, les empreses de la nova tecnologia no són immunes a les
recessions i cal ser realista tant pel que fa a les inversions com a les expectatives de benefici ja que certs sectors, com ara el del comerç electrònic, no
han tingut l’auge esperat.
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GRÀFIC 9. PERCENTATGE DE DESPESA ANUAL EN TIC
SOBRE EL PIB (2003)

Font: EUROSTAT.

5.2. ELS EQUIPAMENTS TIC I ELS USOS DIGITALS
A CATALUNYA

Cal desenvolupar
una societat de la
informació (SI) que
permeti crear
una economia
diferenciada per
tenir incidència en
el món globalitzat.

Tenint en compte les característiques pròpies de Catalunya, cal
desenvolupar una societat de la informació (SI) que permeti crear una
economia diferenciada per tenir incidència en el món globalitzat, que
aporti valor afegit per la via tecnològica i amb uns valors propis que no
puguin replicar-se fàcilment en regions com l’Europa de l’Est, o, fora
d’Europa, el Sud-est asiàtic i la Xina, amb uns costos de producció industrial molt més baixos.
És en aquest context, doncs, on cal plantejar la necessitat d’iniciar una
nova generació de polítiques de promoció de la SI que incloguin, entre d’altres, actuacions en el sistema educatiu, el sistema sanitari i el teixit industrial basat en les petites i mitjanes empreses. Amb un grau mitjà de
penetració de les TIC com el que ja ha assolit Catalunya, cal treballar sobre
el concepte de crear serveis de valor basats en aquestes.
Gairebé la meitat de les llars catalanes (48,3 %) posseeixen un ordinador i més d’una cinquena part d’aquestes en tenen més d’un (22 %). El parc
d’ordinadors instal·lats és aproximadament de 1.255.000 aparells a tot
Catalunya (comptant ordinadors de sobretaula i portàtils).
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Pel que fa a l’equipament audiovisual, cada vegada s’observa una major
disponibilitat de lectors de DVD i de reproductors i gravadores de CD. Respecte a la telefonia, el 69 % de les llars disposen de telèfon mòbil i el 38 %
tenen dos mòbils o més.
GRÀFIC 10. PERCENTATGE DE LLARS AMB
EQUIPAMENT TIC. CATALUNYA 2002 I ESPANYA 2003

Gairebé la meitat
de les llars
catalanes
posseeixen
un ordinador
i més d’una
cinquena
part d’aquestes
en tenen
més d’un.

Font: IDESCAT i INE.

5.3. EL SECTOR DE LES TIC A CATALUNYA
VERSUS L’EVOLUCIÓ A ESPANYA I LA UE
A continuació es compara l’estat de la SI a Catalunya i Espanya (dades
de l’IDESCAT i l’INE) amb les dades sobre el conjunt d’Europa (mitjana
europea) proporcionades per l’EUROSTAT.

5.3.1. Penetració i ús de les TIC
Un 31,6 % de llars tenen ordinador i connexió a Internet, davant un 40,4 %
de les llars europees, i la utilització diària d’Internet a Catalunya és, pràcticament, la mateixa que la mitjana europea (un 20,4 % davant d’un 21,6 %),
malgrat que l’ús setmanal encara és inferior (34,7 % i 42,7 %, respectivament). Podem inferir, doncs, que hi ha un primer grup homogeni, tant a
Catalunya com a Europa, format per ciutadans més preparats, amb caracte-

La utilització diària
d’Internet
a Catalunya
és, pràcticament,
la mateixa que la
mitjana europea.
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rístiques similars, que utilitzen Internet com a eina diària de treball, mentre
que, a diferència d’Europa, tenim un segon grup al qual, bé sigui per dificultats en l’accés o per manca de formació, els costa més utilitzar Internet.
Les dades d’utilització s’eleven al 50,9 % de les llars catalanes, en el cas
que hi hagi 4 persones o més amb membres en edat escolar, fet que indica
una major sensibilitat d’aquestes vers la incorporació de les TIC.
Catalunya està per
sobre la mitjana
Espanyola pel que
fa a connexió amb
banda ampla.

Des del punt de vista d’utilització d’infraestructures, la de l’ADSL és
encara molt baixa, ja que més del 95 % dels catalans poden contractar
aquest servei a la seva llar i, al final del 2002, hi havia menys de 201.000
línies amb aquest tipus de connexió (el 54,2 %, corresponent a llars, i el
45,8 %, a empreses, segons dades de Telefónica). Les connexions via XTB
(xarxa telefònica bàsica) usant mòdems són encara majoritàries a
Catalunya (un 82,5 % a Catalunya davant d’un 72 % a la UE). Tot i així,
Catalunya està per sobre de la mitjana espanyola pel que fa a connexió amb
banda ampla, malgrat que el nivell de connexió és baix si el comparem amb
països on hi ha un desenvolupament de banda ampla més alt, com ara Corea
(57,3 % de les llars).
Un factor que cal considerar és el preu d’aquest tipus de connexió al
nostre entorn en relació amb la renda mitjana catalana. A la llista de Barreres
percebudes al negoci de l’OCDE, dins l’apartat «Preus d’accés a Internet»,
Espanya hi figura en segon lloc, per darrere de Portugal (gràfic 11).
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GRÀFIC 11. PREU EN DÒLARS DE LA CONNEXIÓ
A INTERNET. ANY 2002

Font: OCDE.

El 34,7 % de la població de 15 anys o més utilitza Internet un o més
cops per setmana i d’aquests, el 89,2 % utilitzen el correu electrònic. De
les dades d’ús d’Internet per a l’oci, el 67,4 % a Catalunya enfront del
74 % a la resta d’Europa i per visitar webs de l’Administració, el 74 %
davant el 51 %, podem inferir que els usuaris catalans d’Internet són
tant o més actius que els europeus en conjunt i que les bones dades d’ús
dels serveis públics es corresponen amb la bona oferta de serveis de l’Administració electrònica que existeix a Catalunya i a tot l’Estat en comparació amb Europa.

5.4. LA DIMENSIÓ ECONÒMICA I L’EVOLUCIÓ
DEL SECTOR TIC A CATALUNYA
Les TIC han esdevingut un sector amb una àmplia difusió a tota la resta
de branques d’activitat. L’anàlisi de la seva evolució, actualment, ha de tenir en compte l’ampli ventall que afecta, des de l’educació fins a la sanitat,
així com les diverses tipologies d’empresa, principalment les pimes.

Les TIC
constitueixen una
part fonamental de
les polítiques
educatives i en
molts països el seu
aprenentatge forma
part integral del
currículum mínim
obligatori.
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5.4.1. Educació primària, secundària i professional
Les TIC constitueixen una part fonamental de les polítiques educatives
i en molts països el seu aprenentatge forma part integral del currículum mínim obligatori, fins i tot en el nivell de primària. En l’educació secundària
de gairebé tots els països de la UE les TIC constitueixen una matèria independent, tot i que els professors encara les utilitzen com a eina o suport per
ensenyar altres matèries. A Catalunya, el desplegament de mitjans informàtics i de connexió a Internet a les escoles ha estat molt efectiu. El nombre
d’alumnes per ordinador a l’ensenyament no universitari és lleugerament
superior a la mitjana europea. La ràtio estudiant/ordinador a Catalunya és
de l’11,2 mentre que a Europa és del 13,2.1
L’objectiu europeu
de tenir 15 alumnes
per PC connectat a
Internet l’any 2003
ha estat assolit.

L’objectiu europeu de tenir 15 alumnes per PC connectat a Internet
l’any 2003 ha estat assolit, ja que la majoria dels ordinadors a les escoles
catalanes ja estan connectats a la xarxa, o en procés d’estar-ho, especialment després de l’acció del 2003 de connectar totes les escoles dependents
del Departament d’Ensenyament amb banda ampla.
La penetració de l’ADSL és quatre vegades superior a l’europea (85 %
i 19 %, respectivament). La connectivitat de les escoles catalanes es pot
considerar molt satisfactòria: totes disposen d’algun mitjà per accedir a Internet i la gran majoria de connexions són de banda ampla, malgrat que la
utilització d’Internet encara sigui baixa, ja que el 69 % dels docents no utilitzen mai la xarxa a classe i la freqüència de connexió és baixa.

La gran majoria
d’alumnes (83,9 %)
i de professors
disposen de correu
electrònic.

5.4.2. Educació universitària
Pràcticament totes les universitats catalanes disposen de connexió a
Internet.
Les dades catalanes semblen indicar que el nombre d’alumnes per ordinador (7,3 el 1998 i 5,6 el 2001, estant el 99,5 % connectats a Internet) decreix.
La gran majoria d’alumnes (83,9 %) i de professors (pràcticament el 100 % dels
professors i del personal associat de serveis) disposen de correu electrònic.
Els tràmits de matrícula es poden fer en línia a tots els centres, així com
diverses consultes com, per exemple, l’expedient acadèmic, fet que significa una remarcable agilització de tot el procés respecte dels darrers deu anys.
En qualsevol cas, sembla que el nombre d’assignatures totalment en línia (501) és baix ja que el model actual universitari és majoritàriament de
1. Carles Sigalés et al. (2004): L’escola a la societat xarxa, UOC.
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tipus presencial, però que hi ha un nombre significatiu de matèries (14.089)
que tenen algun tipus de recurs a Internet.
El Projecte eEurope situa l’amplada de banda interna de les xarxes de
recerca universitària de l’Estat en un nivell mitjà.

5.4.3. Sanitat
Un dels sectors on la introducció de les TIC ha tingut més impacte ha
estat el sanitari. Actualment podem dir que a Europa, tal com destaca el
Flash Eurobarometer, aproximadament el 78 % dels metges que treballen
amb ordinador ho fan connectats a la xarxa. A Catalunya aquesta dada és
del 60,8 %, xifra propera a la mitjana europea, però encara llunyana de la
dels països capdavanters com són Finlàndia, amb el 97 %; Suècia, amb el
99 %, o el Regne Unit, amb el 100 %.

Actualment podem
dir que
aproximadament
un 80 %
dels hospitals
de la UE tenen
correu electrònic
i pàgina web.

El conjunt dels centres sanitaris dependents de la Generalitat disposaven de 10.778 ordinadors al final del 2002. Aquests equips es distribueixen
de la manera següent: el 43,5 % als centres hospitalaris (4.693 unitats), el
50,7 % als CAP (5.464) i el 5,8 % al centre corporatiu (621).
Per al 2003 s’ha previst la creació de 250 a 300 línies addicionals i afegir
aproximadament 1.900 ordinadors personals, que seran Pentium III o superiors.
La possibilitat d’accedir a dades clíniques i administratives –la història
clínica compartida (HCC), per exemple– mitjançant les TIC suposa grans
avantatges. En l’aspecte professional, el Departament de Sanitat i Seguretat
Social ha fet un gran esforç en l’aprofundiment de les potencialitats de
l’eProcurement, automatitzant els processos de compres a proveïdors i, per
tant, introduint importants millores d’eficiència com poden ser la possibilitat de descarregar formularis o la sol·licitud de licitacions, per exemple.
Segons l’enquesta que realitza l’STSI i l’IDESCAT, el nombre de persones usuàries habituals d’Internet que visiten pàgines web sanitàries quan
ho necessiten (consulta de dades personals, sol·licitud de targeta sanitària
individual, etc.) s’ha estabilitzat prop del 17 %, tot i que amb la recent aparició de nous tràmits i serveis sanitaris és molt probable que aquestes xifres
s’hagin incrementat el 2003.

5.4.4. Equipament i ús de les TIC a la pime
Les dades per empreses de 10 o més treballadors (gràfic 12) indiquen una
situació semblant a la de la mitjana europea en l’ús d’equipament (98,6 % a
Catalunya i 97 % a Europa) i la disponibilitat de connexió a Internet (94,7 %

Les dades per
empreses de 10
o més treballadors
indiquen una
situació semblant
a la de la mitjana
europea en el
desplegament
d’equipament
(98,6 % a
Catalunya
i 97 % a Europa).
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i 90,9 %, respectivament), tot i que no s’ha implantat el comerç electrònic
com a mitjà habitual per fer negoci. S’observa, d’altra banda, que el percentatge d’empreses amb xarxa local (el 80,4 % enfront del 66,5 %) i amb connexió ADSL (el 66,2 % davant del 25 %) en relació amb Europa és més alt.
Un possible argument és que les empreses de la resta d’Europa disposaven
de connectivitat amb tecnologies alternatives i el seu procés de migració a
la banda ampla s’està produint actualment (per exemple, el cas d’Alemanya, on l’alta penetració de l’XDSI –xarxa digital de serveis integrats– pot
explicar la lenta penetració de l’ADSL).
Si bé les empreses han adoptat l’ús global del correu electrònic, amb el
92,8 % d’implantació a Catalunya i el 87,4 % a Europa, el nombre de treballadors que poden accedir a Internet és molt baix (27,3 %) en comparació
amb l’entorn europeu (63,3 %). Pel que fa a les aplicacions d’intercanvi o
transaccionals, Catalunya se situa encara per sota de la mitjana de la UE. La
venda per Internet (el 24,4 % a Catalunya respecte del 42,7 % de la mitjana
europea) i l’ús de sistemes transaccionals segurs (2,20 % i 23,4 %, respectivament) es troben allunyats dels estàndards de la Unió. A la llista de
l’OCDE de Barreres percebudes al negoci, Espanya ocupa el primer lloc a
l’apartat «Comunicacions de dades massa lentes o inestables».

GRÀFIC 12. EQUIPAMENT I ÚS DE LES TIC A LA PIME
CATALANA (ANY 2002)

Font: DURSI i IDESCAT.
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Per altra banda, segons l’estudi Les TIC i les transformacions a l’empresa catalana,2 la majoria de les empreses que declaren no tenir pàgina
web ni correu electrònic argumenten que no ho necessiten (77,4 %).
TAULA 43. MOTIUS PER NO IMPLANTAR EL CORREU
ELECTRÒNIC I LA PÀGINA WEB. CATALUNYA 2003
Unitats: percentatges sobre el total d’empreses.

MOTIUS

Percentatge

No ho necessiten

77,4%

En construcció

11,0%

Manca de finançament

9,4%

És una petita empresa

1,3%

Manca de formació

0,4%

Font: Projecte Internet Catalunya (PIC).

Aquest fet es dóna sobretot en empreses d’indústria de tecnologia baixa
(97,0 %) i en els serveis menys intensius en coneixement (74,0 %). Altres
raons que s’esmenten són, principalment, la manca de finançament (9,4 %)
o el fet d’estar en fase de construcció (11,0 %).
Com la nova economia ha transformat el món laboral s’analitza també
al document TIC i treball a Catalunya,3 publicat pel CTESC. Des del punt
de vista de l’economia del treball podríem resumir aquests canvis en la consolidació d’un nou tipus de treball: el treball en xarxa.

5.5. LA POLÍTICA DE FOMENT DE LES NOVES
TECNOLOGIES
La penetració i l’ús general d’Internet ha avançat significativament i la
diferència amb els països punters s’ha escurçat, tot i que la distància amb la
mitjana europea encara és significativa en alguns aspectes. Si bé el procés
de convergència ha millorat pel que fa a aspectes com ara el de les connexions, sobretot la de l’ADSL, s’ha de tenir en compte que la penetració del

La penetració i l’ús
general d’Internet
ha avançat
significativament
i la diferència amb
els països punters
s’ha escurçat.

2. Jordi Vilaseca i Requena et al. (UOC, 2003).
3. Direcció i coordinació: Vilaseca i Requena, Jordi. «Col·lecció Estudis», núm. 4. CTESC,
2003.
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cable a Catalunya és baixa, mentre que a alguns països representa una proporció més significativa del total de connexions de banda ampla.
A més, cal tenir en compte que una part molt significativa de la societat
catalana, especialment entre els majors de quaranta anys, no ha entrat a la
societat de la informació; el 17,7 % de la població activa de Catalunya no
ha finalitzat els estudis primaris, i només l’11 % dels internautes catalans
naveguen en llengües diferents del català o el castellà.
Cal plantejar, doncs, un model català que guiï les bases de les actuacions
de les administracions públiques catalanes en el desenvolupament de la
promoció i la difusió de la societat de la informació (gràfic 13).

GRÀFIC 13. MODEL CATALÀ DE DESENVOLUPAMENT DE LA S.I.

Cal plantejar un
model català que
guiï les bases de
les actuacions de
les administracions
públiques
catalanes.

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

Segons l’informe de la UOC La societat xarxa a Catalunya,4 si comparem Catalunya amb els països de l’OCDE que no són membres de la
unió Europea, podem observar un retard considerable en el grau d’ús
d’Internet entre la població, no només respecte dels països més desenvolupats –com els Estats Units, on la proporció d’usuaris és del 59 %;
el Canadà, amb el 57,5 % d’usuaris; Austràlia, amb el 54,3 % d’usuaris,
o Nova Zelanda, amb el 51,6 % d’usuaris–, sinó també respecte als pa4. Manuel Castells, Imma Tubella et al. (UOC, 2002).

110

L’ECONOMIA CATALANA L’ANY 2003

ïsos asiàtics d’industrialització recent, com ara Corea del Sud, amb el
50,8 % d’usuaris (gràfic 14).

GRÀFIC 14. PERCENTATGE D'USUARIS D’INTERNET
SOBRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓ 2002

Font: UOC - La societat xarxa a Catalunya.

Tot i així, pel que fa a la societat de la informació, Catalunya és una de
les capdavanteres d’Espanya, atès el grau de penetració assolit tant a les
llars com a les empreses, amb un procés de convergència (gràfic 15) cap als
registres mitjans de la Unió Europea.
Per tal de fomentar el paper de les TIC, el Programa eEurope 2005 es
defineix com un marc en què es destaquen les principals prioritats i els
plans d’actuació de les diferents àrees de la societat de la informació. El
Projecte eEurope 2005 vol convertir Europa, el 2010, en l’economia basada
en el coneixement més dinàmica del món, tot superant el Programa eEurope
2002, que representava un marc global que encabia totes les línies polítiques de la societat de la informació amb programes com ara l’eContent,
l’eHealth o l’eLearning, que ja s’han constituït en programes propis.

Catalunya és
una de les
capdavanteres
d’Espanya, atès el
grau de penetració
assolit tant a les
llars com
a les empreses.

El Programa
eEurope 2005 es
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prioritats i els
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de les diferents
àrees de la societat
de la informació.
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GRÀFIC 15. EVOLUCIÓ DE L’EQUIPAMENT TIC
A LA LLAR 2000-2002 (percentatge de llars)

Font: IDESCAT.

És en aquest context que les administracions catalanes –Generalitat de
Catalunya i ens locals representats pel consorci Localret– es plantegen la
necessitat d’iniciar una nova generació de polítiques de promoció de la societat de la informació, centrades principalment en l’educació, la sanitat, el
turisme, l’audiovisual, les infraestructures i l’economia.
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6. EL SECTOR PÚBLIC

6.1. EL SISTEMA DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC
Els pressupostos de la Generalitat, amb un import de 16.081,4 milions
d’euros (17.486,973 milions d’euros en drets liquidats al final del 2003),
han crescut un 7,36 % respecte de l’any 2002, amb increments que superen
el 10 % per als departaments de Benestar i Família i Política Territorial i
Obres Públiques.
La quantificació dels ingressos i de les despeses del pressupost de la Generalitat i els seus ens dependents al principi de l’exercici, va ser la següent:
TAULA 44. PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
I ELS SEUS ENS DEPENDENTS. 2003
Unitats: imports en milions d’euros.

Import
Generalitat de Catalunya

16.081,39

Entitats autònomes administratives

151,63

Entitats autònomes comercials i financeres

100,5

Servei Català de la Salut

5.447,48

Entitats gestores de la Seguretat Social

2.302,52

Corporació Catalana de RTV i empreses

396,14

Entitats de dret públic

2.588,06

Societats mercantils

1.433,07

Font: Pressupostos Generalitat de Catalunya 2003. Dep. d’Economia i Finances.

El projecte de pressupost per a l’any 2003 manté el caràcter redistributiu
del pressupost de l’any 2002, tant des del punt de vista de la despesa com
de la política tributària. Pel que fa a les despeses, es pretén emfasitzar l’economia productiva i el progrés social. Per al 2003, la despesa social representa el 62,7 % del pressupost de la Generalitat de Catalunya.

El projecte de
pressupost per
a l’any 2003 manté
el caràcter
redistributiu
del pressupost
de l’any 2002.

El Projecte de llei de mesures fiscals i administratives per al 2003 introdueix un conjunt significatiu de modificacions sobre els tributs que determinen la política fiscal de la Generalitat. El tram autonòmic de l’IRPF és el
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que presenta les novetats normatives més importants malgrat que aquests
canvis no es faran palesos fins al 2004, data en què es presentarà la declaració corresponent al 2003.
Aquestes mesures
estan orientades
bàsicament a
afavorir l’accés
a l’habitatge
de determinats
col·lectius.

Aquestes mesures estan orientades bàsicament a afavorir l’accés a l’habitatge de determinats col·lectius. Es tracta de mesures com ara la reducció
d’un 5 % de les despeses de lloguer en arrendataris de 30 anys o menys, persones amb alguna disminució física, psíquica o sensorial, persones vídues
amb més de 65 anys o famílies nombroses.
Una altra mesura és la redistribució del percentatge de la part autonòmica de la deducció per inversió en habitatge habitual per tal d’afavorir, amb
increments de les deduccions en un 40 %, el col·lectiu anterior (a excepció
de les vídues).
Finalment, s’introdueix una darrera mesura consistent en la deducció
d’un 1 % de les quantitats donades pels pares als fills per l’adquisició de
l’habitatge habitual, sempre que la seva edat no sigui superior als 30 anys.
Dins l’àmbit de les modificacions fiscals, tenim també una nova deducció referent als imports pagats per préstecs concedits a través de l’Agència
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca per al finançament d’estudis
universitaris.
En l’impost sobre el patrimoni, s’ajusta a 108.200 euros el mínim
exempt aplicable al conjunt de contribuents i, en particular, aquest mínim
s’incrementa fins als 216.400 euros en el cas de contribuents que tinguin un
grau de discapacitat igual o superior al 65 %.
Les restants modificacions normatives produïdes per al 2003 corresponen a l’impost sobre successions i donacions i a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
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GRÀFIC 16. ORGANIGRAMA DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA
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6.2. EL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT
En data 31 de desembre de 2003, la liquidació del pressupost de la Generalitat presenta un superàvit financer de 266.854 milers d’euros.
Per components, els ingressos no financers, amb uns drets liquidats de
16.619.651 milers d’euros, han experimentat un creixement del 9,3 % respecte del mateix període del 2002. Dins dels ingressos no financers, cal diferenciar entre els corrents (90 %), i els de capital, que conformen el 10 %
restant.
TAULA 45. ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
31 DE DESEMBRE DE 2003
Unitats: milers d’euros.

Import

Variació 2002-2003
(%)

Ingressos no financers

16.619.651

9,38

Despeses no financeres

16.352.797

7,74

266.854

-

Superàvit no financer

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
Els drets liquidats
per ingressos
corrents en data
31.12.2003 són
de 15.732.945
milers d’euros.

Els drets liquidats per ingressos corrents en data 31.12.2003 són de
15.732.945 milers d’euros, el 69 % dels quals corresponen a ingressos impositius. Del total dels ingressos impositius, el 62,88 % dels drets liquidats
corresponen a impostos indirectes i el 37,11 %, a impostos directes.
El capítol dels impostos indirectes presenta, al final del 2003, un import
liquidat de 6.542.828 milers d’euros i un percentatge de variació de l’11,14 %
respecte de la xifra corresponent al mateix període del 2002.
L’altre component dels ingressos impositius és el capítol d’impostos directes, el qual, amb uns drets liquidats al final del 2003 de 3.861.407 milers
d’euros, presenta un creixement del 9 % respecte de la liquidació del mateix
període de l’any anterior.
El 30,92 % dels drets liquidats el 2003 en concepte d’ingressos corrents
són transferències, les quals han experimentat un increment del 5,19 % respecte de l’import del mateix període de l’any anterior.
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Pel que fa als ingressos de capital (886.706 milers d’euros), el 74,56 %
dels drets liquidats per aquest concepte correspon a transferències.

6.2.1. L’estructura dels ingressos
El projecte d’ingressos pressupostats de la Generalitat per al 2003 presenta un import de 16.081,4 milions d’euros, xifra que representa un creixement
del 8,4 % respecte de la previsió del 2002.
Els ingressos de tipus corrent són els que signifiquen una part més important del pressupost, amb un 93,5 % del total, dels quals destaquen els ingressos impositius i les transferències corrents amb un 63,1 % i un 27,8 %
del pressupost, respectivament.

El projecte
d’ingressos
pressupostats de la
Generalitat per
al 2003 presenta un
import de 16.081,4
milions d’euros.

TAULA 46. PROJECTE DE PRESSUPOST D’INGRESSOS
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER CAPÍTOLS. 2003
Unitats: imports en milers d’euros i percentatges.

2003

2002

Import

%

Import

%

Variació
2002-2003

1. Impostos directes

3.932.288

24,5

3.733.459

25,2

5,3

2. Impostos indirectes

6.206.678

38,6

5.601.078

37,7

10,8

413.191

2,6

391.097

2,6

5,6

4.468.869

27,8

4.234.747

28,5

5,5

9.680

0,1

9.616

0,1

0,7

0

0,0

0

0,0

-

7. Transf. de capital

225.911

1,4

211.643

1,4

6,7

8. Actius financers

0

0,0

0

0,0

-

9. Passius financers

824.770

5,1

660.392

4,4

24,9

93,5 13.969.997 94,1

7,6

3. Taxes i altres ing.
4. Transf. corrents
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació inv. reals

Ingressos corrents

15.030.707

Ingressos de capital

225.911

1,4

211.643

1,4

6,7

Ingressos financers

824.770

5,1

660.392

4,4

24,9

TOTAL

16.081.388 100,0 14.842.032 100,0

8,4

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
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TAULA 47. ESTAT D’EXECUCIÓ D’INGRESSOS. GENERALITAT
DE CATALUNYA 2003
Unitats: import dels drets liquidats en euros.

Drets liquidats
Impostos directes

3.861.407.112

Impostos indirectes

6.542.828.228

Taxes i altres ingressos

457.961.780

Transferències corrents

4.862.287.041

Ingressos patrimonials

8.460.917

Alienació inversions reals

225.569.514

Transferències de capital

661.136.387

Actius financers

1.031.516

Passius financers

866.290.500

TOTAL

17.486.972.994

Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
Els impostos
indirectes
presenten una
previsió d’augment
del 10,8% superior
al conjunt dels
ingressos.

Pel que fa als impostos impositius directes, la previsió va ser de 3.932,3
milions d’euros, un 5,3 % més que el pressupost del 2002; i els de caràcter
indirecte van tenir una previsió de 6.206,7 milions d’euros, amb un increment del 10,8 % amb relació al 2002. D’aquests, la previsió de l’impost sobre successions i donacions ha presentat un augment del 9,8 %; la del tram
autonòmic de l’IRPF, amb 3.293,9 milions d’euros, va tenir un creixement
del 5,1 %, i l’impost sobre el patrimoni va augmentar en un 3 %.
L’increment en els impostos indirectes, d’altra banda, respon a una
previsió d’increment de la recaptació sobre transmissions patrimonials
i actes jurídics documentats, així com a la introducció de l’impost sobre
hidrocarburs.
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GRÀFIC 17. DISTRIBUCIÓ DELS DRETS LIQUIDATS.
GENERALITAT DE CATALUNYA 2003

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

Observant l’estat d’execució d’ingressos a partir dels drets liquidats
(vegeu les taules 47 i 48), els ingressos totals de la Generalitat han estat
l’any 2003 de 17.486,97 milions d’euros, amb un increment respecte de
l’any anterior del 7,37 %.
Els ingressos corrents, que signifiquen el 90 % del total d’ingressos, experimenten un creixement del 8,54 % gràcies a l’evolució favorable de la imposició directa, amb un creixement del 8,86 %; i, més intensament, de la
imposició indirecta, que s’incrementa l’11,15 %. Les transferències corrents,
provinents principalment del Govern central, evolucionen de manera més
moderada, amb un creixement del 5,19 %.

Els ingressos totals
de la Generalitat
l’any 2003
han crescut el
7,37 %, amb un
increment dels
ingressos corrents
del 8,54 %
i dels ingressos de
capital del 26,8 %.

Els ingressos de capital, que representen el 5,07 % dels ingressos totals,
experimenten un creixement del 26,8 % –en aquest cas, tant per l’augment
d’alienacions d’inversions reals, del 78,19 %, com per l’increment de les
transferències de capital rebudes, del 15,44 %.
Finalment, els ingressos per operacions financeres, que representen el 5 %
dels ingressos totals, s’han reduït el -20,66 %.
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6.2.2. El pressupost consolidat d’ingressos del sector públic
administratiu
En aquest apartat es presenten els pressupostos consolidats del sector
públic administratiu de la Generalitat. El pressupost d’ingressos del sector
administratiu té un import de 16.298.99 milions d’euros. El conjunt d’ingressos corrents presenta un augment del 7,6 % respecte del pressupost de
l’any 2002, mentre que els ingressos de capital augmenten el 6,7 %. El conjunt de recursos no financers representa el 94,9 % de tot el pressupost; els
ingressos financers, amb una rellevància molt menor, representen el 5 % del
total.
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3.547.077

877.937

2.016.346

2.877.992

3.861.407

31/03/03

30/06/03

30/09/03

31/12/03

1.836.697

30/06/02

31/12/02

810.103

31/03/02

2.635.992

3.547.077

2002

30/09/02

1.926.076

2001

Impostos
directes

6.542.828

4.813.980

3.170.444

1.559.836

5.886.742

4.366.714

2.909.568

1.411.667

5.886.742

1.299.136

Impostos
indirectes

457.962

333.353

223.230

134.602

427.984

271.798

186.677

65.942

427.984

407.841

Taxes
i altres
ingressos

Ingressos corrents

4.862.287

3.390.863

2.253.269

1.039.433

4.622.259

3.292.101

2.142.737

1.038.911

4.622.259

9.394.828

Transf.
corrents

8.461

5.453

3.859

2.341

10.581

5.262

4.062

999

10.581

9.012

225.570

119.104

62.815

60.260

126.586

67.922

41.496

1.369

126.586

7.351

Alienació
inversions
reals

661.136

360.925

240.659

94.738

572.690

323.679

209.619

75.426

572.690

819.083

Transf.
de capital

Ingressos de capital
Ingressos
patrimonials

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

Estat d’execució a:

Unitats: euros.

1.032

785

522

250

21.281

674

441

220

21.281

2.918

Variació
actius
financers

866.291

699.739

578.378

193.650

1.071.952

733.697

182.062

0

1.071.952

777.082

Variació
passius
financers

Ingressos financers

17.486.973

12.602.195

8.549.522

3.963.047

16.287.154

11.697.840

7.513.359

3.404.638

16.287.154

14.643.327

TOTAL

TAULA 48. ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS. GENERALITAT DE CATALUNYA 2001-2003
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122
15.030,71
225,91
824,77

Ingressos corrents

Ingressos de capital

Ingressos financers
151,63

2,09

11,67

137,87

0,00

2,09

11,67

0,00

0,55

90,84

46,47

-

-

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

16.081,39

824,77

9. Passius financers

TOTAL

0,00

8. Actius financers

9,68

5. Ingressos patrimonials
0,00

4.468,87

4. Transferències corrents

225,91

413,19

3. Taxes i altres ingressos

7. Transferències de capital

6.206,68

2. Impostos indirectes

6. Alienació d'inversions reals

3.932,29

1. Impostos directes

Entitats
Generalitat
autònomes
administratives

Unitats: milions d’euros i percentatges.

5.447,48

12,15

107,32

5.328,00

0,00

12,15

107,32

0,00

0,00

5.323,47

4,54

-

-

Servei
Català
de la Salut

2.302,52

1,34

47,32

2.253,85

0,00

1,34

47,32

0,00

0,00

2.191,32

62,54

-

-

Entitats
Gestores de
la Seguretat
Social

7.684,02

12,02

166,17

7.505,83

-

12,02

166,17

-

-

7.505,83

-

-

-

Transferències
internes

16.298,99

828,33

226,06

15.244,60

824,77

3,56

226,06

0,00

10,23

4.568,67

526,74

6.206,68

3.932,29

Total
Consolidat

8,4

25,0

6,7

7,6

24,9

62,7

6,7

-

1,7

5,6

6,8

10,8

5,3

% variació

TAULA 49. PROJECTE DE PRESSUPOST CONSOLIDAT D’INGRESSOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
PER CAPÍTOLS. 2003

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2003

L’ECONOMIA CATALANA L’ANY 2003

6.2.3. L’estructura de les despeses
TAULA 50. OBLIGACIONS RECONEGUDES. GENERALITAT
DE CATALUNYA 2003
Unitats: import en euros.

Obligacions reconegudes
Remunerac. del personal

2.928.182.211

Despeses béns corrents

813.313.765

Despeses financeres

391.479.234

Transferències corrents

10.327.818.081

Inversions reals

915.480.152

Transferències de capital

976.523.608

Actius financers

236.821.857

Passius financers

763.717.010

TOTAL

17.353.335.918

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Dep. d’Economia i Finances.

La política de despeses, a partir de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2003, es va estructurar en dos grans eixos:
El primer consisteix en un seguit de mesures per impulsar l’economia
productiva. L’any 2003 les operacions de capital assolien aproximadament
els 1.555,21 milions d’euros, amb un creixement d’un 7,4 % respecte dels
pressupostos de l’any 2002. Altres polítiques que conformen aquest eix són
el foment de la inversió privada, de la despesa en R+D+I, de la política
d’ocupació i de les polítiques orientades a impulsar diverses activitats, com
ara l’agricultura o l’audiovisual.
El segon gran eix està integrat per les mesures destinades a la família i
el progrés social, amb un volum de despesa de 10.078,04 milions d’euros
–que representa el 62,7 % del pressupost de la Generalitat de Catalunya,
amb un augment del 8,5 % del pressupost d’aquests departaments respecte del pressupost de l’any 2002. Aquestes despeses se centren a donar suport a les famílies, a la gent gran, als discapacitats i als joves, i en la política
d’habitatge, la sanitat, la formació i les actuacions orientades a millorar la
seguretat ciutadana i la justícia.

La política de
despeses del
pressupost de la
Generalitat
de Catalunya per
al 2003 es pot
estructurar en dos
grans eixos:
l’impuls a
l’economia
productiva i
al progrés social.

123

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2003

GRÀFIC 18. DISTRIBUCIÓ DE LES OBLIGACIONS
RECONEGUDES. GENERALITAT DE CATALUNYA 2003

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Economia i Finances.
La despesa total de
la Generalitat ha
crescut l’any 2003
el 6,08 %. Les
despeses corrents
s’incrementen el
8,93 %, mentre
que la despesa de
capital es redueix
el -0,61 %.

Observant els pressupostos liquidats (taules 51 i 52), a partir de les obligacions reconegudes, constatem que la despesa ttal de la Generalitat ha estat l’any 2003 de 17.353,34 milions d’euros, el 6,08 % més elevada que
l’any anterior. Aquest increment de la despesa s’ha repartit entre un creixement de la despesa corrent del 8,93 %, una reducció de la despesa de
capital del -0,61 %, i una reducció de la despesa per operacions financeres
del -15,24 %.
La partida més important de la despesa corrent, les transferències corrents realitzades, s’ha incrementat el 8,53 %, mentre que la despesa de personal ha experimentat un creixement de l’11,26 %. D’altra banda, les
despeses en béns i serveis han crescut el 14,46 %.
Malgrat el creixement pressupostat de la despesa de capital, observem
que, amb les dades liquidades, les operacions de capital han experimentat
una reducció, que s’ha produït pel comportament de signe contrari de les
inversions reals, amb un creixement del 3,71 %, i una reducció de les transferències de capital fetes per la Generalitat del -4,35 %.
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2.631.810

675.008

1.434.642

2.113.037

2.928.182

31/03/03

30/06/03

30/09/03

31/12/03

1.294.064

30/06/02

31/12/02

609.656

31/03/02

1.891.243

2.631.810

2002

30/09/02

2.449.434

2001

Remuneració
del personal

813.314

473.291

283.629

116.546

710.591

421.389

251.348

92.991

710.591

588.050

Compres
béns
i serveis

391.479

285.166

203.362

146.740

416.396

314.763

237.119

167.638

416.396

428.844

Interessos

Despeses corrents

10.327.818

7.805.007

5.122.028

2.486.208

9.516.090

7.082.791

4.759.907

2.331.121

9.516.090

8.756.944

Tranf.
corrents

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

Estat d’execució a:

Unitats: euros.

915.480

563.309

280.396

81.144

882.764

540.432

386.897

200.771

882.764

680.560

Inversions
reals

976.524

493.282

373.476

144.268

1.020.933

507.937

254.625

108.133

1.020.933

952.452

Transf.
capital

Despeses de capital

236.822

194.308

126.928

77.625

158.568

137.503

93.962

67.002

158.568

147.970

Variació
actius
financers

763.717

321.571

304.318

260.618

1.021.904

925.524

483.326

135.921

1.021.904

833.315

Variació
passius
financers

Despeses financeres

17.353.336

12.248.972

8.128.780

3.988.155

16.359.056

11.821.582

7.761.249

3.713.234

16.359.056

14.837.569

TOTAL

TAULA 51. ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES. GENERALITAT DE CATALUNYA 2001-2003
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6.2.4. El pressupost consolidat de les despeses del sector públic
administratiu
El conjunt de les despeses del sector públic administratiu per al 2003 representa un 11,7 %, de les quals les despeses corrents representen el 85,3 %
(13.897,39 milions d’euros), les despeses de capital el 9,6 % (1567,7 milions d’euros) i les despeses financeres el 5,1 % (835,9 milions d’euros).
Les despeses corrents presenten un augment del 7,7 % respecte del 2002.
Dins d’aquest apartat, les transferències corrents s’incrementen un 7,7 %,
les remuneracions de personal, el 9,1 %, i la compra de béns i serveis creix
el 8,6 %; els interessos, per altra banda, presenten una disminució en relació
amb el 2002 de l’11 %.
Pel que fa a les despeses de capital, per al total del sector públic administratiu es preveu un increment del 7,5 %, localitzat bàsicament en inversions reals, que augmenten un 9,7 %, mentre que les transferències creixen
un 3 %.
Les despeses financeres, amb un volum del 5,1 % del total de les despeses, creixen un 24,1 % respecte de l’any 2002.
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392,74
9.779,64
971,54
583,67
228,68
605,59
13.691,91
1.555,20
834,27

3. Despeses financeres

4. Transferències corrents

6. Inversions reals

7. Transferències de capital

8. Actius financers

9. Passius financers

Despeses corrents

Despeses de capital

Despeses financeres
151,63

0,16

22,02

129,45

0,00

0,16

8,15

13,87

26,59

0,15

55,97

46,75

Entitats
autònomes
administratives

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

16.081,39

649,44

2. Compra béns i serveis corrents

TOTAL

2.870,09

Generalitat

1. Remuneracions personal

Unitats: milions d’euros i percentatges.

5.447,48

12,15

107,32

5.328,00

0,00

12,15

38,55

68,78

3.116,57

41,35

2.149,41

20,68

Servei Català
de la Salut

2.302,52

1,34

47,32

2.253,85

0,00

1,34

9,75

37,57

307,83

0,00

644,85

1.301,18

Entitats
Gestores de
la Seguretat
Social

7.684,02

12,02

166,17

7.505,83

-

12,02

166,17

-

7.505,83

-

-

-

Transferències
internes

16.298,99

835,90

1.565,70

13.897,39

605,59

230,31

473,95

1.091,75

5.724,79

434,24

3.499,66

4.238,69

Total
Consolidat

8,4

24,1

7,5

7,7

13,8

62,7

3,6

9,3

7,7

-11,0

8,6

9,1

% variació

TAULA 52. PROJECTE DE PRESSUPOST CONSOLIDAT DE DESPESES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
PER CAPÍTOLS. 2003
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6.2.5. Comparativa entre els pressupostos del sector públic
administratiu i l’execució dels pressupostos
La comparativa entre els pressupostos del sector públic administratiu i
l’execució dels pressupostos per a l’any 2003 (a partir de les dades de drets
liquidats i les obligacions reconegudes) ens permet arribar a les consideracions següents pel que fa a la Generalitat, les entitats autònomes administratives, el Servei Català de la Salut i les entitats gestores de la Seguretat
Social (ICASS + ICS). Malauradament, el fet de no disposar de les liquidacions pressupostàries, ni de les entitats autònomes comercials i financeres,
ni de les entitats de dret públic sotmeses a ordenament jurídic privat, ni de
les transferències internes, no permet arribar a una xifra global del pressupost consolidat de tota l’Administració de la Generalitat. Es així que només
podem obtenir una visió parcial de la necessitat o capacitat de finançament
de l’Administració de la Generalitat.
La Generalitat, les
entitats autònomes
administratives
i les entitats
gestores de la
Seguretat Social
presenten l’any
2003 capacitat
de finançament.

La Generalitat presenta l’any 2003 una capacitat de finançament de
266,85 milions d’euros. Aquesta capacitat supera en 257,35 milions allò
pressupostat, principalment com a resultat de més ingressos de capital dels
previstos (alienació d’inversions reals i transferències de capital rebudes).
La despesa corrent és la partida que més s’ha desviat del previst, amb
768,88 milions (molt especialment perquè s’han realitzat més transferències
corrents de les pressupostades), si bé això ha estat pràcticament compensat
pels ingressos corrents més elevats, amb una desviació positiva de 702,24
milions d’euros (en aquest cas, explicada tant per la major recaptació d’impostos indirectes com de transferències corrents rebudes).
Pel que fa a les entitats autònomes administratives, la seva gestió també
s’ha saldat l’any 2003 amb una capacitat de finançament, en aquest cas de
20,54 milions d’euros, que ha superat en 22,47 milions allò pressupostat. En
aquest cas, la desviació positiva de la capacitat de finançament respon, per una
banda, al control de la despesa, tant corrent com de capital, que se situa per
sota d’allò previst; i, per una altra, als ingressos corrents, més elevats dels previstos (tant per les taxes i altres ingressos, com per les transferències corrents).

El Servei Català de
la Salut presenta
l’any 2003 una
necessitat de
finançament.
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El Servei Català de la Salut presenta una necessitat de finançament de
12,04 milions d’euros, quan en principi s’havia previst un equilibri pressupostari. Tot i uns ingressos més elevats dels previstos, especialment pel que
fa als ingressos de capital (a causa d’alienacions d’inversions reals no previstes), aquests no han pogut compensar la desviació de la despesa corrent,
que ha estat de 163,55 milions (deguda en bona part a més transferències
corrents de les previstes).

L’ECONOMIA CATALANA L’ANY 2003

Finalment, les entitats gestores de la Seguretat Social han acabat l’any
amb una capacitat de finançament de 8,68 milions d’euros, superant les previsions d’equilibri pressupostari. La desviació positiva d’ingressos, per més
transferències corrents rebudes de les previstes, ha permès compensar la
desviació en la despesa corrent (explicada principalment per més despesa
de personal de la prevista).
TAULA 53. ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS
(DRETS LIQUIDATS) I DESPESES (OBLIGACIONS RECONEGUDES)
DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU. GENERALITAT
DE CATALUNYA 2003.
Unitats: euros.

Generalitat

Ingressos corrents
Ingressos capital

Entitats
autònomes
administratives

15.732.945.077 154.934.080
886.705.901

12.307.609

Servei
Català de
la Salut

Entitats
gestores
de la Seguretat
Social

5.354.294.477 2.316.391.610
235.901.774

69.978.991

Despeses corrents

14.460.793.291 127.229.341

Despeses capital

1.892.003.760

19.470.985

110.683.277

66.781.609

266.853.927

20.541.363

-12.045.320

8.677.348

Necess. / Capacitat

5.491.558.294 2.310.911.644

Font: elab. pròpia a partir de dades del Dep. d’Economia i Finances. Generalitat de Catalunya.

TAULA 54. DIFERÈNCIA ENTRE L’ESTAT D’EXECUCIÓ
I EL PRESSUPOSTAT DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS I DESPESES
DEL SECTOR PÚBLIC ADMINISTRATIU. GENERALITAT
DE CATALUNYA 2003.
Unitats: euros.

Generalitat

Entitats
autònomes
administratives

Servei
Català de
la Salut

Entitats
gestores
de la Seguretat
Social

Ingressos corrents

702.238.053

17.066.478

26.290.660

62.537.588

Ingressos capital

660.794.590

632.614

128.577.986

22.659.426

Despeses corrents

768.883.036

-2.224.851

163.554.486

57.057.622

Despeses capital

336.798.769

-2.549.880

3.359.489

19.462.044

Necess. / Capacitat

257.350.838

22.473.823

-12.045.330

8.677.348

Font: elab. pròpia a partir de dades del Dep. d’Economia i Finances. Generalitat de Catatalunya.
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La recaptació de
la Generalitat en
concepte de tributs
històrics, entre
gener i novembre
de 2003, s’ha
incrementat el
21,1 % respecte
del 2002.

6.2.6. La recaptació tributària de la Generalitat
La recaptació de la Generalitat en concepte de tributs històrics (cedits a la
Generalitat per part de l’Estat des dels anys vuitanta), entre gener i novembre
de 2003, ha estat de 2.846.669 milers d’euros, xifra que representa un increment del 21,1 % respecte del 2002. Pel que fa a la recaptació en concepte d’impostos directes, se n’ha incrementat la recaptació. En aquest creixement han
influït, entre d’altres factors, les actualitzacions dels valors cadastrals.
L’impost sobre successions i donacions (350.580 milers d’euros) presenta un creixement del 20 % respecte de l’import recaptat fins al novembre
del 2002; i l’impost sobre el patrimoni, amb una recaptació fins al novembre de 274.199 milers d’euros, creix, respecte del mateix període de l’any
anterior, el 12,6 %.

L’impost sobre
transmissions
patrimonials, per
valor de 1.100.587
milers d’euros, és
el que presenta la
xifra més elevada
de la recaptació
tributària.

Pel que fa als impostos indirectes, l’impost sobre transmissions patrimonials, per valor de 1.100.587 milers d’euros, és el que presenta la xifra
més elevada de la recaptació tributària de la Generalitat, amb un increment
del 16,7 % respecte de la recaptació acumulada de l’any anterior. Increment
degut, principalment, al comportament de la compravenda d’habitatges de
segona mà i a la seva actualització. Per volum de creixement, l’impost que
presenta un valor més elevat és l’impost sobre actes jurídics documentats,
amb un import de 783.327 milers d’euros i un increment del 34,7 % respecte del mateix període del 2002 –a causa, principalment, de canvis en la normativa de l’impost, així com del comportament del mercat mobiliari.
TAULA 55. RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA. GENER-NOVEMBRE DE 2003
Unitats: import en milers d’euros, i percentatges.

Import

Variació 2002-2003

Imp. s/ successions i donacions

350.580

20,0

Imp. s/ patrimoni

274.199

12,6

Imp. s/ transmissions patrimonials

1.100.587

16,7

Imp. s/ actes jurídics documentats

783.327

34,7

Taxa s/ el joc

270.217

0,9

1

37,4

6.859

53,8

2.785.771

19,5

Pendent d’aplicar

60.897

229,7

TOTAL TRIBUTS

2.846.669

21,1

Extingits
Recàrrec constrenyiment
TOTAL

Font: D.G. Tributs.
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Finalment, el conjunt d’ingressos de la taxa del joc, amb un import, el
novembre, de 270.217 milers d’euros, presenta una recaptació gairebé igual
a la del 2002.
També s’ha incrementat (el 8 %) la recaptació sobre determinats transports a Catalunya (218.791 milers d’euros el novembre de 2003). Finalment, la recaptació de la Generalitat en l’impost sobre les vendes minoristes
de determinats hidrocarburs té un import acumulat el novembre de 2003 de
145.533 milers d’euros.

6.3. EL SECTOR PÚBLIC CENTRAL
6.3.1. La recaptació tributària de l’Estat a Catalunya
Els ingressos obtinguts per l’Estat a Catalunya, amb un valor acumulat
fins al novembre de 25.297.043 milers d’euros, representen un 21,3 % del
total de la recaptació estatal territorialitzada al conjunt de les comunitats autònomes i, per al 2003, ha augmentat un 2,9 % respecte del valor acumulat
del període anterior. Per al conjunt de les comunitats autònomes aquest
augment ha estat del 6,5 %.

Els ingressos
obtinguts per
l’Estat a Catalunya
representen un
21,3 % del total de
la recaptació
estatal.

En termes quantitatius, les figures tributàries amb una recaptació més
elevada són l’IVA –amb una xifra acumulada el novembre de 2003 de
9.647.574 milers d’euros– i l’IRPF –amb un valor de 9.572.617 milers
d’euros. La recaptació de l’IVA a Catalunya, que representa un 24,7 % de
la recaptació territorialitzada al conjunt de les comunitats autònomes, i per
al període del 2003, presenta un creixement del 10,9 %. Aquest creixement
és degut a l’augment d’operacions interiors (el 12,1 %) i, en menor grau, al
creixement de les importacions (el 7,7 %). La recaptació de l’IRPF representa un 22,8 % del recaptat al conjunt de les comunitats autònomes.
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TAULA 56. RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’ESTAT.
CATALUNYA 2003
Unitats: valor de la recaptació en milers d’euros, i percentatges.

2003

%
s/ Total
CCAA

IRPF

9.572.617

Impost de societats
IVA

Variació 2002-2003 (%)
Catalunya

Total
CCAA

22,8

0,4

4,3

4.179.337

22,0

3,2

5,7

9.647.574

24,7

8,4

10,9

Impostos especials

914.049

5,9

-3,1

4,9

Impost sobre tràfic exterior

394.334

43,0

1,1

,6

Altres ingressos tributaris

589.132

23,5

-24,0

-3,4

25.297.043

21,3

2,9

6,5

TOTAL

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

L’apartat d’impostos especials recull els impostos sobre alcohols, hidrocarburs, labors del tabac i electricitat, i presenta el novembre de 2003
una recaptació de 4.179.337 milers d’euros i un increment respecte de l’any
passat del 3,2 %. El creixement total estatal ha estat del 4,9 %, increment
que s’explica per l’augment de la recaptació en dos factors: el de les labors
del tabac, que representa un 31,4 % de la recaptació en impostos especials
i que creix un 8,4 % respecte del mateix període de l’any passat; i l’impost
especial d’hidrocarburs, que, amb un 57,8 % de la recaptació per impostos
especials, creix el 3,3 % respecte del mateix període de l’any anterior.

La inversió pública
a Catalunya ha
estat de 2.556.717
milers d’euros per
part de l’Estat i de
3.236.062 milers
d’euros per part
de la Generalitat,
el 2003.
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Finalment, l’apartat d’altres ingressos tributaris, format bàsicament per
l’impost sobre la renda dels no residents (amb un pes del 30 %), l’impost
sobre primes d’assegurances (el 33,5 %) i pel capítol de taxes i altres ingressos (el 35,9 %), presenta una disminució de la recaptació tant a
Catalunya (amb una reducció del 24 %) com a la resta de les comunitats autònomes.

6.3.2. Les inversions del sector públic a Catalunya
La inversió pública a Catalunya dels darrers 20 anys ha assolit una xifra
acumulada de 40.941.297 milers d’euros (2.556.717 milers per part de l’Estat
i 3.236.062 per part de la Generalitat, el 2003), la distribució de la qual és
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d’un 21 % corresponent a l’Administració de l’Estat, un 46 % a inversions de
la Generalitat i un 33 % corresponent a inversions de les corporacions locals.
La Generalitat ha suportat, doncs, prop de la meitat de la inversió pública a
Catalunya.
GRÀFIC 19. INVERSIONS REALS PRESSUPOSTADES.
CATALUNYA 1995-2003 (Milions d’euros)

Font: Departament d’Economia i Finances.

El pes de les inversions de l’Estat a Catalunya respecte del total regionalitzat ha estat inferior a la mitjana poblacional espanyola en els darrers
anys, si bé hi ha una tendència a augmentar les inversions, bàsicament per
mitjà d’empreses públiques.
Com a mitjana dels darrers vint anys, les inversions del sector públic local s’han situat prop de l’1 % del PIB; les de l’Estat, en un 0,6 % de mitjana
i les de la Generalitat, en un 1,3 % del PIB català. Tots aquests percentatges
s’han de valorar des del punt de vista de les competències que tenen les diferents administracions ja que, per exemple, les infraestructures més importants, quantitativament parlant, sovint van a càrrec de l’Administració
central.

El pes de les
inversions de
l’Estat a Catalunya
respecte del total
regionalitzat ha
estat inferior a la
mitjana
poblacional
espanyola en
els darrers anys.

L’esforç inversor de la Generalitat al llarg dels darrers vint anys ha superat, de molt, l’esforç inversor de l’Estat a Catalunya. L’assumpció de
competències per part de l’Estat sempre ha anat acompanyada de la realització d’inversions malgrat les deficiències del sistema de finançament i les
limitacions a la possibilitat d’endeutament.
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7. L’ECONOMIA SOCIAL

7.1. INTRODUCCIÓ
En el sector de
l’economia social,
un dels actes
institucionals més
rellevants de l’any
2003 ha estat la
signatura de
la Declaració de
l’Economia Social.

En el sector de l’economia social, un dels actes institucionals més rellevants de l’any 2003 ha estat la signatura de la Declaració de l’Economia Social –Tercer Sector de Catalunya, per la qual es crea una plataforma
representativa de la totalitat d’organitzacions que actuen en l’economia social –tercer sector. Han signat la Declaració la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Coordinadora Catalana de Fundacions, la Federació de
Mutualitats de Catalunya, la Federació de Societats Laborals de Catalunya
i la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social.
L’objectiu de la Declaració és doble: per una banda, definir un espai integrador per avançar conjuntament i per potenciar els trets comuns i les
complicitats de totes les fórmules de l’economia social existents; i, per l’altra, reivindicar el reconeixement del sector com a agent cívic, social i econòmic per part de les institucions, tal com ja és ben palès en la societat.
Segons la Declaració esmentada, s’anomena economia social el conjunt
d’organitzacions privades que desenvolupen una activitat de contingut
econòmic i social que, independentment de la seva formulació jurídica,
es defineixen per les característiques comunes següents:
– la primacia de la persona sobre el capital;
– la persecució de finalitats per a la col·lectivitat (interès general) o de
finalitats d’interès per als seus membres (interès comú o mutu);
– l’aplicació i reinversió de part o de tots els seus excedents econòmics al compliment de les finalitats i els objectius continguts en el
punt anterior;
– l’autonomia de gestió; i
– la defensa i la pràctica dels principis de la democràcia, de la solidaritat i de la responsabilitat social.
Les organitzacions que integren l’economia social poden ser empreses,
associacions d’empreses, entitats o federacions que, sobre la base de la definició anterior, s’incloguin en les tipologies organitzatives següents: cooperatives, societats laborals, mutualitats, fundacions, associacions i caixes
d’estalvis.
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El paper de l’economia social està àmpliament reconegut a escala comunitària. D’una banda, la Comissió Europea considera que l’economia social és important perquè contribueix a l’eficiència competitiva dels mercats, té potencial
per crear llocs de treball i per desenvolupar noves formes d’iniciativa empresarial i d’ocupació; perquè es basa en les activitats dels seus membres; permet satisfer noves necessitats; afavoreix la participació ciutadana i el treball voluntari;
enforteix la solidaritat i la cohesió social; i, finalment, contribueix a la integració
de les economies dels països que s’integraran a la UE a partir del mes de maig.

La Comissió
Europea i el
Consell Europeu
destaquen el paper
de l’economia
social en la creació
d’ocupació.

D’una altra, l’any 2003 el Consell Europeu ha destacat el paper de
l’economia social en la creació d’ocupació a escala local per tal de fer front
a les disparitats regionals en matèria d’ocupació (desena directriu de la Decisió del Consell 2003/578/CE, relativa a les directrius per a les polítiques
d’ocupació dels estats membres (DOUE núm. L 197, de 05.08.2003).
En el nostre país, les associacions i les fundacions irrompen en la dècada dels noranta. No és fins aquest moment que les associacions i les fundacions que presten serveis sol·liciten crear el seu propi espai polític com a
conseqüència del fet que, de forma emergent, comencen a tenir una importància econòmica i social considerable. Segons les dades del Directori de
Fundacions de la Coordinadora Catalana de Fundacions, a Catalunya al final del 2003 hi ha prop de 2.025 fundacions.
D’altra banda, un recent estudi elaborat per ESADE i Valores & Marketing
afirma que a Espanya hi ha unes 5.500 fundacions i que es calcula que les empreses amb fundacions van invertir en activitats culturals i socials 660 milions
d’euros l’any 2001. Segons aquest estudi, entre les principals motivacions de
les empreses amb fundació se situa, en primer lloc, la responsabilitat social, seguida del fet d’aconseguir reputació per a la corporació i l’establiment de nous
plans de relació amb els seus clients i la societat en general.
Les mutualitats de previsió social es regeixen des de mitjans d’any per la
nova Llei 10/2003, de 13 de juny, que va ser analitzada pel Consell de Treball
Econòmic i Social de Catalunya en el seu Dictamen 8/2002. L’objectiu de la
Llei és doble: d’una banda, busca adaptar la normativa catalana als desplegaments del marc normatiu estatal, i, d’una altra, vol fomentar el mutualisme,
facilitant la presència de les mutualitats al mercat assegurador, reforçant-ne
la solvència i establint una nova regulació dels òrgans de govern.

7.2. SOCIETATS COOPERATIVES
Atès que la Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva en matèria
de cooperatives (respectant sempre la legislació mercantil), les novetats legis-
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latives del 2003 en aquesta matèria es refereixen únicament als àmbits europeu
i autonòmic.
Regulació de
la societat
cooperativa
europea.

A escala comunitària, durant l’any 2003, s’han publicat el Reglament
(CE) 1435/2003 del Consell, de 22 de juliol, relatiu a l’estatut de la societat
cooperativa europea (SCE) i la Directiva 2003/72/CE del Consell, de 22 de
juliol, per la qual es completa l’estatut de la societat cooperativa europea en
allò que es refereix a la implicació dels treballadors.
L’objectiu del Reglament és proporcionar a les cooperatives instruments jurídics adequats que permetin facilitar el desenvolupament de les
seves activitats transfrontereres. D’aquesta manera, permet la constitució i
regula el funcionament de societats cooperatives europees. Les SCE poden
ser constituïdes per residents en diferents estats membres o per entitats jurídiques sotmeses a legislacions dels diferents estats. També es permet
constituir una SCE per fusió de dues cooperatives ja existents o mitjançant
la transformació d’una cooperativa nacional en SCE sense que es dissolgui,
si aquesta cooperativa té el domicili social i l’administració central en un
Estat membre i un establiment o filial en un altre.
D’altra banda, es publica la Directiva 2003/72/CE en matèria d’implicació dels treballadors en les SCE, que complementa el Reglament ja citat.
L’objectiu de la Directiva és possibilitar la participació dels treballadors en
les SCE, ja sigui a través d’una norma o d’un acord col·lectiu. La Directiva
parteix del respecte a les diferents tradicions de models d’implicació en
cada Estat membre, de tal manera que estableix el principi general de continuïtat dels drets preexistents, excepte pacte en contra.
Entre les principals novetats legislatives en el marc català destaca la Llei
13/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de
cooperatives (DOGC núm. 3914, 30.06.2003). Aquesta Llei transfereix les
competències en matèria de cooperatives de crèdit del Departament de Treball i Indústria1 al Departament d’Economia i Finances, Departament competent per exercir les funcions de tutela de les entitats financeres i de crèdit.
La nova redacció de la Llei 18/2002 de cooperatives estableix la creació
de dos registres: el Registre General de Cooperatives (ja previst en l’anterior versió de la Llei) i el Registre de Cooperatives de Crèdit de Catalunya.
El Decret 203/2003, d’1 d’agost, sobre l’estructura i el funcionament del
Registre General de Cooperatives de Catalunya,2 que ha estat objecte de
1. Nova denominació de l’antic Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, segons
l’estructura de govern establerta pel Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació,
denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya. (DOGC núm. 4035, de 22.12.2003).
2. DOGC núm. 3966, de 12.09.2003.
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Dictamen del CTESC,3 regula el primer d’aquests registres. En aquest Registre, s’hi han d’inscriure totes les societats cooperatives i els actes inscriptibles relatius a aquestes, amb l’única excepció de les cooperatives de
crèdit. Aquestes (i els actes que realitzin i siguin de preceptiu registre) s’han
d’inscriure en el Registre de Cooperatives de Crèdit de Catalunya. El Reglament regulador d’aquest Registre no ha estat aprovat, però la Llei 13/2003
en preveu una secció especial per inscriure els actes de les societats cooperatives amb una secció de crèdit (també inscrites en el Registre General).
Aquest tractament diferenciat es justifica per la importància de les cooperatives de crèdit en el desenvolupament econòmic de Catalunya.
Complementa aquesta normativa el Decret 280/2003, de 4 de novembre, de desplegament de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, que, entre d’altres,
regula determinats aspectes registrals i estatutaris.
De l’anàlisi de les dades provinents del Departament de Treball i Indústria podem constatar (gràfic 20) que, dels darrers anys ençà, hi ha una clara
tendència decreixent pel que fa al ritme de constitució d’aquestes societats.
El 1998 es constitueixen prop de 700 cooperatives anuals, mentre que el
2003 són 232 el nombre de cooperatives constituïdes.
GRÀFIC 20. NOMBRE DE COOPERATIVES
CONSTITUÏDES A CATALUNYA (1998-2003)

Font: Departament de Treball i Indústria.
3. Dictamen 3/2003, referent al Projecte de decret sobre l’estructura i el funcionament del
Registre General de Cooperatives de Catalunya.
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Aquesta davallada afecta la creació de noves cooperatives a tots els sectors. Així, per exemple, mentre que l’any 1994 es crearen 25 cooperatives
de tipus agrari, el 2003 aquest valor va ser només de 2. Una altra dada prou
il·lustrativa la tenim en les cooperatives d’habitatge, on el 1998 es crearen
20 cooperatives, mentre que, en data desembre de 2003, se n’han creat
només 3.
Pel que fa a les cooperatives de treball associat, el nombre va passar de
les 845 constituïdes el 1995 a les 217 constituïdes el 2003 (gràfic 21).

GRÀFIC 21. EVOLUCIÓ DE LA CONSTITUCIÓ
DE COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT.
CATALUNYA 1992-2003

Font: Departament de Treball i Indústria.
Per tipus de
cooperativa, el
2003 les de treball
associat són les
més abundants,
amb un 82,43 %
del total, seguides
de les cooperatives
agrícoles (5,88 %)
i les de serveis
(3,52 %).

Paral·lelament, però, podem observar que l’any 2003 hi ha un increment
del nombre de cooperatives existents respecte del 2002, del 2,15 %, malgrat
tenir una disminució en la taxa de creixement del 23,17 %.
Per províncies, i en relació amb el nombre total de cooperatives registrades fins al 2003, les de treball associat són les més abundants a
Barcelona, amb un total de 6.952 cooperatives; mentre que les cooperatives
agràries són les més abundants a Lleida i Tarragona, amb 257 i 180 cooperatives, respectivament.
Per tipus de cooperativa, i en relació amb el nombre total de cooperatives registrades, el 2003 les de treball associat són les més abundants, amb
un 82,43 % del total, seguides de les cooperatives agrícoles (5,88 %) i les
de serveis (3,52 %).
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GRÀFIC 22. NOMBRE DE COOPERATIVES SEGONS
TIPOLOGIA CONSTITUÏDES A CATALUNYA DES DE 1992

Font: Departament de Treball i Indústria.
Nota 1: no inclou les cooperatives de treball associat.

La informació que ofereix el gràfic anterior s’ha d’interpretar dins de la
tendència dels processos de concentració i de fusió, en el cas de les cooperatives agràries, per constituir-ne d’altres amb més potencial i més consolidades. En el cas de les cooperatives d’habitatges, també cal considerar que
la seva constitució està significativament condicionada per la disponibilitat
de sòl.

7.3. SOCIETATS LABORALS
La figura de la societat laboral és una expressió jurídica que, dins el conjunt dels països membres de la Unió Europea, únicament existeix a Espanya.
Des d’un primer moment els líders de les societats laborals s’identificaren
amb la marca d’economia social. Cal assenyalar que, en el decurs dels anys
vuitanta, el cooperativisme de treball associat i les societats laborals foren
molt actives i, de manera freqüent, els líders sindicals identificaven exclusivament l’economia social amb el moviment cooperatiu de treball associat i
el fenomen de les societats laborals.

La figura de la
societat laboral és
una expressió
jurídica que, dins el
conjunt dels països
membres de
la Unió Europea,
únicament existeix
a Espanya.

139

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2003

GRÀFIC 23: EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE SOCIETATS
LABORALS CONSTITUÏDES. CATALUNYA 1997-2003

Font: Departament de Treball i Indústria.

Val la pena destacar l’efecte de la Llei de societats laborals –a partir
del 1997– en el ritme de creació d’empreses, atès que es poden crear societats limitades laborals amb només un capital inicial de 3.000 euros.
La hipòtesi que la creació de societats laborals té un comportament anticíclic és refutada a partir del 1997 i es fa evident que existeixen raons
de tipus institucional que poden facilitar la creació de societats laborals:
l’any 1997, tot i tenir una bona conjuntura econòmica, es constituïren
137 societats laborals a Catalunya, de manera que s’acostava al nivell
de creació dels anys de l’última recessió. Si observem el gràfic 23, veiem que a Catalunya, a partir del 1998, es produeix un salt molt gran
amb un augment de prop del 350 %. El 1999 s’adverteix que el ritme es
consolida, i s’incrementa encara un 9 % en relació amb el de l’any anterior, arribant al màxim de societats constituïdes l’any 2001 amb 747,
per començar a decréixer a partir d’aquest any, amb 678 societats constituïdes el 2002 i 535, el 2003.
Cal tenir en compte que l’actual Llei 4/1997 de societats laborals permet
crear societats laborals amb només tres persones, enfront del mínim de quatre
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que exigia l’anterior Llei 15/1986. Per tant, actualment, les societat laborals,
en el moment de constituir-se, adopten la dimensió de microempresa.

7.4. BREU ANÀLISI SOBRE L’OCUPACIÓ
EN L’ECONOMIA SOCIAL
Segons les dades del quart trimestre del 2003 del MTAS, la població
ocupada espanyola en l’economia social representa el 2,55 % del total de la
població ocupada (EPA). El mateix percentatge respecte del total d’ocupats
de Catalunya, segons l’EPA, és l’1,85 %, clarament inferior al d’altres comunitats autònomes, com ara el 6,95 % del País Basc o el 5,03 % de
Múrcia.4

La població
ocupada catalana
en l’economia
social representa
l’1,85 % del total
de la població
ocupada.

Centrant-nos a Catalunya, i per sectors productius, més de la meitat de
l’ocupació de l’economia social es concentra en els serveis (61,74 %), seguits de la indústria (22,07 %), la construcció (13,68 %) i, finalment, l’agricultura (2,49 %).

Per sectors
productius, més de
la meitat
de l’ocupació
de l’economia
social es concentra
en els serveis
(61,74 %).

Si analitzem la població ocupada espanyola en economia social partint
de les dades del MTAS5 el 31 de desembre de 2003, s’aprecien diferències
en funció del tipus de societat, del vincle contractual i del gènere.
En primer lloc, s’observa com la taxa de temporalitat és lleugerament
inferior a la de la resta del mercat de treball: el 30,4 % i el 30,57 %, respectivament. D’altra banda, aquesta temporalitat és més elevada en les societats limitades laborals (39,1 %). Les societats anònimes laborals presenten
el percentatge més elevat de contractes indefinits (74,9 %), seguides de les
cooperatives (70,7 %). Els sectors en què més es recorre a la contractació
indefinida són la indústria i els serveis.
No obstant això, en l’àmbit català l’economia social té una temporalitat
inferior a la mitjana estatal: el 22,4 % enfront del 30,4 %.

4. Sempre respecte del total de població ocupada, segons l’EPA, a cada comunitat autònoma.
5. Dades procedents dels Fitxers de Centres de Cotització, d’Autònoms i d’Afiliats en alta a
la SS.
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TAULA 57. DISTRIBUCIÓ DELS TREBALLADORS DE L’ECONOMIA
SOCIAL PER SEXE I TIPUS DE RELACIÓ. ESPANYA 31-12-2003
Unitats: percentatges.

En l’àmbit català
l’economia social
té una temporalitat
inferior a la
mitjana estatal.

TOTAL

Homes

Dones

TOTAL

100,0

61,1

38,9

Indefinida

100,0

62,9

37,1

Temporal

100,0

57,0

43,0

Font: MTAS. Fitxers de Centres de Cotització, d’Autònoms i d’Afiliats en alta a la SS.

Tal com mostra la taula 57, hi ha més homes ocupats en l’economia social
que dones (el 61,1 % enfront del 38,9 %). Tot i això, l’ocupació femenina en
l’economia social catalana (el 39,8 %) està un punt per sobre de l’espanyola. La
diferència augmenta quasi quatre punts a la demarcació de Girona (42,4 %).
TAULA 58. DISTRIBUCIÓ DELS TREBALLADORS DE
L’ECONOMIA SOCIAL PER TIPUS DE RELACIÓ LABORAL
I SEXE. ESPANYA 31-12-2003
Unitats: percentatges.

TOTAL

Indefinida

Temporal

TOTAL

100,0

69,6

30,4

Homes

100,0

71,7

28,3

Dones

100,0

66,3

33,7

Font: MTAS. Fitxers de Centres de Cotització, d’Autònoms i d’Afiliats en alta a la SS.

En funció del tipus de vincle laboral, també hi ha diferències per gènere.
Tal com s’aprecia en la taula 57, el 57 % dels contractes temporals els signen els homes i el 43 %, les dones. D’aquestes dades es podria deduir que
la temporalitat es concentra en els homes, però cal tenir en compte que
l’ocupació masculina és superior a la femenina; per tant, el nombre absolut
de contractes temporals dels homes és també superior al de les dones. Si
s’analitza, en canvi, el percentatge de dones ocupades amb un contracte
temporal del total de dones ocupades (33,7 %) es constata que aquest és superior al percentatge d’homes ocupats amb un contracte temporal (28,3 %),
tal com mostra la taula 58. Per tant, veiem com la temporalitat es concentra
amb una major proporció en les dones. Aquesta situació es reprodueix en la
resta del mercat de treball: el 33,46 % de les dones ocupades tenen un contracte temporal enfront del 28,63 % dels homes.
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Cooperatives
El quart trimestre de 2003, el nombre de treballadors en situació d’alta
en les cooperatives a Espanya ha augmentat el 12,32 % respecte del mateix
període de 2002, segons dades del MTAS. Els principals augments s’han
registrat a la Comunitat Valenciana (37,47 %) i a Andalusia (31,31 %),
mentre que a Catalunya el nombre de treballadors ha davallat fins al 2,19 %.
Per sectors, els treballadors de serveis han augmentat únicament en el
quart trimestre del 2003, ja que en els anteriors els creixements han estat negatius, mentre que els treballadors industrials i els de la construcció es mantenen quasi constants. L’important augment dels treballadors agraris és
degut a un canvi en la metodologia, ja que a partir del 31 de març els comptes de cotització del REA tenen adscrits els treballadors corresponents i no
les jornades reals, com es feia fins aquesta data.

El quart trimestre
de 2003 el nombre
de treballadors en
situació d’alta
en les cooperatives
a Espanya
ha augmentat el
12,32 % respecte
del mateix període
de 2002, segons
dades del MTAS.

A escala espanyola, les cooperatives concentren un percentatge més alt
de l’ocupació femenina (el 42,84 %) que les societats laborals.

Societats laborals
L’augment del nombre de treballadors en situació d’alta en les societats
laborals a Espanya és del 8,75 %. Catalunya presenta un increment menor
(1,99 %), però igualment positiu. Els principals creixements es donen a Andalusia (30,25 %) i a Múrcia (12,85 %).
Per sectors productius, s’observa com els treballadors del sector serveis
augmenten, els de la indústria es mantenen i els de la construcció disminueixen en nombre el quart trimestre.

L’augment del
nombre de
treballadors
en situació d’alta
en les societats
laborals a Espanya
és del 8,75 %.
Catalunya presenta
un increment
menor (1,99 %).

L’ocupació femenina en les societats laborals està per sota de la mitjana
de l’economia social: 23,1 % en les anònimes i 29,9 % en les limitades, enfront del 38,9 % de mitjana.
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8. SALARIS, COSTOS LABORALS I PRODUCTIVITAT

8.1. INTRODUCCIÓ
La inflació
catalana modera
el seu creixement
fins al 3,5 %, si
bé amplia el seu
diferencial respecte
a Espanya i el
manté amb Europa.

El nivell d’inflació de l’economia catalana l’any 2003, mesurat en mitjana anual, ha estat del 3,52 %. Aquest creixement de l’IPC representa una
lleugera reducció respecte de la inflació experimentada l’any 2002, que va
ser del 3,67 %.
Aquest increment dels preus ha tingut lloc en un context on el creixement de la demanda agregada es manté pràcticament estable respecte de
l’any 2002; i on els creixements salarials pactats revisats, després de la desacceleració del 2002, han tornat a repuntar fins a un increment del 3,8 %.
TAULA 59. COMPARATIVA D’INFLACIÓ. CATALUNYA,
ESPANYA I UE-15 2002-2003
Unitats: percentatges.

2002

2003

IPC CATALUNYA

3,67

3,52

IPC Espanya

3,54

3,04

IPCH UE-15

-

1,96

0,13

0,48

-

1,56

Diferència Cat. / Esp.
Diferència Cat. / UE-15
Font: INE, EUROSTAT.

El diferencial d’inflació respecte de la mitjana d’Espanya s’incrementa
lleugerament. La inflació catalana se situa 0,5 punts per sobre de la mitjana
espanyola. Respecte als països integrants de la UE15, la inflació se situa 1,6
punts per sobre de la mitjana europea, diferencial que és similar al que existia l’any 2002 (si bé calculat amb l’antiga metodologia de l’IPC).
Al llarg de l’any
la inflació s’ha
anat desaccelerant,
especialment en la
primera meitat de
l’any; la inflació
interanual el mes
de desembre ha
estat del 3,1 %.
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8.2. L’EVOLUCIÓ DE LA INFLACIÓ A CATALUNYA
L’ANY 2003
L’acceleració de la inflació experimentada al llarg del 2002 ha tingut un
clar canvi de tendència al llarg del 2003, especialment durant la primera
meitat de l’any; això ha permès que la taxa d’inflació interanual del mes de
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desembre del 2003 se situés en el 3,1 %, per sota del nivell mitjà d’inflació
anual. Aquest comportament de desacceleració de la inflació també ha tingut lloc en la mitjana estatal, fins i tot amb més intensitat, la qual cosa ha
permès acabar l’any amb una inflació mitjana del 2,6 % a Espanya.
GRÀFIC 24. EVOLUCIÓ MENSUAL INTERANUAL
DE LA INFLACIÓ. CATALUNYA I ESPANYA 2002-2003

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

La inflació per components
En analitzar la inflació per components es poden destacar, tal com mostra la taula 60, les dades següents:
a. Els grups més inflacionaris (per sobre de la inflació mitjana), com ja
va succeir l’any 2002, han estat els aliments sense elaboració (6,78 %),
i els serveis (4,31 %).
Mentre que els aliments amb elaboració, les begudes i el tabac (3,43 %),
els béns industrials sense productes energètics (2,39 %) i els productes energètics (0,98 %) s’han situat amb una inflació per sota de la
mitjana, també tal com va succeir l’any 2002.

Els grups de
despesa més
inflacionaris han
estat els aliments
sense elaboració
i els serveis.

b. La inflació subjacent (3,47 %), que no incorpora ni els aliments sense
elaboració ni els productes energètics, s’ha comportat lleugerament
millor que la inflació general (3,52 %). En aquest sentit, si bé el comportament dels preus dels aliments sense elaboració hauria tirat cap
amunt la inflació general, això hauria estat compensat pel baix increment experimentat pels productes energètics i, dins d’aquests, en
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concret pel seu component més important, els carburants i combustibles (0,84 %). En tot cas, es redueix lleugerament l’element estructural de la inflació, ja que l’any 2002 la inflació subjacent s’havia
situat en el 3,81 %.
c. Com s’ha pogut comprovar anteriorment, el diferencial d’inflació amb
Espanya ha crescut lleugerament fins a situar-se en 0,5 punts percentuals
l’any 2003. Com es pot veure en la taula 60, aquest diferencial es manté
en tots els grups excepte en els productes energètics, on Catalunya experimenta un creixement de preus inferior en -0,38 punts percentuals respecte a la mitjana d’Espanya. També es pot constatar que són els dos
grups més inflacionaris –aliments sense elaboració i serveis– on el diferencial d’inflació respecte a la mitjana d’Espanya és més gran.
TAULA 60. INFLACIÓ MITJANA ANUAL I DIFERENCIAL AMB
ESPANYA PER GRUPS ESPECÍFICS. CATALUNYA 2002-2003
Unitats: percentatges.

2002

2003

Aliments sense elaboració

7,13%

Serveis (amb lloguer
d’habitatge)

Diferencial Cat.-Esp.
2002

2003

6,78%

1,36%

0,74%

4,85%

4,31%

0,27%

0,63%

Aliments amb elaboració,
begudes i tabac

3,56%

3,43%

-0,74%

0,44%

Béns industrials sense productes
energètics

2,66%

2,39%

0,14%

0,37%

Productes energètics

-0,55%

0,98%

-0,36%

-0,38%

General sense aliments
no elaborats ni productes
energètics (Inflació subjacent)

3,81%

3,47%

0,08%

0,55%

Aliments sense elaboració
i productes energètics

3,02%

3,74%

0,41%

0,14%

Carburants i combustibles

-0,64%

0,84%

-0,48%

-0,48%

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

En les dues taules següents, taula 61 i taula 62, es mostren els subgrups
que han crescut per sobre de la inflació mitjana, i aquells que ho han fet per
sota, respectivament.
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Dels components més inflacionaris (taula 61) es destaquen els subgrups
següents, que en conjunt expliquen el 53,55 % de la inflació que ha tingut
lloc l’any 2003; a més, tots aquests subgrups l’any 2002 també van experimentar creixements de preus per sobre de la inflació mitjana total:
a. Quant als aliments, les begudes i el tabac, destaquen els components
següents, que, en conjunt, expliquen el 12,81 % de la inflació total de
l’any 2003.
Els fruits frescos (8,38 %), la carn de vacum (6,85 %), el peix fresc i
congelat (5,51 %), els crustacis, musclos i preparats de peix (4,95 %)
i els llegums i les hortalisses fresques (4,35 %).
b. Respecte dels béns industrials no energètics i energètics, destaquen:
El calçat (6,02 %) en els seus tres components de calçat per a la dona,
el nen i l’home, i els vestits (4,26 %) en els seus tres components, de
peces de vestir del nen i nadó, de dona i d’home; en conjunt, aquests
elements expliquen l’11,37 % de la inflació total.
c. Pel que fa al grup de serveis, destaquen els subgrups següents, que,
en conjunt, expliquen el 29,21 % de la inflació total:
Restaurants, bars i cafeteries (4,99 %) expliquen el 14,34 % de la inflació total.
Els components de l’habitatge, lloguer d’habitatge (4,61 %) i altres
serveis relacionats amb l’habitatge (3,56 %), conjuntament expliquen el 6,84 % de la inflació total.
Assegurances (4,17 %) explica el 5,25 % de la inflació total.
I els components de l’ensenyament, educació infantil i primària (6,77 %)
i educació universitària (5,32 %), conjuntament expliquen el 2,78 % de
la inflació total.
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TAULA 61. INFLACIÓ DELS SUBGRUPS MÉS INFLACIONARIS
(PER SOBRE DE LA MITJANA). CATALUNYA 2002-2003
Unitats: percentatges.

IPC GENERAL
ALIMENTS, BEGUDES I TABAC
Fruits frescos
Ous
Carn de vacum
Pa
Carn d’aus
Peix fresc i congelat
Altres preparats alimentaris
Crustacis, musclos i preparats peix
Carn d’oví
Olis i greixos
Aigua mineral, refrescs i sucs
Carn de porcí
Llegums i hortalisses fresques
Tabac
BÉNS INDUSTRIALS
Calçat de dona
Calçat de nen
Peces de vestir de nen i nadó
Calçat d’home
Peces de vestir de dona
Eines i accessoris per a llar i jardí
Peces de vestir d’homes
SERVEIS
Serveis financers
Educació infantil i primària
Serveis socials
Reparacions de calçat
Educació universitària
Hotels i altres allotjaments
Restaurants, bars i cafeteries
Lloguer d’habitatge
Altres ensenyaments

2002

2003

3,67%
4,77%
8,89%
1,63%
10,66%
3,29%
-1,43%
5,42%
3,54%
8,32%
0,66%
14,23%
3,09%
-11,35%
19,83%
7,55%
1,88%
5,39%
5,67%
5,05%
6,03%
5,79%
4,72%
4,25%
4,85%
-15,84%
2,85%
6,07%
6,42%
5,06%
6,96%
5,40%
4,20%
5,07%

3,52%
4,58%
11,06%
8,38%
6,85%
6,55%
6,02%
5,51%
5,24%
4,95%
4,85%
4,61%
4,61%
4,36%
4,35%
3,79%
2,07%
6,92%
6,39%
5,78%
4,80%
4,18%
4,08%
3,85%
4,31%
10,48%
6,77%
6,09%
5,92%
5,32%
5,10%
4,99%
4,61%
4,58%

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE.
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Aportació
a la taxa Ponderació
de l’IPC
2003 (%)
2003 en %
4,32%
0,52%
2,36%
3,06%
1,44%
2,61%
1,17%
2,12%
0,65%
0,83%
1,17%
0,81%
1,40%
2,13%
1,60%
0,57%
1,52%
0,98%
3,84%
0,19%
2,86%
0,07%
1,22%
0,54%
0,02%
1,56%
0,76%
14,34%
3,87%
0,80%

1,37%
0,22%
1,21%
1,64%
0,84%
1,67%
0,79%
1,50%
0,47%
0,63%
0,89%
0,65%
1,13%
1,98%
0,82%
0,32%
0,93%
0,71%
3,23%
0,16%
2,61%
0,02%
0,64%
0,31%
0,01%
1,03%
0,52%
10,11%
2,95%
0,62%
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TAULA 61. INFLACIÓ DELS SUBGRUPS MÉS INFLACIONARIS
(PER SOBRE DE LA MITJANA). CATALUNYA 2002-2003.
(CONTINUACIÓ)
Unitats: percentatges.

Serveis recreatius, espor. i culturals
Assegurances
Educació secundària
Serveis de transport
Altres serveis rela. amb l’habitatge
Serveis mèdics no hospitalaris
ALTRES SUBGRUPS
Conservació de l’habitatge
Béns i serveis d'atenció personal
Altres béns i serveis per a la llar

2002

2003

3,90%
4,82%
3,18%
5,72%
5,50%
4,87%
5,66%
3,94%
3,02%

4,25%
4,17%
3,88%
3,62%
3,56%
3,55%
5,53%
4,34%
3,72%

Aportació
a la taxa Ponderació
de l’IPC
2003 (%)
2003 en %
2,30%
5,25%
0,60%
0,87%
2,97%
1,15%
2,47%
2,71%
2,52%

1,91%
4,43%
0,54%
0,85%
2,94%
1,14%
1,57%
2,20%
2,38%

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

Pel que fa als components amb un comportament més moderat dels
preus (taula 62), es poden destacar els subgrups següents que, en conjunt,
sumen el 32,1 % de la despesa de la cistella de compra, i comparteixen la
característica que l’any 2002 ja van experimentar un creixement dels preus
per sota de la mitjana d’inflació total:
a. Respecte dels aliments, les begudes i el tabac, destaquen els subgrups
següents, que representen el 6,84 % de la despesa:
Productes lactis (2,79 %), altres carns (2,65 %), cereals i derivats
(2,51 %) i llet (1,3 %).
b. Respecte dels béns industrials no energètics i energètics, destaquen
els subgrups següents, que representen el 14,89 % de la despesa:
Vehicles (1,74 %), medicaments, altres productes farmacèutics i
material terapèutic (1,48 %), electricitat, gas i altres combustibles
(1,14 %), electrodomèstics i reparacions (-0,49 %), i equips i suports audiovisuals, fotogràfics i informàtics (-8,76 %).
c. Quant als grups de serveis, destaquen els components següents, que,
en conjunt, representen el 3,15 % de la despesa:
Altres serveis (1,29 %) i comunicacions (-2,71 %).
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d. Finalment, destaca també el subgrup de béns i serveis relatius als
vehicles (2,11 %), que significa el 7,18 % de la despesa.
TAULA 62. INFLACIÓ DELS SUBGRUPS MENYS INFLACIONARIS
(PER SOTA DE LA MITJANA). CATALUNYA 2002-2003
Unitats: percentatges.

2002

2003

IPC GENERAL

3,67%

3,52%

-

-

ALIMENTS, BEGUDES I TABAC

4,77%

4,58%

-

-

Cafè, cacau i infusions

-3,50%

3,12%

0,29%

0,33%

Begudes alcohòliques

1,51%

3,08%

0,86%

0,98%

Preparats de llegums i hortalisses

3,05%

3,06%

0,42%

0,48%

Productes lactis

3,00%

2,79%

1,25%

1,58%

Altres carns

1,45%

2,65%

1,94%

2,58%

Cereals i derivats

1,66%

2,51%

1,24%

1,74%

Llet

3,69%

1,30%

0,35%

0,94%

Fruits en conserva i fruits secs

1,94%

1,04%

0,09%

0,32%

Sucre

0,61%

0,39%

0,01%

0,09%

Patates i els seus preparats

3,52%

0,34%

0,03%

0,34%

BÉNS INDUSTRIALS

1,88%

2,07%

-

-

Llibres, premsa i papereria

4,58%

3,32%

1,71%

1,81%

Mobles i altres efectes

3,63%

3,08%

1,55%

1,77%

Utensilis de cuina i parament

2,09%

3,07%

0,15%

0,17%

Articles recre. i espor.; flor. i masc.

3,22%

2,80%

0,96%

1,20%

Articles d’ús personal

3,60%

2,44%

0,31%

0,45%

Articles tèxtils per a la llar

0,02%

2,16%

0,28%

0,45%

Vehicles

1,72%

1,74%

3,28%

6.63%

Medicaments, altres farm. i terapè.

1,24%

1,48%

0,69%

1,65%

Electricitat, gas i altres combust.

-1,95%

1,14%

1,37%

4,21%

Electrodomèstics i reparacions

0,81%

-0,49%

-0,13%

0,96%

Equips audiovisuals, foto. i inform.

-5,66% -8,76%

-3,58%

1,44%

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE.
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TAULA 62. INFLACIÓ DELS SUBGRUPS MENYS INFLACIONARIS
(PER SOTA DE LA MITJANA). CATALUNYA 2002-2003.
(CONTINUACIÓ)
Unitats: percentatges.

Aportació
a la taxa Ponderació
de l’IPC
2003 (%)
2003 en %

2002

2003

SERVEIS

4,85%

4,31%

-

-

Serveis hospitalaris

2,44%

3,35%

0,14%

0,15%

Viatge organitzat

8,73%

3,11%

1,41%

1,59%

Altres serveis

3,06%

1,29%

0,16%

0,44%

Comunicacions

-2,96% -2,75%

-2,12%

2,71%

ALTRES SUBGRUPS

-

-

-

-

Complements i rep. peces de vestir

3,36%

3,03%

0,21%

0,25%

Béns i serveis relatius als vehicles

2,19%

2,11%

4,30%

7,18%

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

Preus dels béns industrials
En l’exercici 2003 els preus industrials a Catalunya han crescut en termes
mitjans l’1,19 %. Aquest increment respon sobretot a l’evolució dels preus industrials dels béns de consum (1,75 %) i de l’energia (1,33 %). Es pot comprovar també que el creixement dels preus ha estat més moderat que la mitjana
d’Espanya (1,43 %) i que la mitjana dels països de la zona euro (1,6 %).
TAULA 63. TAXES DE CREIXEMENT DE L’ÍNDEX DE PREUS
INDUSTRIALS. CATALUNYA, ESPANYA I ZONA EURO 2003

Els preus
industrials
mantenen un
creixement per sota
de l’espanyol i
l’europeu,
especialment pel
bon comportament
dels béns
intermedis
i de l’energia.

Unitats: percentatges.

CATALUNYA

Espanya

Zona euro

Índex de preus industrials (IPRI)

1,19%

1,43%

1,60%

Béns de consum

1,75%

2,24%

1,10%

Béns de consum duradors

0,37%

-

0,50%

Béns de consum no duradors

1,92%

-

1,20%

Béns d’equipament

1,14%

1,17%

0,40%

Béns intermedis

0,63%

0,81%

0,80%

Energia

1,33%

1,40%

4,10%

Font: IDESCAT i EUROSTAT.
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Tal com es pot comprovar en la taula 63, la millora de la competitivitat
dels preus industrials catalans, tant respecte a Espanya com respecte a la
zona euro, és el resultat de l’especial evolució dels preus de l’energia i, en
menor mesura, dels béns intermedis. De fet, quan s’analitza l’evolució dels
preus industrials dels béns de consum, i dels béns d’equipament, s’observa
que en tots dos casos l’economia catalana hauria perdut competitivitat l’any
2003 respecte de la zona euro, mentre que n’hauria guanyat respecte de
l’economia espanyola.
En el cas dels béns de consum, s’observa que el creixement dels preus
respon principalment a l’evolució dels béns de consum no duradors, malgrat que, tant respecte als duradors com als no duradors, el creixement dels
preus catalans ha estat superior al creixement de la mitjana de la zona euro.
Finalment, l’evolució dels preus de l’energia s’ha comportat a
Catalunya, i també a la resta d’Espanya, de manera més moderada que en
el conjunt dels països de la zona euro. Dels elements que componen el preu
de l’energia (extracció i aglomeració d’antracita i hulla, lignit i torba; extracció de crus de petroli i gas natural; activitats dels serveis relacionats
amb les explotacions petrolíferes i de gas, excepte les activitats de prospecció; extracció de minerals d’urani i de tori; coqueries, refinat de petroli i
tractament de combustibles nuclears; producció d’energia elèctrica, gas,
vapor i aigua calenta; captació, depuració i distribució d’aigua), les dades
disponibles de l’IDESCAT només permeten desagregar l’evolució de l’energia elèctrica, gas i aigua, que ha experimentat un creixement del 2,04 %.

Acords col·lectius
Els salaris, segons
acords col·lectius,
mostren uns
creixements
lleugerament
superiors a la
inflació del 2003.
En l’agricultura,
la indústria
i la construcció,
els creixements
salarials pactats es
troben per sobre de
la inflació, mentre
que en serveis es
troben per sota.
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Segons la informació estadística actualitzada pel Departament de Treball i Indústria el gener del 2004, la variació dels salaris a Catalunya l’any
2003, mesurada a través dels acords col·lectius, mostra uns creixements
lleugerament superiors als de l’any precedent. En termes de mitjana anual,
els creixements salarials pactats van ser del 3,68 % (inclosos els salaris pactats amb clàusules i sense clàusules de revisió).
A l’inici d’any, les previsions d’inflació per al 2003, fetes tant pel
Govern de la Generalitat com pel Govern central, eren del 3,1 %.
Les previsions d’inflació no s’han complert i fins després de desembre
del 2003 els creixements salarials, un cop revisats per a l’any 2003, s’han
situat en un creixement del 3,84 %, 0,32 punts per sobre del creixement dels
preus.
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Com es pot comprovar en la taula 64, l’any 2002 els treballadors amb
clàusula de revisió salarial retroactiva (el 30,8 % de tots els treballadors
afectats per acords col·lectius) van experimentar en termes mitjans un creixement de la capacitat adquisitiva, mentre que la resta (el 69,2 % del treballadors afectats per acords) van tenir, en termes mitjans, creixements
salarials inferiors a la inflació. En aquest sentit, la pèrdua de poder adquisitiu acabaria sent més acusada en termes mitjans pels treballadors amb clàusula prevista no retroactiva (el 48,7 % dels treballadors afectats), que pels
treballadors sense clàusula prevista (el 20,5 %).
TAULA 64. INCREMENTS SALARIALS PACTATS FINS DESPRÉS
DE DESEMBRE SEGONS CLÀUSULA DE REVISIÓ.
CATALUNYA 2002
Unitats: nombre de treballadors i percentatges.

Treballadors
afectats

Treballadors
afectats
en %

Increments
salarials
pactats
(%)

Increments
salarials
revisats
(%)

Sense clàusula prevista

405.020

20,5%

3,36

3,36

Amb clàusula prevista

1.573.388

79,5%

2,88

3,57

No retroactiva

963.650

48,7%

3,12

3,12

Retroactiva

609.738

30,8%

2,51

4,27

1.978.408

100,0%

2,98

3,52

TOTAL

Font: Departament de Treball i Indústria de la Generalitat.

La situació, l’any 2003, ha canviat lleugerament (vegeu la taula 65). Els
creixements salarials pactats i revisats han permès que, en termes de mitjana, el creixement dels salaris (3,84 %) s’hagi situat lleugerament per sobre
de la inflació (3,52 %). Aquest comportament queda explicat, però, pels increments salarials pactats amb clàusula prevista no retroactiva (4,45 %),
que afecta en termes mitjans el 50,9 % dels treballadors afectats per acords.
És així que la resta de treballadors, el 49 % dels treballadors afectats per
acord col·lectiu, haurien experimentat en termes mitjans una pèrdua de poder adquisitiu. En aquest cas, més acusada en els treballadors amb clàusula
prevista retroactiva (el 30,7 % dels afectats) que en els treballadors sense
clàusula prevista (el 18,3 % dels treballadors afectats).
De l’experiència d’aquests dos darrers anys, la inflació acumulada
ha estat del 7,15 %, mentre que els creixements salarials, un cop revi-
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sats, han estat en termes mitjans: per als treballadors sense clàusula prevista, del 6,76 %; per als treballadors amb clàusula prevista no retroactiva,
del 7,71 %; i per als treballadors amb clàusula prevista retroactiva, del
7,5 %.
TAULA 65. INCREMENTS SALARIALS PACTATS FINS DESPRÉS
DE DESEMBRE SEGONS CLÀUSULA DE REVISIÓ.
CATALUNYA 2003
Unitats: nombre de treballadors i percentatges.

Treballadors
afectats

Treballadors
afectats
en %

Increments
salarials
pactats
(%)

Increments
salarials
revisats
(%)

Sense clàusula prevista

330.926

18,3%

3,29

3,29

Amb clàusula prevista

1.472.149

81,7%

3,77

3,96

No retroactiva

918.272

50,9%

4,45

4,45

Retroactiva

553.877

30,7%

2,64

3,13

1.803.075

100,0%

3,68

3,84

TOTAL

Font: Departament de Treball i Indústria de la Generalitat.

Els creixements salarials pactats també permeten analitzar el comportament desagregat per grans sectors d’activitat econòmica (vegeu la taula 66
i la taula 67). En fer la comparativa entre el 2002 i el 2003, es pot observar
que:
– Els increments salarials pactats l’any 2003 (3,68 %) han estat en termes mitjans 0,7 punts percentuals superiors als pactats l’any 2002
(2,98 %). Aquest patró s’ha repartit entre els quatre sectors, si bé ha
estat més intens en el sector de la construcció, seguit de l’agricultura, la indústria i els serveis.
– Un cop revisats, els creixements salarials l’any 2003 (vegeu la
taula 9) s’han situat lleugerament per sobre dels salaris pactats,
0,2 punts percentuals. Aquest comportament queda repartit bastant homogèniament entre tots els sectors. En tot cas, els creixements salarials revisats mitjans han estat més intensos en la
construcció (4,8 %), seguida de la indústria (4,2 %), l’agricultura
(4 %) i els serveis (3,52 %).
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TAULA 66. INCREMENTS SALARIALS PACTATS FINS DESPRÉS
DE DESEMBRE PER SECTORS. CATALUNYA 2002
Unitats: nombre de treballadors i percentatges.

Treballadors
afectats

Treballadors
afectats
en %

Increments
salarials
pactats
(%)

Increments
salarials
revisats
(%)

Agricultura

27.166

1,4%

2,82

2,92

Indústria

480.187

24,3%

3,01

3,77

Construcció

213.491

10,8%

3,50

3,50

Serveis

1.257.564

63,6%

2,88

3,45

TOTAL

1.978.408

100,0%

2,98

3,52

Font: Departament de Treball i Indústria de la Generalitat.

TAULA 67. INCREMENTS SALARIALS PACTATS FINS DESPRÉS
DE DESEMBRE PER SECTORS. CATALUNYA 2003
Unitats: nombre de treballadors i percentatges.

Treballadors
afectats

Treballadors
afectats
en %

Increments
salarials
pactats
(%)

Increments
salarials
revisats
(%)

Agricultura

27.586

1,5%

3,99

4,00

Indústria

420.980

23,3%

4,00

4,19

Construcció

198.229

11,0%

4,80

4,80

Serveis

1.156.280

64,1%

3,37

3,54

TOTAL

1.803.075

100,0%

3,68

3,84

Font: Departament de Treball i Indústria de la Generalitat.

Costos laborals
El cost laboral total mitjà per treballador i mes, com es mostra a la taula 68,
s’ha situat l’any 2003 en 2.109,8 euros. Aquest nivell és més elevat en la indústria (2.445,3 euros/mes), seguida de la construcció (2.045,8 euros/mes) i dels
serveis (1.982,6 euros/mes).

Els costos laborals
totals desacceleren
el seu creixement
fins al 3,94 % l’any
2003, per sota del
creixement
espanyol, amb
un creixement
dels costos
salarials del 4,2 %
i dels altres
costos, del 3,7 %.
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En conjunt, els costos laborals totals per treballador i mes (vegeu la taula 69) han crescut en termes mitjans el 3,94 %, han desaccelerat el creixement respecte de l’any 2002, i el 2001, i s’han situat per sota del creixement
de la mitjana espanyola (del 4,24 %). Aquesta tendència també s’observa
en els costos totals per hora efectiva, que han experimentat un creixement
l’any 2003 del 4,46 %; aquest creixement també ha estat lleugerament inferior al de la mitjana espanyola (del 4,7 %).
TAULA 68. COST LABORAL PER TREBALLADOR I MES.
CATALUNYA 2003
Unitats: euros.

Cost
total

Cost
salarial
total 1

Altres
costos 2

Cost per
Cost per Subvencions i
percepcions cotitzacions bonificacions
no salarials obligatòries de S. Social

TOTAL

2.109,8 1.584,7

525,1

56,2

488,0

19,0

Indústria

2.445,3 1.828,6

616,7

71,7

565,3

20,2

Construcció 2.045,8 1.469,5

576,3

70,7

524,6

19,0

Serveis

480,4

47,8

451,2

18,6

1.982,6 1.502,2

Font: ICL, INE.
Nota 1: el cost salarial total inclou totes les remuneracions, en metàl·lic i en espècie +
+ les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec del treballador.
Nota 2: els altres costos laborals inclouen els costos per percepcions no salarials + els costos
per cotitzacions obligatòries a càrrec de l’empresari - les subvencions i bonificacions
de la Seguretat Social.

TAULA 69. EVOLUCIÓ DEL COST TOTAL PER TREBALLADOR
I DEL COST TOTAL PER HORA. CATALUNYA 2001-2003
Unitats: percentatges.

Cost total per treballador

Per sectors
d’activitat, els
costos laborals han
crescut més en la
construcció (7,6 %)
i en la indústria
(5 %); i en menor
mesura en els
serveis (3,1 %).
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Cost total per hora

2001

2002

2003

2001

2002

2003

CATALUNYA

4,57%

5,37%

3,94%

4,82%

4,99%

4,46%

Espanya

4,14%

4,39%

4,24%

4,46%

4,63%

4,70%

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

Per sectors d’activitat, el sector de la construcció experimenta un creixement dels costos totals més elevat que la resta (del 7,61 %), com ja havia
succeït l’any anterior, si bé no amb aquesta intensitat –l’any 2002 havien
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crescut el costos totals en la construcció el 5,84 %. Aquest creixement és
conseqüència, per una banda, de l’augment dels costos salarials totals (6,51 %),
i, per una altra, i de manera més intensa, de l’increment dels altres costos laborals (10, 54 %) que han estat impulsats a l’alça per les percepcions no salarials
(28,57 %).
TAULA 70. CREIXEMENT DEL COST LABORAL
PER TREBALLADOR I MES. CATALUNYA 2003
Unitats: euros.

Cost
total

Cost
Cost per
Cost per Subvencions i
Altres
salarial
percepcions
cotitzacions
bonificacions
costos 2 no salarials obligatòries de S. Social
total 1

TOTAL

3,94% 4,16%

3,27%

2,48%

3,48%

6,37%

Indústria

4,98% 5,23%

4,23%

7,66%

3,93%

7,74%

Construcció 7,61% 6,51% 10,54%

28,57%

7,95%

-3,12%

Serveis

-4,01%

2,84%

7,58%

3,12% 3,50%

1,94%

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’ICL, INE.
Nota 1: el cost salarial total inclou totes les remuneracions, en metàl·lic i en espècie +
+ les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec del treballador.
Nota 2: els altres costos laborals inclouen els costos per percepcions no salarials + els
costos per cotitzacions obligatòries a càrrec de l’empresari - les subvencions i bonificacions
de la Seguretat Social.

La indústria també ha vist créixer els costos totals per treballador i
mes (4,98 %) per sobre de la mitjana, en aquest cas impulsats pel creixement dels costos salarials (5,23 %) i, en menor mesura, pels altres
costos (4,23 %).
El sector de serveis, en canvi, en termes mitjans, ha tingut un comportament dels costos laborals més moderat (3,12 %), amb un creixement dels
costos salarials del 3,5 %, i un comportament més moderat dels altres costos laborals (1,94 %).

Distribució de la renda, productivitat i CLU
L’evolució de la distribució funcional de la renda entre els factors productius treball i capital es pot estudiar mitjançant la participació de les rendes salarials sobre el PIB.
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Així, considerant la participació de les rendes salarials sobre el PIB =
= rendes salarials / PIB, es té:
Salari mitjà
Assalariats
Rendes
salari mitjà × Assalariats
------------------- = --------------------------------------------------------------------------------------- = ------------------------------------------------------------ × ------------------------------Productivitat mitjana × Ocupat
Productivitat mitjana
Ocupata
PIB

El quocient salari mitjà / productivitat es denomina cost laboral unitari
real, i el segon quocient, taxa d’assalarització.
El cost laboral unitari real ens expressa, per cada unitat monetària venuda, quantes unitats es destinen a cobrir les rendes del treball o, el que és el
mateix, per cada unitat de producte en termes reals realitzada quina proporció en termes de producte es paga en forma de rendes dels treball. Per tant,
per calcular aquesta magnitud, tant podem utilitzar els termes monetaris del
numerador i denominador, com utilitzar els termes reals del numerador i
denominador, tots dos deflactats pel mateix deflactor.
És així que la participació de les rendes salarials sobre el PIB s’incrementarà en el cas que s’incrementin els costos laborals unitaris reals i/o
s’incrementi la taxa d’assalarització.
Per una altra banda, el cost laboral unitari és el quocient entre el salari
mitjà (en termes nominals) i la productivitat mitjana (en termes reals), i ens
expressa, per cada unitat de producció real, quantes unitats monetàries es
destinen a rendes del treball.
La participació de
les rendes salarials
en el PIB es va
reduir l’any 2002,
tant per una
reducció dels
CLUR com per una
reducció de la taxa
d’assalarització.
Aquesta reducció
es va produir
en la construcció
i els serveis, mentre
que en la indústria
es va mantenir
més estable.
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Amb tota la cautela necessària, en el quadre següent es mostra una aproximació a l’evolució de la participació de les rendes salarials sobre el PIB.
S’utilitzen les taxes de creixement dels costos salarials per treballador i mes
(Índice de costos laborales, INE) i les dades de creixements salarials pactats i revisats posteriors al desembre (Departament de Treball i Indústria).
Per obtenir una aproximació als preus sectorials, s’utilitzen els deflactors
dels VAB sectorials (Idescat).
L’any 2002 (vegeu la taula 71), la participació de les rendes salarials en
el PIB, en el conjunt de l’economia, es va reduir fins al -1,71 %, quan es
mesura amb les dades dels costos salarials per treballador i mes; i fins al
-2,79 %, amb les dades dels salaris pactats i revisats. Aquesta reducció de
la participació de les rendes salarials estaria en consonància amb un increment dels CLU, és a dir, de les rendes salarials per unitat produïda en
termes reals, que hauria estat més que compensada per un trasllat a preus
del producte de l’increment dels costos fent reduir els CLUR, i per una reducció de la taxa d’assalarització.

L’ECONOMIA CATALANA L’ANY 2003

Des d’una perspectiva sectorial, aquest comportament es va reproduir
en els agregats dels grans sectors d’activitat econòmica.
TAULA 71. PARTICIPACIÓ DE LES RENDES SALARIALS EN EL PIB
I COSTOS LABORALS UNITARIS PER SECTOR ECONÒMIC.
CATALUNYA 2002
Unitats: taxes de variació anuals.

Agricultura Indústria Construcció Serveis TOTAL
Cost salarial per treb.
i mes

-

5,23%

4,87%

4,62%

4,68%

2,92%

3,77%

3,50%

3,45%

3,52%

-

3,63%

-0,78%

-0,38% 0,76%

Salari pactat real

13,05%

2,19%

-2,08%

-1,49% -0,36%

Deflactors dels VAB’s

-8,96%

1,55%

5,70%

5,02%

3,89%

Salari pactat
Cost salarial per treb.
i mes real

PIB real

8,40%

0,80%

4,05%

2,58%

2,33%

Ocupats

-2,09%

-1,57%

-1,63%

1,47%

0,18%

Assalariats

-3,95%

-1,97%

-3,48%

1,42% -0,18%

Productivitat mitjana
real

10,72%

2,41%

5,77%

1,09%

Taxa d'assalarització

-1,89%

-0,41%

-1,88%

-0,04% -0,35%

CLUR 1 (segons cost
salarial)

-

1,19%

-6,20%

-1,45% -1,36%

CLUR (segons salari
pactat)

2,11%

-0,22%

-7,43%

-2,56% -2,45%

CLU 2 (segons cost
salarial)

-

2,76%

-0,85%

3,49%

2,48%

CLU (segons salari
pactat)

-7,04%

1,33%

-2,15%

2,33%

1,35%

RA/PIB 3 (segons cost
salarial)

-

0,78%

-7,96%

-1,50% -1,71%

RA/PIB (segons salari
pactat)

0,18%

-0,63%

-9,16%

-2,60% -2,79%

2,14%

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT, INE, i Departament de Treball i Indústria.
Nota 1: Costos Laborals Unitaris Reals.
Nota 2: Costos Laborals Unitaris.
Nota 3: Remuneració dels Assalariats sobre el PIB. La taxa de creixement d’aquest
con cepte s’obté a partir de:
∧

(RA/PIB) =

{ ∧(1 + CLUR) × [1 + ∧(taxa d’assalarització)] }

−1
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La taula 71 ens mostra que en el sector industrial la participació de les
rendes salarials sobre el PIB hauria millorat lleugerament (0,78 %) quan la
mesurem amb les dades dels costos laborals per treballador; mentre que, mesurada en relació amb el salari pactat i revisat, les rendes salarials haurien experimentat un lleuger retrocés (-0,68 %). En tot cas, la reducció de la taxa
d’assalarització hauria ajudat a reduir la participació, mentre que, fent ús
dels costos per treballador i mes, els CLUR s’haurien incrementat. Per contra, amb els salaris pactats, els CLUR es van reduir.
En el sector de la construcció, tant utilitzant els costos per treballador
com les dades dels salaris pactats i revisats, té lloc una reducció de la participació de les rendes del treball del -7,96 % i del -9,16 %, explicada tant
per una reducció de la taxa d’assalarització com, de manera més intensa,
per una reducció dels CLUR com a resultat tant del creixement de la productivitat en termes reals com de l’increment dels preus del sector, que van
més que compensar els creixements salarials.
Finalment, en el sector serveis també té lloc una reducció de la participació de les rendes salarials sobre el PIB, del -1,71 % (mesurada en termes
dels costos salarials per treballador) o del -2,79 % (mesurada en termes dels
salaris pactats). En aquest cas, principalment com a conseqüència de la reducció dels CLUR, ja que la taxa d’assalarització es manté pràcticament
constant (-0,04 %).

L’any 2003 la
participació de les
rendes salarials
en el PIB s’hauria
reduït molt
lleugerament en la
indústria i s’hauria
incrementat en
els serveis.

El fet de no disposar de les dades dels deflactors del VAB del conjunt
de l’economia, ni dels diferents sectors d’activitat, no permet calcular amb
suficient confiança l’evolució de la participació de les rendes del treball sobre el PIB per a l’any 2003 (vegeu la taula 72). De totes maneres, es poden
fer les observacions següents:
a. En general, l’any 2003 hi ha hagut un canvi de tendència respecte a
la taxa d’assalarització en el conjunt de l’economia, que s’ha incrementat en el conjunt dels sectors, si bé d’una manera molt lleugera.
Aquest element hauria d’estar, en tot cas, posant pressió per a un increment de la participació de les rendes salarials en el PIB, si bé –excepte en el sector de la construcció– el seu efecte sembla que no hagi
de ser gaire intens.
b. S’observa, en general, un increment més important dels CLU que
l’any 2002 (exceptuant-ne el sector industrial), és a dir, de la quantitat d’euros que es paguen en forma de rendes del treball per unitat
real de valor afegit, com a conseqüència d’un creixement negatiu de
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la productivitat real per treballador, mentre que els costos salarials o
bé han reduït poc el seu creixement, o bé l’han incrementat lleugerament. Fins a quin punt això s’ha traduït, al llarg del 2003, en un creixement dels CLUR i, per tant, de la participació de les rendes del
treball sobre el PIB, depèn de quin hagi estat el comportament dels
preus en cada un dels sectors i en l’agregat de l’economia. En tot cas,
el que sí que sembla clar és que els preus s’haurien d’haver incrementat més que l’any precedent per tal que no es confirmés aquest
increment de la participació de les rendes salarials en el PIB.
c. En el cas del sector industrial, la dada de l’evolució de l’IPRI per a
l’any 2003 (1,9 %), permet obtenir una primera aproximació de
l’evolució de la participació de les rendes salarials en el PIB. En
aquests sentit, al llarg de l’any 2003 hauria tingut lloc una reducció
d’aquesta participació, molt lleugera en termes dels costos salarials
per treballador (-0,09 %), i una mica més intensa en termes de salaris
pactats i revisats (-1,08 %). Aquesta reducció respondria a la reducció experimentada pels CLUR –explicada per l’increment important
de productivitat real per ocupat; en aquest cas, associada a la reducció de l’ocupació industrial, que s’ha intensificat respecte de l’any
2002–, així com a un manteniment en el creixement dels salaris industrials.
d. Pel que fa al sector serveis, i utilitzant l’IPC dels béns de serveis
(4,31 %) en lloc del deflactor del PIB del sector de serveis, es confirmaria per a l’any 2003 un increment de la participació de les rendes
salarials sobre el PIB proper al 2,7 %, creixement que respondria
principalment al creixement dels CLUR (2,4 %) com a conseqüència
de la caiguda de la productivitat real per ocupat (-3,1 %).
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TAULA 72. PARTICIPACIÓ DE LES RENDES SALARIALS EN EL PIB
I COSTOS LABORALS UNITARIS PER SECTOR ECONÒMIC.
CATALUNYA 2003
Unitats: taxes de variació anuals.

Agricultura Indústria Construcció Serveis TOTAL
Cost salarial per treb.
i mes

-

5,23%

6,51%

3,50%

4,16%

4,00%

4,19%

4,80%

3,54%

3,84%

Cost salarial per treb.
i mes real

-

3,99%

-

-0,78%

-

Salari pactat real

-

2,96%

-

-0,74%

-

Deflactors dels VAB’s

-

1,19%

-

4,31%

-

Salari pactat

PIB real

-5,80%

1,40%

3,65%

2,30%

2,18%

Ocupats

1,96%

-3,26%

9,20%

5,56%

3,32%

Assalariats

3,65%

-2,58%

14,77%

5,85%

4,00%

Productivitat mitjana real

-7,61%

4,82%

-5,08%

-3,08% -1,11%

Taxa d'assalarització

1,66%

0,71%

5,10%

0,28%

0,66%

CLUR (segons cost
salarial)

-

-0,79%

-

2,38%

-

CLUR (segons salari
pactat)

-

-1,77%

-

2,42%

-

CLU 2 (segons cost
salarial)

8,24%

0,39%

12,21%

6,79%

5,33%

CLU (segons salari
pactat)

12,57%

-0,60%

10,41%

6,83%

5,00%

RA/PIB 3 (segons cost
salarial)

-

-0,09%

-

2,66%

-

RA/PIB (segons salari
pactat)

-

-1,08%

-

2,71%

-

1

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT, INE, i Departament de Treball i Indústria.
Nota 1: Costos Laborals Unitaris Reals.
Nota 2: Costos Laborals Unitaris.
Nota 3: Remuneració dels Assalariats sobre el PIB. La taxa de creixement d’aquest
concepte s’obté a partir de:
∧(RA/PIB)
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9. CONCLUSIONS I CONSIDERACIONS

MARC EXTERIOR DE REFERÈNCIA
L’any 2003, la taxa de variació interanual del PIB real de la zona de
l’euro es va situar en el 0,4 %, registre significativament inferior a l’observat durant el 2002 (0,9 %). De l’anàlisi de l’evolució dels components del
PIB, des del punt de vista de la despesa, s’infereix l’existència de divergències notables en les fonts del creixement durant aquests dos darrers anys.
Mentre que durant el 2002 la demanda interna va contribuir amb 0,3 punts
percentuals a la variació total observada en el PIB, l’any 2003 la seva aportació va ascendir a l’1 %. En canvi, el saldo exterior net va passar d’afegir
0,6 punts al creixement del PIB durant l’any 2002 a restar-ne aquesta mateixa quantitat l’any 2003.
Els detonants del major creixement experimentat per la demanda interna respecte de l’any anterior van ser el consum privat –que de presentar una
contribució nul·la al creixement del 2002 va passar a aportar-ne 0,5 punts
percentuals– i la formació bruta de capital fix –que va reduir la seva aportació negativa al creixement del producte en un 0,4 %, situant-se l’any 2003
en el -0,2 %. Per la seva part, el consum públic va mostrar una pauta de lleugera desacceleració, afegint 0,4 punts percentuals a la variació del producte
del 2003, un 0,2 % inferior a la registrada l’any precedent.
En aquest escenari, els indicadors a curt termini confirmen les perspectives favorables per a l’activitat econòmica. No obstant això, els indicadors
de la despesa de les llars segueixen sense presentar senyals clars de recuperació del consum privat. Aquest fet no és aliè, d’altra banda, a la situació
del mercat de treball, que continua sent feble: la taxa d’atur s’ha incrementat durant l’any 2003, respecte a l’anterior, el 0,4 %, fins a assolir un registre del 8,8 %.
Aquesta evolució s’ha produït en un context de contenció de la inflació,
circumstància que s’ha reflectit en una reducció de la taxa de creixement de
l’IPC, des del 2,3 % corresponent a l’any 2002, fins al 2,1 % l’any 2003. El
menor increment dels preus dels serveis, amb una reducció del 0,6 % entre
els anys 2002 i 2003, fins a situar-se al 2,5 % en aquest darrer any, permet
explicar aquesta tendència.
Als Estats Units, al llarg de l’any 2003 la taxa de variació interanual del
PIB s’ha situat en el 3,1 %, percentatge significativament superior al de la
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zona de l’euro. La solidesa del consum privat, estimulat pel creixement de
la renda real disponible de les llars (fruit d’una alça, encara que moderada,
dels salaris i de l’atenuació de la pressió impositiva), així com l’increment
de la despesa pública (associada en gran part a l’expansió de la despesa militar) i la recuperació de la inversió del sector privat, han estat els components que més han contribuït al creixement del PIB real en aquest període.
La recuperació de l’activitat s’ha produït sense causar tensions rellevats
en la pauta d’evolució dels preus. L’any 2003, la taxa de variació interanual
de l’IPC va ser del 2,3 %, però va mostrar una tendència decreixent en el
transcurs de l’any, des del 2,9 % fins a l’1,9 % entre el primer i el quart trimestre de l’any.
Malgrat aquesta evolució, la solidesa de la recuperació del mercat de treball és encara incerta atès que la taxa d’atur es va situar en el 6 % de la població activa, un 0,2 % i un 1,2 % superior a la corresponent als anys 2001 i
2002, respectivament. Aquest fet, juntament amb la moderació del creixement salarial i el grau significatiu d’endeutament de les llars, podrien amenaçar, en els propers mesos, el dinamisme observat en el consum privat.
A curt i mitjà termini, però, ateses les condicions favorables de finançament (estretament correlacionades amb l’evolució de les taxes d’interès) i
la recuperació observada en la rendibilitat de les empreses, el creixement
de la despesa en inversió empresarial privada podria conservar la intensitat
mostrada durant l’any 2003.
Al Japó, l’any 2003 es va produir un punt d’inflexió en l’evolució de
l’economia. Després d’experimentar un creixement negatiu del -0,4 %
l’any 2002, la taxa de variació interanual del PIB va ser del 2,7 % l’any
2003. Aquest significatiu canvi de tendència s’ha produït a l’albir d’un
comportament més expansiu de la demanda interna i d’una evolució més favorable del saldo exterior net, tot i l’apreciació del ien. En el darrer trimestre de l’any l’increment de les exportacions, en termes interanuals, va ser
del 4,2 %.
En el cas de la demanda interna destaca, en el darrer trimestre de l’any,
el notable creixement de la despesa en consum privat, malgrat la feble expansió de l’ocupació, i l’important creixement de la despesa en inversió no
residencial, basada en la millora observada en l’evolució dels beneficis de
les empreses. El descens de la inversió privada s’ha frenat de manera notòria, des de registres d’aproximadament el -3 % durant els nou primers mesos de l’any fins a només el -0.2 % en el darrer trimestre.
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En aquest context internacional, durant l’any 2003 l’economia espanyola ha mostrat una evolució visiblement més expansiva que la corresponent
a la mitjana de la UE. El PIB real va experimentar una variació interanual
del 2,4 % en el conjunt de l’any, 4 dècimes superior a la de l’any anterior.
El motor d’aquest creixement ha estat la demanda interna, que va registrar
una taxa de variació interanual del 3 %, superant així en un 0,7 % el creixement de l’any precedent. En canvi, la contribució al creixement del saldo
exterior net va ser del -1 %.
Seguint la tònica del 2002, el component més dinàmic de la demanda
interna ha estat la despesa en consum públic, amb un creixement interanual
del 4,6 %, 2 dècimes superior al registrat el 2002. Anàlogament, el consum
privat va experimentar també una lleugera pauta d’acceleració, i va créixer
un 3,0 % en termes interanuals, després d’haver-ho fet el 2,6 % durant l’any
2002.
No obstant això, el canvi més rellevant en les fonts del creixement de la
demanda interna espanyola entre els anys 2002 i 2003 es troba en la formació bruta de capital fix, que registra un creixement durant aquest darrer any
del 3,0 %, i supera, d’aquesta manera, en un 2 % el de l’any 2002. Cal destacar, tanmateix, que la faceta més dinàmica de la formació bruta de capital
ha continuat sent la construcció, com ja va succeir l’any anterior, malgrat
haver experimentat una lleugera desacceleració de 0,5 punts percentuals en
el seu ritme de creixement interanual, fins a situar-se el 2003 en el 3,7 %.
Aquest registre és encara notòriament superior a l’expansió de la inversió
en béns d’equipament (1,9 %), si bé aquest és el component que ha experimentat un canvi de tendència més significatiu en aquest període, atès que
l’any 2002 va presentar una taxa de variació interanual del -5,4 %.
Des de l’òptica de l’oferta, el tret més destacat durant l’any 2003, respecte a l’anterior, va ser la recuperació del valor afegit de la indústria, la millora del corresponent a l’agricultura i als serveis de mercat i la lleugera
desacceleració del creixement del valor generat a la construcció.
Aquesta dinàmica va ser compatible amb el manteniment d’una tendència favorable en l’evolució dels preus. La taxa de variació interanual de
l’IPC per al conjunt de l’any 2003 va ser del 3,0 %; es detecta, però, una
pauta de moderació significativa de l’escalada de preus a partir de l’inici
del segon semestre. Aquest registre va ser 0,5 punts percentuals inferior
al corresponent a l’any 2002.
En aquest escenari, el mercat de treball va presentar, en el conjunt de
l’any, una trajectòria positiva. Segons la Comptabilitat Nacional Trimestral
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(CNTR), en termes mitjans, el creixement de l’ocupació de l’any va ser de
l’1,8 %. Atenent a la informació facilitada per l’Enquesta de població activa
(EPA), a l’economia espanyola es van crear, també en termes mitjans,
437.000 llocs de treball nets. La taxa de variació de les afiliacions a la Seguretat Social va ser, a l’igual de l’any 2002, del 3 %, mentre que el creixement
dels contractes registrats per l’INEM va ascendir fins al 3,4 %, 2,5 punts percentuals més que l’any precedent.
Malgrat l’evolució favorable de la demanda en el mercat de treball, el
nombre d’aturats va augmentar en 44.000 persones (2,1 %), xifra que, no
obstant això, és significativament inferior a la de l’any 2002 (214.000 persones). Malgrat això, el menor creixement de la població activa (2,6 %),
amb relació a la variació relativa dels desocupats, va permetre que la taxa
d’atur es reduís fins a l’11,3 %, des de l’11,4 % de l’any anterior.

LA CONJUNTURA ECONÒMICA A CATALUNYA
A Catalunya, l’any 2003 el creixement de l’activitat econòmica va assolir una taxa mitjana del 2,1 %, tres dècimes inferior al creixement experimentat en l’economia espanyola (2,4 %) i un 1,7 % superior al registrat a
la zona de l’euro. Aquesta evolució comporta el manteniment del ritme de
creixement de l’any 2002, si bé amb una lleugera tendència a la desacceleració.
A l’igual del cas espanyol, el principal motor d’aquest creixement ha estat la demanda interna, en què destaquen com a components més dinàmics
la despesa en consum públic (si bé amb una certa desacceleració respecte
de l’any 2002) i la formació bruta de capital, amb taxes de variació mitjanes
del 3,7 % i del 3,2 %, respectivament. El creixement d’aquest darrer component s’explica principalment pel comportament de la construcció, que assolí una taxa de variació del 3,7 % per al conjunt de l’any 2003 i, en menor
mesura, per l’evolució del capítol de béns d’equipament, que experimentà
un creixement de l’1,4 %.
L’evolució positiva de la demanda interna contrasta amb la reducció del
saldo exterior, amb una aportació negativa al creixement del -0,8 %, explicada sobretot pel mal comportament del saldo amb l’estranger, l’aportació
al creixement del qual se situà en el -0,7 %. Aquesta circumstància va ser
deguda a un increment mitjà de les importacions de béns i serveis durant el
2003 superior al de les exportacions (5,0 % i 3,6 %, respectivament).
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Des de la perspectiva de l’oferta, el creixement de l’economia catalana
durant l’any 2003 es va distribuir de manera no homogènia entre les diferents branques d’activitat. El valor afegit brut (VAB) del sector agrari va
experimentar un creixement negatiu, del -4,1 %, mentre que el de la indústria va créixer en termes mitjans el 0,5 %, valor inferior al 0,8 % registrat
l’any 2002. Els sectors de la construcció i de serveis van presentar taxes de
variació del VAB del 3,5 % i el 2,3 %, respectivament. Aquests registres
impliquen, però, l’existència d’una certa pauta de desacceleració en el ritme
de creixement d’aquests sectors respecte de l’any 2002, circumstància que,
tanmateix, no va impedir que continuessin sent les activitats més dinàmiques de l’economia.
En el decurs dels tres primers trimestres del 2003, la conjuntura descrita
prèviament es va traduir en un creixement nominal mitjà del VAB al cost
dels factors de les empreses no financeres catalanes del 4,4 %. El creixement mitjà de l’excedent brut d’explotació (EBE) va ser del 6,8 %, mentre
que el del resultat ordinari net va ascendir al 12,1 %, davant del 7,4 % corresponent al mateix període de l’exercici 2002. La diferència entre l’evolució de
l’EBE i la del resultat ordinari net va ser imputable a la significativa millora
dels ingressos financers, que es van duplicar amb relació als del mateix període de l’any anterior. Malgrat l’esmentat increment del resultat net, el
creixement de la inversió en el capítol d’altres actius immaterials i financers, que ascendí al 20,3 %, va generar un augment de l’endeutament, que
va incrementar el seu pes sobre el passiu remunerat del 36,1 % al 37,2 % en
aquest mateix període. Malgrat això, la rendibilitat econòmica de l’actiu net
es va mantenir estable en registres d’aproximadament el 9 %, al mateix
temps que va augmentar, encara que de manera lleugera, la rendibilitat dels
fons propis fins a assolir una taxa de l’11,3 %.
Pel que fa al sector financer, en el tercer trimestre del 2003 la taxa de
creixement interanual del resultat abans d’impostos de les caixes d’estalvis
catalanes va augmentar un 42,6 %. Aquest increment es va produir a l’albir
de la millora significativa del marge d’explotació que, tot i l’augment apreciable que van experimentar les despeses d’explotació (6,3 %), va créixer
el 15,1 % en aquest mateix període.
Segons la informació disponible, l’anàlisi dels principals trets que caracteritzen la conjuntura a escala territorial indica que la demarcació de
Lleida és la que va presentar una evolució més favorable durant l’any 2003,
si bé s’ha de considerar que és també l’àmbit que va experimentar una desacceleració econòmica més accentuada l’any 2002.
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LES INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT A CATALUNYA
Malgrat l’increment de la inversió estatal en els darrers anys, amb una
tendència creixent a partir del 1998, Catalunya encara pateix un dèficit inversor que llasta el seu creixement. Al final de l’any 2003, el dèficit en la
dotació i en la qualitat de les infraestructures ha continuat sent especialment
rellevant en les autopistes i autovies, la xarxa ferroviària i els aeroports i
ports. Anàlogament, aquesta situació ha continuat produint-se en un escenari d’insuficiència tant en la cobertura territorial com en la connectivitat i
la qualitat de la xarxa viària secundària.

L’R+D+I A CATALUNYA
L’any 2002, a Catalunya, les depeses internes en R+D van experimentar
un creixement del 22,1 % respecte del 2001, fins a situar-se en 1.628 milions d’euros. Aquest registre representa un 22,6 % en relació amb les
despeses en R+D del conjunt d’Espanya. El personal ocupat en activitats
d’R+D era de 28.034 persones en equivalència a jornada completa, un 7,7 %
superior al del 2001. Aquesta xifra era equivalent al 20,9 % del personal dedicat a R+D en el conjunt de l’Estat.
El valor afegit per ocupat de les manufactures d’alta tecnologia era un
19 % superior al del conjunt de la indústria manufacturera catalana l’any
2001.
A Catalunya, l’any 2000, les despeses en innovació ascendiren a
3.163,1 milions d’euros, cosa que representa un 24,7 % de les despeses en
innovació a tot Espanya. El 68,4 % de la despesa interna en R+D a
Catalunya l’any 2002 s’executà en l’àmbit privat.
La comparació internacional de les despeses internes en R+D revela que
Catalunya està lluny dels valors que presenten altres zones de l’OCDE. A
Catalunya, l’any 2002, el valor de les despeses internes en R+D respecte del
PIB era de l’1,24 %, mentre que a la UE aquest percentatge era de l’1,99 %
i als EUA, del 2,67 %. La comparació internacional del personal ocupat en
activitats d’R+D demostra que també en aquest aspecte existeix una distància considerable entre els valors de Catalunya i els de les zones més avançades de l’OCDE.
Finalment, destaca el fet que, a Catalunya, el comerç exterior de productes industrials de nivell tecnològic alt i mitjà-alt presentà un dèficit de 7.009,8
milions d’euros l’any 2002, que equival a un 60,1 % del dèficit total.
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EL SECTOR DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
LA COMUNICACIÓ (TIC) A CATALUNYA
El desenvolupament i la progressiva extensió de les anomenades tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) han anat transformant el nostre entorn laboral i personal, gairebé sense adonar-nos-en, però a gran
velocitat. L’ús d’Internet i la telefonia mòbil, entre d’altres, ha repercutit en
l’augment de l’eficiència de totes les activitats en les quals han incidit, directament o indirectament. Aquest fet s’ha reflectit, durant l’any 2003, en
camps tan diversos com ara l’educació (amb una penetració de l’ADSL al
85 % de les escoles i a pràcticament totes les universitats), la medicina (el
60,8 % dels metges que treballen amb ordinador, ho fan connectats a la xarxa) o les pimes (amb una implantació d’equipament TIC en el 98,6 % de les
empreses). La informació i les comunicacions arriben a més gent i ho fan
més ràpidament que abans. A mesura que es van superant limitacions de
caire estructural que afecten elements tan determinants per a la seva implantació com són el cost o la seguretat, s’estan assolint nivells semblants
als de la mitjana de la UE. Així, l’any 2003, la utilització diària d’Internet
a Catalunya ha estat pràcticament la mateixa que la mitjana europea, amb
el 20,4 % i el 21,6 % de la població, respectivament.

L’ECONOMIA SOCIAL
L’any 2003 també ha destacat per la signatura de la Declaració de l’Economia Social – Tercer Sector, per la qual es crea una plataforma representativa de
la totalitat d’organitzacions que actuen en l’àmbit de l’economia social.
D’altra banda, i a nivell comunitari, destaca la regulació de l’Estatut de
la societat cooperativa europea i la implicació dels treballadors en aquesta.
Més enllà de l’àmbit normatiu, l’any 2003 ha augmentat el nombre de
cooperatives existents respecte del 2002, tot i que la taxa de creixement ha
estat inferior que la registrada l’any anterior.
La població ocupada en l’economia social a Catalunya respecte del total
de població ocupada és l’1,85 % (53.445 ocupats) i destaca per tenir una
temporalitat inferior a la mitjana estatal.

SALARIS, COSTOS LABORALS I PRODUCTIVITAT
El nivell d’inflació registrat a l’economia catalana l’any 2003, mesurat
en mitjana anual, ha estat del 3,52 %. Aquest registre representa una lleu-
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gera reducció de l’IPC respecte de la inflació experimentada l’any 2002,
que va ser del 3,67 %. Tot i així, la inflació catalana se situà 0,5 i 1,6 punts
per sobre de les mitjanes espanyola i de la UE15, respectivament.
Els components més inflacionaris de l’IPC, tal com ja va succeir l’any
2002, han estat els aliments sense elaboració (6,78 %) i els serveis (4,31 %).
Dins d’aquest darrer capítol, la variació dels preus a restaurants, bars i cafeteries (4,99 %) explica el 14,34 % de la inflació total. Els components de
l’habitatge, el lloguer d’habitatge (4,61 %) i altres serveis relacionats amb
l’habitatge (3,56 %), conjuntament expliquen el 6,84 % de la inflació total.
Les assegurances, amb un creixement dels preus del 4,17 %, expliquen el
5,25 % de la inflació total. El conjunt dels components de l’ensenyament,
l’educació infantil i primària (6,77 %) i l’educació universitària (5,32 %),
expliquen el 2,78 % de la inflació total.
Els preus industrials a Catalunya han crescut en termes mitjans en
l’exercici 2003 l’1,19 %. Aquest increment respon sobretot a l’evolució
dels preus industrials dels béns de consum i de l’energia, amb creixements
de l’1,75 % i de l’1,33 %, respectivament. El creixement dels preus ha estat
més moderat que la mitjana d’Espanya (1,43 %) i que la mitjana dels països
de la zona euro (1,6 %). La millora de la competitivitat del preus industrials
catalans, tant respecte a Espanya com en relació amb la zona euro, és resultat, especialment, de l’evolució dels preus de l’energia i, en menor mesura,
dels béns intermedis.
D’altra banda, la variació dels salaris a Catalunya l’any 2003, mesurada a
través dels convenis col·lectius, mostra uns creixements lleugerament superiors als de l’any precedent. En termes de mitjana anual, els creixements
salarials pactats van ser del 3,68 % (inclosos els salaris pactats amb clàusules
i sense clàusules de revisió). Aquests increments han estat en termes mitjans
0,7 punts percentuals superiors als pactats l’any 2002 (2,98 %). Aquest patró
s’ha repartit entre els quatre sectors, si bé ha estat més intens en el sector de
la construcció, seguit de l’agricultura, la indústria i els serveis.
Un cop revisats, els creixements salarials l’any 2003 s’han situat 0,2
punts percentuals per sobre dels salaris pactats. Aquest comportament queda repartit bastant homogèniament entre tots els sectors. En tot cas, els creixements salarials revisats mitjans han estat més intensos en la construcció
(4,8 %) seguida de la indústria (4,2 %), l’agricultura (4 %) i els serveis
(3,52 %).
En conjunt, els costos laborals totals per treballador i mes han crescut
en termes mitjans el 3,94 %, cosa que implica una desacceleració del crei-
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xement respecte de l’any 2002, i el 2001, i s’han situat per sota del creixement de la mitjana espanyola (4,24 %). Aquesta tendència també s’observa
en els costos totals per hora efectiva, que han experimentat un creixement
l’any 2003 del 4,46 %; aquest creixement també ha estat lleugerament inferior al de la mitjana espanyola (4,7 %).
Per sectors d’activitat, el sector de la construcció és el que experimentà
un creixement dels costos totals més elevat (del 7,61 %), com ja havia succeït l’any anterior. Aquest creixement va ser conseqüència, per una banda,
de l’augment dels costos salarials totals (6,51 %) i, per una altra, i de manera més intensa, de l’increment dels altres costos laborals (10,54 %), que
han estat impulsats a l’alça per les percepcions no salarials (28,57 %).
La indústria també ha vist créixer els costos totals per treballador i mes
(4,98 %) per sobre de la mitjana, en aquest cas impulsats pel creixement dels
costos salarials (5,23 %) i, en menor mesura, pels altres costos (4,23 %). El
sector de serveis, en canvi, en termes mitjans ha tingut un increment dels costos laborals més moderat (3,12 %), amb un creixement dels costos salarials del
3,5 %, i un comportament més moderat dels altres costos laborals (1,94 %).
En aquest context, l’any 2002 la participació de les rendes salarials en el
PIB en el conjunt de l’economia es va reduir fins al -1,71 % –quan es mesura
amb les dades dels costos salarials per treballador i mes– i fins al -2,79 %, amb
les dades dels salaris pactats i revisats. Aquesta reducció de la participació de
les rendes salarials estaria en consonància amb un increment del CLU, és a dir,
de les rendes salarials per unitat produïda en termes reals, que hauria estat més
que compensada per un trasllat a preus del producte de l’increment dels costos,
fent reduir els CLUR, i per una reducció de la taxa d’assalarització.
En el sector industrial, la participació de les rendes salarials sobre el PIB
hauria millorat lleugerament (0,78 %), quan la mesurem amb les dades dels
costos laborals per treballador; mentre que, mesurada en relació amb el salari pactat i revisat, les rendes salarials haurien experimentat un lleuger retrocés (del -0,68 %).
En el sector de la construcció, tant utilitzant els costos per treballador
com les dades dels salaris pactats i revisats, té lloc una reducció de la participació de les rendes del treball del -7,96 %.
Finalment, en el sector serveis també té lloc una reducció de la participació de les rendes salarials sobre el PIB, del -1,71 % (mesurada en termes dels costos salarials per treballador), o del -2,79 % (mesurada en
termes dels salaris pactats).
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1. EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT, L’OCUPACIÓ
I L’ATUR A CATALUNYA

1.1. REFERÈNCIES AL MARC NORMATIU
L’any 2003, si bé no presenta gaires novetats en les directrius europees
i la seva aplicació en el Pla nacional d’ocupació, sí que ha estat important
quant a la realització i aprovació de normes i estratègies, tant en l’àmbit català com en l’àmbit estatal.
La Llei d’ocupació aprovada enguany substitueix l’antiga Llei de l’any
1980 i estableix les bases del nou Servei Públic d’Ocupació estatal i la seva
articulació amb els serveis d’ocupació de les comunitats autònomes. D’altra banda, el Pla general d’ocupació de Catalunya representa un pas més en
la consolidació del Servei d’Ocupació de Catalunya.

1.1.1. Marc normatiu comunitari
Estratègia europea per a l’ocupació i el seu seguiment a Catalunya
Després de cinc anys d’aplicació, l’Estratègia Europea per a l’Ocupació
es troba en una fase rellevant i ha anat desplaçant el seu centre d’interès per
servir de suport al compromís més ampli de l’Estratègia de Lisboa, amb la
finalitat d’aconseguir més i millors llocs de treball en una societat inclusiva.
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La Comunicació
de la Comissió
sobre el balanç
de cinc anys
d’aplicació de
l’EEO ha estat
la base per a
l’establiment
dels objectius de la
política d’ocupació
comunitària per
a l’any 2003.

Les polítiques
d’ocupació dels
Estats membres per
al 2003 marquen
tres objectius
principals: plena
ocupació, qualitat i
productivitat del
treball i cohesió
i inclusió social.

La Comunicació de la Comissió sobre el balanç de cinc anys d’aplicació
de l’EEO (COM 2002, 416 final), publicada el 17 de juliol de 2002, fa una
valoració de les mancances i els reptes aconseguits durant aquest període i
contribueix al debat sobre el futur de l’Estratègia d’Ocupació, la qual culmina amb la Decisió del Consell, de 22 de juliol de 2003, relativa a les directrius per a les polítiques d’ocupació dels Estats membres.
Aquesta Decisió ofereix una especial oportunitat d’utilitzar instruments
essencials de coordinació de les polítiques racionalitzades i donar una nova
perspectiva triennal.
Seguint la tendència dels quatre pilars establerts el 2002, les polítiques
d’ocupació dels Estats membres per al 2003 promouen de manera equilibrada tres objectius que es complementen i sustenten mútuament.
El primer objectiu és el de la plena ocupació, amb la finalitat d’elevar
les taxes d’ocupació per assolir els objectius concrets marcats a Lisboa i Estocolm. Per tal d’aconseguir-ho, s’adoptaran mesures relatives tant a l’oferta com a la demanda.
El segon objectiu és el de la qualitat i productivitat del treball, estretament relacionat amb l’evolució cap a una economia competitiva i basada en
el coneixement. La qualitat del treball comprèn tant les característiques del
lloc de treball com les del mercat laboral, en un sentit més ampli.
El tercer objectiu és el de la cohesió i inclusió social, el qual ha de ser
assolit a través de les mesures de foment de l’ocupació, la lluita contra la
discriminació en el lloc de treball i evitant l’exclusió de les persones del
món laboral.
Amb la finalitat d’aconseguir els objectius esmentats a la Decisió del
2003, els Estats membres prenen com a base orientacions específiques que
constitueixen prioritats d’actuació:
1. Mesures actives i preventives a favor dels desocupats i de les persones inactives, amb la finalitat d’evitar la desocupació de llarga durada i fomentar la integració sostenible dins del mercat laboral del
col·lectiu de desocupats i inactius.
2. Creació de llocs de treball i esperit d’empresa, donant especial rellevància a la creació d’ocupació que ofereixen les noves empreses, el
sector serveis i l’aplicació de la Carta Europea de la petita empresa.
3. Abordar el canvi i promoure l’adaptabilitat i la mobilitat en el mercat
de treball, tenint en compte la necessitat de combinar flexibilitat i se-
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guretat i destacar el paper dels interlocutors socials. De la mateixa
manera que al 2002, la Decisió del 2003 encamina els seus objectius
cap a la modernització de l’organització del treball i l’educació i formació durant tota la vida.
4. Promoure el desenvolupament de capital humà i l’aprenentatge permanent, donant especial rellevància a la millora de la qualitat i l’eficiència dels sistemes d’educació i formació. Per tal d’assolir els
objectius fixats per al 2010, cal que es produeixi un augment de la inversió de les empreses destinada a la formació dels adults, amb la finalitat de promoure la productivitat, la competitivitat i la prolongació
de la vida activa.
5. Augmentar l’oferta de mà d’obra i promoure la prolongació de la
vida activa. Es persegueix un increment de 5 anys de la mitjana
d’edat a la qual les persones deixen de treballar.
6. Igualtat entre homes i dones. Seguint amb la mateixa línia de la Decisió del 2002, són especialment rellevants la conciliació de la vida
familiar amb la vida laboral i la integració social mitjançant l’accés
a l’ocupació.
7. Promoure la integració de les persones desfavorides en el mercat de
treball i combatre la discriminació de què són objecte.
8. Fer que treballar resulti rendible mitjançant incentius que facin l’ocupació atractiva, reformant els sistemes fiscals i de prestacions socials.
9. Regularitzar el treball no declarat.
10. Fer front a les disparitats regionals en matèria d’ocupació.
Finalment, cal destacar que els Estats membres han de garantir l’aplicació de les directrius esmentades també a escala regional i local.

Recomanació del Consell de 22 de juliol de 2003 sobre l’aplicació
de les polítiques d’ocupació dels Estats membres
En aquesta Recomanació s’analitzen les actuacions de cadascun dels
països en concret i es detecten els principals problemes i necessitats i es
proposen mesures per tal de combatre’ls.
Quant a Espanya, s’assenyala que, malgrat que es percep una lenta millora de la productivitat, el mercat laboral espanyol encara es caracteritza
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Principals
problemes
detectats en
l’entorn laboral
espanyol: alta
proporció
de contractes
temporals,
desigualtat
regional en
la desocupació
i limitada mobilitat
geogràfica.

Mesures
proposades:
augmentar la
participació
en aprenentatge
permanent,
millorar les taxes
d’ocupació
tot reduint els
desequilibris
i completar la
modernització
dels serveis públics
d’ocupació.

per l’alta proporció de contractes de durada determinada, pels desequilibris
entre les taxes de desocupació regionals i per la limitada mobilitat geogràfica, deguda als obstacles estructurals i al mal funcionament del mercat de
l’habitatge. A més, malgrat que la reducció de la taxa de desocupació femenina ha estat més accentuada que la masculina, les dones doblen la taxa
d’atur dels homes.
Prenent com a base aquesta problemàtica detectada, la primera mesura
que es proposa és la d’incentivar el canvi i promoure l’adaptabilitat, millorant,
amb la consulta prèvia dels interlocutors socials, l’organització del treball i la
participació en l’aprenentatge permanent per augmentar la productivitat i
la qualitat del treball.
En segon lloc, adoptar mesures eficaces, tant per incrementar la taxa
d’ocupació global i reduir diferències per raó de gènere com per millorar
l’oferta de serveis de persones dependents.
En tercer lloc, es recomana reduir els desequilibris regionals, millorant
la creació d’ocupació a les regions amb resultats més desfavorables i eliminant els obstacles a la mobilitat geogràfica.
Finalment, es proposa completar la modernització dels serveis públics
d’ocupació per augmentar-ne l’eficiència i la capacitat de mediació en el
mercat de treball, tal com s’esmentava a la Decisió del 2002.
Al 2003 es proposa, endemés, la finalització del sistema del seguiment
estadístic.

1.1.2. Marc normatiu estatal
Pla d’acció per a l’ocupació al Regne d’Espanya
El Pla d’acció per a l’ocupació al Regne d’Espanya és aprovat pel
Consell de Ministres el 19 de setembre de 2003.
De la mateixa manera que els anys anteriors, el Pla recull els resultats
obtinguts l’any anterior i les mancances encara presents i formula una sèrie
de directrius per a l’any en curs, en compliment del que estableixen les recomanacions efectuades per la Unió Europea i intentant adaptar les directrius anuals per a l’ocupació.
Pel que fa a les mesures actives i preventives a favor dels desocupats i
de les persones inactives, es proposa completar la modernització del Servei
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Públic d’Ocupació (SPEE). Això permetrà la incorporació progressiva de
recursos humans fins a assolir una xifra propera a les 5.000 persones addicionals per als serveis públics d’ocupació. Igualment, s’ha de finalitzar el
Sistema d’Informació dels Serveis Públics d’Ocupació (SISPE) en tots els
seus dominis: intermediació laboral, formació professional, escoles taller i
cases d’ofici.

El PNAE 2003 es fa
ressò, a més de
l’EEO, de les
recomanacions
del Consell i del
Balanç de
la Comissió.

Una altra mesura important és l’entrada en vigor de la nova Llei d’ocupació, igual que la finalització dels treballs de revisió de polítiques actives
i la realització, l’any anterior, d’un estudi d’avaluació de totes les mesures
d’inserció adreçades als aturats, per comunitats autònomes.
Amb relació a la creació de llocs de treball i esperit d’empresa, es proposa la simplificació i la reducció de les càrregues administratives, el suport
financer a les pimes, el suport a la creació d’ocupació al sector serveis i el
desenvolupament de la societat de la informació, el foment de l’autoocupació i la promoció de l’esperit empresarial.
Per facilitar el canvi i promoure l’adaptabilitat i la mobilitat s’intentarà
avançar en una gestió més flexible del temps de treball. La xarxa EURESEspanya promourà la mobilitat en el mercat de treball europeu.
Pel que fa a la negociació col·lectiva, els criteris que dóna l’ANC 2003
són el foment de la contractació indefinida, la vinculació de la mobilitat a
la classificació professional, una estructura salarial adequada a la realitat
sectorial i empresarial, el desenvolupament de la formació contínua i l’anàlisi
de la incidència de noves tecnologies en les relacions laborals. Es potenciarà
el diàleg social dins de les empreses, adequant la normativa espanyola a les
directives europees. En aquest sentit, s’està realitzant un informe sobre la
responsabilitat social de les empreses. També s’actuarà en matèria de prevenció de riscos laborals.
Respecte a fomentar el desenvolupament del capital humà i l’educació
permanent, s’ha aprovat la norma reguladora del Catàleg Nacional de Qualificacions i Certificats de Professionalitat i es fomentarà la formació dels
ocupats.
Pel que fa a l’augment de l’oferta de mà d’obra i a la promoció de la prolongació de la vida activa, es permetrà treballar a temps parcial i rebre la
pensió de jubilació, per tal que els treballadors grans puguin romandre durant més temps en el mercat de treball. També es proposa bonificar les quotes a la Seguretat Social dels nous contractes indefinits amb persones més
grans de 45 anys. L’empresa que acomiadi treballadors més grans de 55 anys
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mitjançant un expedient de regulació haurà d’assumir una part de les cotitzacions dels treballadors fins que aquests facin 61 anys.
Es treballarà per adequar els recursos humans procedents de la immigració a través de la nova Llei sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, discutida actualment al Parlament. La Comissió No Permanent del
Pacte de Toledo treballa per aconseguir els objectius esmentats.
Amb relació a la igualtat entre homes i dones, es millorarà l’oferta de
serveis d’atenció a la primera infància, es farà una deducció fiscal a l’IRPF,
s’ampliaran els supòsits de bonificació de les cotitzacions per a la contractació indefinida de dones aturades i es reiniciaran els contractes després de
períodes de baixa per maternitat o excedència.
Per promoure la integració de les persones desfavorides en el mercat de
treball i combatre la discriminació de què són objecte, es continuarà desenvolupant el II Pla nacional per a la inclusió social 2003-2005 i, en aquest
marc, continuarà la política de suport a programes que fomentin la inserció
en el mercat de treball dels immigrants en situació de risc o exclusió social.
Es duran a terme mesures de sensibilització i formació, codis i guies de bones pràctiques i es mantindrà la participació prioritària de les persones de
formació i ocupació. Es modificarà la normativa reguladora dels centres especials d’ocupació, incorporant subvencions per finançar l’ocupació de les
persones amb discapacitat severa i la modernització dels serveis d’ajustament personal i social.
Respecte al foment del treball rendible, a l’IAE s’ha deixat de considerar el nombre d’ocupats com a determinant de la quota a pagar per l’empresa, per no penalitzar l’ocupació. La prestació per desocupació en aquest
període es regirà per la normativa aprovada recentment per la Llei 45/2002,
l’objectiu de la qual ha estat millorar els incentius per a l’ocupació, així
com garantir una gestió eficaç i mantenir un nivell adequat de protecció,
fent-la extensiva als col·lectius fins llavors desprotegits. D’altra banda, es
preveu una revisió cada dos anys per als pensionistes d’incapacitat permanent quan se’n prevegi la recuperació. Les recents reformes fiscals, que entraran en vigor durant el període 2003-2006, adoptaran una sèrie de
mesures adreçades a disminuir la càrrega fiscal dels treballadors.
Pel que fa a la regularització del treball no declarat, cal destacar la reforma de l’IRPF. D’altra banda, l’Estatut de la societat limitada-nova empresa preveu una reducció de les càrregues fiscals a favor de les empreses
de nova creació. També és important tenir en compte que es continuarà
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aplicant el programa de bonificacions de les quotes empresarials de la
Seguretat Social.
La desena i última Directriu proposa fer front a les disparitats regionals
en matèria d’ocupació. En aquest sentit, cal potenciar la creació d’ocupació
a escala local, preveure incentius regionals, fomentar l’economia social i la
mobilitat.

Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació
Pel que fa al marc normatiu estatal, en segon lloc, cal fer referència també a la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació (publicada al BOE
núm. 31, de 17 de desembre de 2003).
Aquesta Llei està orientada a coordinar les actuacions dels diferents serveis d’ocupació, a més de rendibilitzar i fer efectives les actuacions per assolir la plena ocupació. Per tal d’aconseguir-ho, la Llei marca els objectius
següents:
– Incrementar l’eficiència i el funcionament del mercat de treball.
– Millorar les oportunitats d’incorporació al mercat de treball (cerca
de la plena ocupació).
– Atenció preventiva i personalitzada en els serveis públics d’ocupació.

La Llei d’ocupació
reorganitza el
servei públic
estatal i l’articula
amb els serveis
autonòmics.

– Atenció especial a col·lectius desfavorits, preferentment a discapacitats i dones.
– Cooperació i coordinació entre les administracions públiques competents en matèria d’ocupació.
– Creació del Servei Nacional d’Ocupació i desaparició de l’INEM.
– Millor articulació de les polítiques actives i passives d’ocupació.
La Llei assenyala que, per dur a terme aquests objectius, l’Estat i les comunitats autònomes han d’adoptar una sèrie de decisions que constitueixen
la política d’ocupació. La planificació i execució d’aquesta correspon al
Govern, a través del Ministeri de Treball i Afers Socials, en el marc dels
acords adoptats per la Conferència Sectorial d’Afers Laborals.
Cal destacar un ajustament de les polítiques d’ocupació a les necessitats
del territori, per tal de garantir l’afavoriment i el suport de les mesures de
generació d’ocupació en l’àmbit local. Així doncs, es duen a terme un con-
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junt d’activitats de creixent importància dels governs locals contemporanis,
en les quals les diputacions provincials ja s’han implicat de manera creixent
durant els últims anys.
El Sistema
Nacional
d’Ocupació ha de
garantir l’aplicació
de l’EEO i la
coordinació
del Servei Públic
d’Ocupació estatal
amb els de
les comunitats
autònomes.

El Sistema Nacional d’Ocupació és el conjunt d’estructures, mesures i
accions necessàries per promoure i desplegar la política d’ocupació esmentada anteriorment. Les seves funcions principals són aplicar l’EEO; garantir
la coordinació i cooperació del Servei Públic d’Ocupació estatal i els serveis públics d’ocupació de les comunitats autònomes; l’elaboració anual de
treball del Sistema Nacional d’Ocupació; l’adaptació dels serveis públics
d’ocupació a les necessitats del mercat de treball; informar, proposar i recomanar a les administracions públiques i analitzar el mercat de treball.
D’altra banda, el Servei Públic d’Ocupació estatal serà l’organisme autònom de l’Administració general de l’Estat al qual s’encomanarà l’ordenació, el desenvolupament i el seguiment dels programes i mesures de la
política d’ocupació.
Aquest Servei s’articula a través d’una estructura central i una estructura perifèrica, per al compliment de les seves competències. Les organitzacions empresarials i sindicals més representatives participaran en els seus
òrgans corresponents.
Les seves competències principals seran: elaborar i elevar al Ministeri
de Treball i Afers Socials propostes normatives de l’àmbit estatal en matèria d’ocupació; formular l’avantprojecte de pressupost d’ingressos i despeses; percebre ajuts dels fons europeus; col·laborar amb les comunitats
autònomes en l’elaboració del Pla nacional d’acció per a l’ocupació; gestionar programes finançats amb càrrec a la reserva de crèdit establerta al seu
pressupost de despeses; dur a terme investigacions, estudis i anàlisis sobre
la situació del mercat de treball i els instruments per millorar-lo; mantenir
bases de dades que garanteixin al registre públic tenir l’observatori de les
ocupacions i elaborar les estadístiques, i la gestió i el control de les prestacions per desocupació.
A escala autonòmica, s’entén per Servei Públic d’Ocupació de les comunitats autònomes els òrgans o entitats d’aquestes als quals aquestes administracions encomanin, en els seus respectius àmbits territorials, l’exercici de les
funcions necessàries per a la gestió de la intermediació laboral.
En el cas de Catalunya, la Llei del SOC estableix que és aquest servei
el que ha d’assumir les funcions de protecció per desocupació en el moment
que la Generalitat assumeixi aquesta competència. En canvi, la Llei d’ocupa-
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ció no esmenta la gestió de les prestacions com una competència autonòmica,
només fa referència al fet que les administracions públiques competents verificaran el compliment de les obligacions com a demandants d’ocupació dels
beneficiaris de prestacions i subsidis per desocupació.

Llei 36/2003, d’11 de novembre, de mesures de reforma econòmica
En el títol I de la Llei 36/2003, d’11 de novembre, de mesures de reforma econòmica, es troben les mesures adreçades a impulsar l’activitat i creació de petites i mitjanes empreses. Així doncs, es crea la figura del compte
estalvi-empresa, de característiques molt similars a l’actual compte estalvihabitatge. Aquest incentiu fiscal neix per facilitar la creació d’empreses
mitjançant el foment de l’esperit empresarial, tot seguint les recomanacions
fetes per la Comissió Europea al Llibre Verd de L’esperit empresarial a
Europa, amb la finalitat de contribuir a l’estalvi espanyol per orientar
l’esforç inversor cap a la creació i el desenvolupament de nous negocis mitjançant incentius que els potenciïn.
El títol III d’aquesta Llei conté un conjunt de mesures de millora de
l’acció protectora de la Seguretat Social.
Així doncs, en primer lloc, es preveu, a opció de la persona interessada,
una disminució temporal a la cotització per a les persones que s’incorporen
per primera vegada al règim especial de treballadors autònoms, en el cas de
menors de 30 anys i de dones més grans de 45 anys. Addicionalment, l’exoneració prevista a l’actualitat per a treballadors més grans de 65 anys, que
continuïn exercint la seva activitat, inclosos al règim especial dels treballadors autònoms (RETA), es fa extensiva als treballadors per compte propi
inclosos en els règims especials agrari i dels treballadors del mar.
També es realitza una ampliació dels efectes econòmics del subsidi per
incapacitat temporal per a la totalitat dels treballadors per compte propi o
autònoms, donant cobertura al període comprès entre el quart i el quinzè dia
a partir de la baixa, i establint les corresponents cotitzacions addicionals.
En matèria de cotització, s’igualen les bases i els tipus de cotització dels
treballadors per compte propi del règim especial agrari amb els del RETA.
Malgrat això, s’estableix un període transitori, durant el qual anirà disminuint el tipus de cotització.
Finalment, s’estableixen bonificacions del 100 per cent a les quotes empresarials per contingències comunes respecte a la cotització de treballadores que es reincorporin al seu lloc de treball després de la maternitat i
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s’amplien les bonificacions existents a l’actualitat per a la contractació temporal de dones discapacitades. De la mateixa manera, s’amplien les possibilitats de capitalització de la prestació per desocupació en cas d’incorporació
a cooperatives o societats laborals.

1.1.3. Marc normatiu autonòmic
Pla general d’ocupació de Catalunya
El PGOC aborda
diversos reptes que
s’estructuren en
10 àmbits lligats
a l’entorn laboral,
amb la finalitat
d’aconseguir
millorar l’ocupació
i convergir amb els
objectius fixats
per la UE per
a l’any 2005.

A l’àmbit autonòmic cal fer referència, en primer lloc, al Pla general
d’ocupació de Catalunya, el projecte del qual ha estat objecte de dictamen
a càrrec del CTESC.
El Pla estableix els criteris, les directrius i les prioritats de la política
d’ocupació de Catalunya, amb l’objectiu d’aconseguir més ocupació i de
millor qualitat.
En el PGOC es recullen i es prenen com a base els criteris de l’EEO, tant
pel que fa a la integració de les polítiques regionals amb les polítiques estatal
i europea com pel que fa a l’aplicació del concepte de concertació social,
sectorial, territorial i institucional.
El període de vigència del Pla és de 2004 a 2006.
Els àmbits que s’aborden en el Pla són els següents:
– Activitat. S’introdueixen com a reptes l’augment de la taxa d’activitat femenina, la incorporació dels joves al mercat de treball i la reducció de l’abandonament prematur del mercat de treball.
– Ocupació. En aquest àmbit es detecta la necessitat d’augmentar la taxa
d’ocupació de les dones i de les persones de més edat (de 55 a 64 anys).
Tant el Pla com l’EEO fan una previsió de les taxes d’ocupació
d’aquests col·lectius per a l’any 2005. Així com el Pla preveu una taxa
del 55 % per a les dones, l’EEO situa aquesta taxa en el 57 %.
Pel que fa a les persones entre 55 i 64 anys, el Pla preveu una taxa
del 45 %, a diferència de l’EEO, que la situa en el 60 %.
– Estabilitat. Els reptes en aquesta matèria se centren en l’augment de
l’estabilitat (especialment pel que fa a les dones i els joves) i la reducció de la rotació laboral.
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– Jornada. Es detecta la necessitat de millorar la flexibilitat i per això
recomana fomentar la jornada a temps parcial i les feines de cap de
setmana o nocturnes.
– Igualtat d’oportunitats. Tenint en compte les mancances d’aquest
àmbit i el camí que queda per recórrer per assolir-lo plenament, s’introdueixen els reptes següents: impulsar la igualtat d’oportunitats
home/dona, de les persones amb disminució i de les persones amb
risc d’exclusió social; el compliment dels objectius del Pla general
de formació professional; el foment de la formació al llarg de la vida
laboral; el foment de la formació d’aturats i ocupats; la millora de
l’adaptació a les necessitats del mercat de treball de la formació universitària i la millora de l’estadística oficial en termes d’educació i
formació.
– Seguretat laboral. Aconseguir la reducció de la sinistralitat laboral.
S’incorporen en aquest àmbit els objectius del Pla català de formació en matèria de seguretat i salut laborals.
– Desocupació. Els reptes en aquest àmbit es fonamenten principalment en la reducció de l’atur de llarga durada, principalment en el
col·lectiu femení de totes les edats i en les branques d’activitat que
estan expulsant mà d’obra.
– Mobilitat laboral, especialment dels demandants d’ocupació.
– Negociació col·lectiva.
– Immigració.

L’Estratègia Catalana per a l’Ocupació
En segon lloc, mereix també especial atenció l’Estratègia Catalana per
a l’Ocupació (ECO).
El projecte ECO neix com a resultat de la constatació dels importants
canvis que ha viscut el mercat de treball en els darrers anys. Els impulsors
del projecte consideren que aquests canvis tenen efectes en l’Administració
pública i en els agents socials econòmics, tant pel que fa a quines polítiques
d’ocupació s’han de posar en pràctica com pel que fa a com aplicar-les.
Aquest projecte consisteix en la transposició de les directives de l’EEO
a escala local a través del concepte del Pla local per a l’ocupació, en un
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marc d’integració de les polítiques locals, provincials i regionals amb vista
a reforçar l’aplicació del Pla nacional d’acció per a l’ocupació.
La principal experiència catalana en aquest sentit és la de la comarca del
Vallès Occidental i, per aquest motiu, tant la Generalitat com les quatre diputacions provincials de la regió han cregut convenient sol·licitar al Consell
Comarcal del Vallès Occidental que s’encarregui de la Secretaria Tècnica
del projecte.
El projecte ECO té
com a finalitat la
transposició de les
directives de l’EEO
a l’àmbit local.

Mitjançant el projecte ECO s’espera una millora de la capacitat a escala local per desenvolupar adequadament l’aplicació de les polítiques d’ocupació.

En l’àmbit del mercat de treball i d’ocupació, cal destacar l’àmplia activitat normativa que s’ha dut a terme durant l’any 2003, tant
en els marcs comunitari i estatal com en el marc autonòmic. El principal objectiu de totes aquestes directrius és aconseguir més i millor
ocupació en una societat inclusiva.
Entre les més significatives destaquen la Llei d’ocupació i el Pla
general d’ocupació de Catalunya.

1.2. ACTIVITAT, OCUPACIÓ I ATUR A CATALUNYA
Les dades estadístiques1 que proporciona l’Enquesta de població activa
(EPA) mostren la realitat del mercat de treball català de l’any 2003. A fi i
efecte de portar a terme una anàlisi més detallada, es compara la situació
laboral catalana a escala provincial, autonòmica i estatal. En tots els casos,
s’incideix sobre les variacions dels indicadors d’anàlisi en relació amb
l’any 2002.

1.2.1. Ocupació: anàlisi sectorial i territorial
La població
activa augmenta a
Catalunya el 2,9 %
i en el conjunt de
l’Estat, el 2,6 %.

Anàlisi de les dades sobre població activa
Enguany, el nombre de persones actives a Catalunya s’ha situat en
3.154.300, amb un augment del 2,9 %, respecte al període anterior. Convé
1. Mitjanes anuals.
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assenyalar que aquest creixement representa un increment en termes de població ocupada (91.900 persones més) ja que la població desocupada ha
descendit en 2.200 persones respecte del període anterior.
En el conjunt espanyol, l’increment ha estat del 2,6 %, tot i que aquest
creixement no ha creat suficient ocupació, perquè, encara que s’incrementa
el nombre d’ocupats (2,6 %) també ho fa el de desocupats (2,1 %).

Anàlisi sectorial i territorial
L’anàlisi de la població activa distribuïda pels diferents sectors d’activitat mostra un creixement per a tots els sectors excepte per a la indústria,
que davalla fins al 3,6 % i que conforma el 26 % de la població activa total.
En el sector serveis es concentren el 58,65 % dels actius, amb un increment
del 5 %. El sector de la construcció representa el 10,24 % sobre el conjunt
d’actius, amb un important creixement del 7,8 % respecte de l’any 2002.

El sector de la
construcció
augmenta el
seu nombre
d’actius en
el 7,8 %.

Pel que fa a l’Estat espanyol, el sector serveis incrementa la població
(4,1 %), així com el sector de la construcció (3,1 %); mentre que aquesta
descendeix en els sectors primari (1,7 %) i industrial (0,5 %) respecte del
període anterior.
GRÀFIC 25. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ ACTIVA
PER SECTORS ECONÒMICS. CATALUNYA 2003

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

Segons l’àmbit territorial, la gran majoria de les províncies catalanes
augmenten la població activa, exceptuant la província de Lleida que decreix
l’1,2 %. Girona presenta el creixement més elevat, amb 11.700 actius més
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Girona és la
província que
augmenta amb més
proporció la
població activa.

(3,9 %); mentre que a Barcelona s’incrementa el 3,3 % i a Tarragona, el
1,4 %. En totes les províncies, la població femenina creix per sobre dels homes, i destaca Girona, que representa un increment del 6,7 % de noves dones
actives respecte a l’any anterior.
TAULA 73. POBLACIÓ ACTIVA PER PROVÍNCIA I SEXE.
CATALUNYA 2003
Unitats: població activa en milers.

Variació 2003-2002
2003
Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.
Homes

Dones

1.358,9

999,6

Girona

175,5

136,8

312,3

Lleida

101,1

64,2

Tarragona

186,0

132,4

1.821,4

1.332,9

Barcelona

TOTAL

Total

Homes

2.358,5 27,5

Dones

Total

2,0

47,8

5,0

75,3

3,3

3,0

1,7

8,6

6,7

11,7

3,9

165,2

-0,8

-0,8 -1,1 -1,7 -2,0 -1,2

318,3

0,9

0,5

3,8

2,9

4,6

1,5

3.154,3 30,7

1,7

59,0

4,6

89,7

2,9

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

Perfil de la població activa
La incorporació de
59.000 noves dones
actives ha doblat,
gairebé, el
creixement
dels homes.

Els actius més
grans de 55 anys
són els que
presenten un
increment més
elevat.
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Tot i que la població activa masculina representa el 58 % sobre el conjunt, l’increment del nombre d’actius ha afavorit especialment les dones,
amb 59.000 noves dones actives (4,6 %), mentre que els homes han augmentat en 30.700 actius més (1,7 %). El creixement de la població activa
masculina ha anat acompanyat del creixement del nombre de persones desocupades; 2.400 homes van passar a engrossir les xifres de desocupats. En
el cas de les dones, però, el nombre de desocupades disminueix un total de
4.600 respecte de l’any anterior.
Per grups d’edat, la població de 25 a 54 anys concentra la major part de
la població activa, amb un increment percentual del 3,3 %; i un major increment de les dones (5,6 %) en comparació amb els homes (1,7 %). Com
reflecteix la situació demogràfica catalana, la població compresa entre els 16
i 24 anys decreix, tant a Catalunya (7,3 %) com en el conjunt estatal (2,8 %),
mentre que, per contra, la població activa més gran de 55 anys s’incrementa en
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40.700 actius (12,4 %) i, en el conjunt espanyol, en 85.900 (4,6 %). Representa l’increment més elevat respecte dels altres trams d’edat.
TAULA 74. POBLACIÓ ACTIVA PER GRUPS D’EDAT I SEXE.
CATALUNYA I ESPANYA 2003
Unitats: població activa en milers.

CATALUNYA

ESPANYA

Variació 2003-2002
2003

Variació 2003-2002
2003

Absoluta

Relativa

Absoluta Relativa

POBLACIÓ
ACTIVA

3.154,3

89,7

2,9

18.821,9

481,4

2,6

De 16 a 24
De 25 a 54
55 anys i més

370,9
2.414,9
368,5

-29,1
78,1
40,7

-7,3
3,3
12,4

2.242,9
14.641,5
1.937,5

-65,6
461,2
85,9

-2,8
3,3
4,6

HOMES

1.821,4

30,7

1,7

11.199,1

164,5

1,5

De 16 a 24
De 25 a 54
55 anys i més

208,5
1.365,9
247,1

-13,2
22,4
21,5

-6,0
1,7
9,5

1.278,9
8.576,9
1.343,2

-37,2
158,5
43,1

-2,8
1,9
3,3

DONES

1.332,9

59,0

4,6

7.622,9

317,0

4,3

De 16 a 24
De 25 a 54
55 anys i més

162,5
1.048,9
121,4

-15,9
55,6
19,2

-8,9
5,6
18,8

964,0
6.064,7
594,2

-28,4
302,7
42,6

-2,9
5,3
7,7

Font: elaboració pròpia a partir de dades publicades per IDESCAT i INE.

D’acord amb el nivell de formació, el conjunt de persones analfabetes i
les que han assolit un nivell d’estudis primaris representa el 18 % del total.
Tot i que decreix en un 3,4 % respecte del període anterior, en l’esmentat
grup s’observa un important increment de 7.000 persones en la franja
d’edat de 16 a 24 anys. En els més grans de 55 anys l’augment és del 6,2 %,
mentre que el grup de 35 a 44 anys decreix fins al 23,8 % respecte al període
anterior. La població activa amb un nivell de formació secundària i superior
creix amb 109.400 persones (el 4,4 %), excepte en el tram d’edat de 16 a 24
anys, on es redueix un 9,7 %.

Augmenta la
població activa
amb un nivell de
formació
secundària
i superior en
un 4,4 %.

En l’anàlisi per gènere, la població activa amb un nivell de formació superior experimenta un important creixement, tant per als homes (3,9 %)
com per a les dones (6 %). En la formació secundària de primera etapa, la
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diferència d’augment a favor de les dones és molt més notable (1,2 % i 10,4 %,
respectivament). Per contra, la població femenina amb formació primària decreix un 8,8 % respecte del període anterior.

GRÀFIC 26. POBLACIÓ ACTIVA PER NIVELL
DE FORMACIÓ ASSOLIT I SEXE. CATALUNYA 2003
(població activa en milers)

Dins el conjunt de
la població activa,
creix el nombre
d’assalariats
i el de persones
que obtenen ajuts
familiars.

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

Segons la situació professional, el 81 % del conjunt de la població activa és assalariada, un total de 2.555.200 persones, enguany incrementada un
3,3 %. El grup d’empresaris i de cooperativistes conforma el 15 %, i disminueix un 1,2 % respecte de l’any 2002.
La població activa que obté ajuts familiars forma el 1,5 % del conjunt i
experimenta un important creixement del 20,4 %, sent, aquest, majoritàriament femení.

Taxa d’activitat
La taxa d’activitat
a Catalunya se
situa 4,3 punts
per sobre de
l’espanyola.

Enguany, la taxa d’activitat a Catalunya creix 1,4 punts i se situa en el
59,3 %. A la resta de l’Estat, ho fa el 55 % amb un increment d’1 punt.
La taxa d’activitat masculina està 3,2 punts per sobre de la mitjana espanyola (70,6 %), mentre que la femenina –5,4 punts per sobre de la taxa
estatal– se situa en el 48,7 %. Per grups d’edat, lògicament, la taxa més elevada es concentra en el tram de 25 a 54 anys, amb el 84,9 %.
Si analitzem la taxa d’activitat per àmbit territorial, trobem que la província de Girona –amb una taxa d’activitat del 64,6 %– presenta la taxa més
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elevada de les províncies catalanes, i se situa 9,6 punts per sobre de l’Estat
espanyol. Tarragona presenta una taxa del 60,8 %; Barcelona, del 58,9 %;
i, finalment, Lleida, amb el 53,5 %, és l’única província catalana amb una
taxa d’activitat per sota de la mitjana espanyola.

Girona, amb el
64,6 %, és la
província amb la
taxa d’activitat
més elevada.

TAULA 75. TAXA D’ACTIVITAT PER GRUPS D’EDAT I SEXE.
CATALUNYA I ESPANYA 2003
Unitats: percentatges.

CATALUNYA

ESPANYA

2003

Variació
2003-2002

2003

Variació
2003-2002

TAXA
D’ ACTIVITAT

59,3

1,4

55,0

1,0

De 16 a 19
De 20 a 24
De 25 a 54
55 anys i més

30,9
70,5
84,9
20,5

-0,9
-1,6
1,9
2,0

24,7
62,4
79,4
17,5

-0,4
1,3
1,3
0,5

HOMES

70,6

0,9

67,4

0,5

De 16 a 19
De 20 a 24
De 25 a 54
55 anys i més

37,1
75,4
95,4
30,7

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

30,4
67,7
92,4
27,3

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

DONES

48,7

1,9

43,3

1,5

De 16 a 19
De 20 a 24
De 25 a 54
55 anys i més

24,3
65,4
74,2
12,2

-0,8
-3,0
3,2
1,8

18,6
56,8
66,3
9,7

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

Font: elaboració pròpia a partir de dades publicades per IDESCAT i INE.

Amb relació al conjunt de les comunitats autònomes, només ha superat
la taxa d’activitat catalana les Illes Balears, que presenta la taxa més elevada (61,3 %). Per sobre de la mitjana estatal s’han situat també la Comunitat Valenciana (57 %), Madrid (56,7 %), el País Basc (55,8 %) i Navarra
(55,6 %). D’altra banda, totes les comunitats incrementen la seva taxa.
Destaquen Ceuta i Melilla, amb 2,9 punts; el Principat d’Astúries, amb
2,2 punts; i Cantàbria, amb 1,9 punts, superior respecte de l’any 2002. Cal
destacar que la taxa d’activitat femenina catalana és la segona més alta de
tot l’Estat espanyol.

La taxa d’activitat
de les dones
catalanes és la
segona de l’Estat
espanyol.
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TAULA 76. TAXA D’ACTIVITAT PER COMUNITAT AUTÒNOMA.
ESPANYA 2003
Unitats: percentatges.

TAXA
D’ACTIVITAT

2003

variació
2003-02

TOTAL
NACIONAL
Homes
Dones

55,0
67,4
43,3

1,0
0,5
1,5

ANDALUSIA
Homes
Dones

52,9
67,0
39,6

ARAGÓ
Homes
Dones

TAXA
D’ACTIVITAT

2003

variació
2003-02

COM.
VALENCIANA
Homes
Dones

57,0
69,8
44,9

0,9
0,7
0,9

0,7
0,3
1,0

EXTREMADURA
Homes
Dones

50,9
64,4
37,9

0,5
-0,4
1,4

52,2
64,8
40,2

1,8
0,8
2,7

GALÍCIA
Homes
Dones

53,1
63,4
43,8

1,7
1,1
2,2

ASTÚRIES
Homes
Dones

46,9
58,4
36,5

2,2
1,2
3,2

MADRID
Homes
Dones

56,7
69,0
45,6

0,4
0,1
0,6

BALEARS
Homes
Dones

61,3
71,8
51,0

1,3
0,2
2,4

MÚRCIA
Homes
Dones

56,0
70,2
42,3

1,2
0,8
1,6

CANÀRIES
Homes
Dones

58,2
69,8
46,8

1,3
0,6
2,1

NAVARRA
Homes
Dones

55,6
66,6
44,8

0,5
-0,7
1,7

CANTÀBRIA
Homes
Dones

52,6
66,1
40,0

1,9
1,4
2,3

PAÍS BASC
Homes
Dones

55,8
67,0
45,3

1,1
0,7
1,4

CASTELLA
I LLEÓ
Homes
Dones

50,2
62,4
38,4

0,9
0,2
1,5

RIOJA
Homes
Dones

52,8
66,1
39,8

0,4
-0,9
1,6

CASTELLA
LA MANXA
Homes
Dones

51,2
65,7
37,0

1,0
0,3
1,7

CEUTA
I MELILLA
Homes
Dones

48,8
65,4
30,9

2,9
3,5
2,1

CATALUNYA
Homes
Dones

59,3
70,6
48,7

1,4
0,9
1,9

Font: elaboració pròpia a partir de dades publicades per INE.
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Del total de 5.316.500 persones més grans de 16 anys a
Catalunya, és a dir, aquelles que poden accedir legalment al mercat
de treball, 3.154.300 són actives. Així, l’any 2003 la població activa
s’incrementa i ho fa majoritàriament amb dones, amb formació secundària i superior, que s’incorporen o reincorporen al mercat de treball, tant a Catalunya com a la resta d’Espanya.
D’altra banda, continua minvant el nombre de joves que s’incorporen com a població activa.

Anàlisi de les dades sobre població ocupada
L’any 2003, la població ocupada catalana la formen 2.861.800 persones, amb un increment de 91.900 persones (3,3 %) respecte de l’any anterior. En el conjunt estatal, els ocupats representen un total de 16.694.600
persones, amb un augment del 2,7 %.

L’any 2003 hi ha
prop de 91.900
ocupats més a
Catalunya.

Anàlisi sectorial i territorial

GRÀFIC 27. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ OCUPADA
PER SECTORS ECONÒMICS. CATALUNYA 2003

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

Pel que fa a la distribució de la població ocupada segons els quatre sectors d’activitat, s’observa un increment de 90.800 nous ocupats (5,6 %) en
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el sector de serveis, la majoria dones, que són les que ocupen el 79 % del
sector.
La davallada dels
ocupats en el sector
de la indústria es
compensa amb
els 25.500 nous
ocupats a la
construcció.

Per la seva banda, el sector de la construcció augmenta en 25.500 nous
treballadors (9,2 %), el 78 % dels quals són homes. Encara que el sector de
l’agricultura representa una minsa proporció de la població ocupada, creix
en 1.400 treballadors (el 2 %), i ho fa majoritàriament en homes ja que les
dones descendeixen en aquest sector.
Tot i que Catalunya continua formant part, juntament amb el País Basc,
Navarra i la Rioja, de les comunitats autònomes que tenen més d’un 25 %
d’ocupats en la indústria, aquest és l’únic sector en què davalla el nombre
d’ocupats. El sector industrial experimenta un descens de 25.700 treballadors (3,3 %), en el qual les dones disminueixen, respecte del període anterior, un 5,5 % i els homes ho fan un 2,4 %.
L’Estat espanyol presenta, a l’igual de Catalunya, un comportament
similar en les variacions del nombre d’ocupats per cada sector d’activitat.
Així, el sector serveis i el de la construcció (aquest últim s’incrementa l’11 %
en el cas de les dones) creixen el 4,1 % i 3,7 %, respectivament. Per contra, el sector industrial i el primari decreixen en un 1 % i 2 %, respectivament;
en el primer, amb un descens més elevat de les dones, i, en el segon cas, dels
homes.

L’increment relatiu
més alt en el sector
de la construcció es
dóna a la província
de Tarragona.

En l’àmbit territorial, cal destacar l’increment de 80.600 persones ocupades (6,7 %) en el sector serveis a la província de Barcelona i l’augment
en el sector de la construcció a Tarragona, que ascendeix fins a 6.200 ocupats
(15,8 %). També Girona destaca per l’augment en aquest sector, un 7,2 % respecte de l’any 2002.
Si bé en totes les províncies catalanes es produeix un descens en el nombre de treballadors industrials, el més important es dóna a la província de
Lleida, amb una pèrdua de 4.000 ocupats (14,3 %). Enguany, en canvi,
l’agricultura creix en aquesta província un 17 %.
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TAULA 77. POBLACIÓ OCUPADA PER SECTORS ECONÒMICS
I PROVÍNCIES. CATALUNYA 2003
Unitats: població ocupada en milers.

Agricultura Indústria Construcció Serveis TOTAL

2003

Variació 2003-2002

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

TOTAL

Barcelona

20,8

621,7

197,0

1.280,6 2.120,1

Girona

12,2

63,6

37,4

174,1

287,2

Lleida

20,8

24,0

23,3

89,5

157,7

Tarragona

17,7

54,6

45,4

179,3

296,9

TOTAL

71,5

763,8

303,1

Abs.

-3,3

-17,8

15,9

80,6

75,4

Rel.

-13,7

-2,8

8,8

6,7

3,7

Abs.

0,2

-1,4

2,5

7,2

8,5

Rel.

1,7

-2,2

7,2

4,3

3,0

Abs.

3,0

-4,0

0,8

0,1

0,0

Rel.

16,9

-14,3

3,6

0,1

0,0

Abs.

1,5

-2,5

6,2

2,8

8,0

Rel.

0,3

-4,4

15,8

1,6

2,8

Abs.

1,4

-25,7

25,5

90,8

91,9

Rel.

2,0

-3,3

9,2

5,6

3,3

1.723,5 2.861,8

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

Perfil de la població ocupada

Catalunya és
la comunitat
autònoma,
juntament amb
Múrcia, que
més incrementa
la taxa d’ocupació
durant l’any 2003.

Per raó de gènere, la població ocupada augmenta en 28.300 homes (1,7 %)
i en 63.600 dones (5,7 %). En el conjunt espanyol, els percentatges són l’1,4 %
i el 4,9 %, respectivament.
El creixement de la població ocupada s’ha produït, majoritàriament, en
el grup d’edat de 25 a 54 anys, amb un increment de 77.200 persones, de
les quals 56.200 són dones. Cal destacar també l’increment de 41.700 persones en el grup d’edat de 55 anys i més, on els homes obtenen un augment
del 9,4 %, i les dones del 23,9 %. Els ocupats d’aquest tram d’edat representen el 12 % del total i superen el nombre de joves de 16 a 24 anys.

L’increment de
la població
ocupada es dóna,
majoritàriament,
en les dones
entre 25 i 54 anys.
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En l’àmbit estatal, dels 437.000 ocupats més registrats l’any 2003, 416.700
tenen una edat entre 25 i 54 anys, el 66,6 % dels quals són dones. També es produeix un augment de l’ocupació en la franja de treballadors de més de 55 anys,
un total de 82.600, amb un creixement similar en ambdós sexes.
A Catalunya, la població ocupada de 16 a 24 anys pateix un descens significatiu en passar a ser de 27.100 ocupats menys respecte de l’any anterior.
Aquest descens s’accentua en el cas de les dones, ja que disminueixen en
14.000 ocupades (9,7 %), mentre que els homes ho fan en un 7,4 %.
Baixa
significativament
la població
ocupada jove
a Catalunya i,
amb menor
percentatge,
també en l’àmbit
estatal.

En la mitjana espanyola, els joves ocupats de 16 a 24 anys descendeixen
respecte de l’any 2002, amb un total de 62.300 joves menys, que representa
un descens percentual del 3,5 %. En ambdós sexes, la pèrdua d’ocupació
juvenil és prou significativa i rellevant, ja que representa l’únic grup d’edat
en què el creixement de l’ocupació és negatiu, tant a escala autonòmica com
estatal.
TAULA 78. POBLACIÓ OCUPADA PER GRUPS D’EDAT I SEXE.
CATALUNYA I ESPANYA 2003
Unitats: població ocupada en milers.

CATALUNYA

2003

ESPANYA

Variació
2003-2002

Variació
2003-2002

2003

Absoluta Relativa

Absoluta Relativa

POBLACIÓ
OCUPADA

2.861,8

91,9

3,3

16.694,6

437,0

2,7

De 16 a 24
De 25 a 54
55 anys i més

294,8
2.221,1
345,8

-27,1
77,2
41,7

-8,4
3,6
13,7

1.732,7
13.152,0
1.809,9

-62,3
416,7
82,6

-3,5
3,3
4,8

HOMES

1.691,7

28,3

1,7

10.284,3

137,7

1,4

De 16 a 24
De 25 a 54
55 anys i més

165,0
1.292,3
234,3

-13,1
20,9
20,2

-7,4
1,6
9,4

1.031,1
7.984,9
1.268,4

-42,9
139,0
41,6

-4,0
1,8
3,4

DONES

1.170,1

63,6

5,7

6.410,2

299,2

4,9

129,8
928,9
111,5

-14,0
56,2
21,5

-9,7
6,4
23,9

701,7
5,167,1
541,5

-19,4
277,7
40,9

-2,7
5,7
8,2

De 16 a 24
De 25 a 54
55 anys i més

Font: elaboració pròpia a partir de dades publicades per IDESCAT i INE.

196

MERCAT DE TREBALL, POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ, RELACIONS LABORALS...

Per nivell de formació assolit, el 30,7 % de la població ocupada diu tenir
el nivell d’educació secundària (1ª etapa) i el 30,5 %, el nivell d’educació
superior. El primer grup s’incrementa el 6 % i el segon, el 4,4 %; aquest
augment és degut en gran part a la població femenina.
Tot i que és el grup menys nombrós i enguany ha experimentat un descens del 3 %, el grup format per persones analfabetes i amb nivell d’estudis
primaris representa el 17,7 % del total i, en un alt percentatge, es troba concentrat en el tram d’edat entre 45 i 54 anys. Els ocupats amb estudis secundaris de segona etapa ha estat el que menys ha crescut (3,6 %) i ho ha fet
pràcticament per la incorporació de dones amb aquesta formació.

GRÀFIC 28. POBLACIÓ OCUPADA PER NIVELL
DE FORMACIÓ ASSOLIT I SEXE. CATALUNYA 2003
(població activa en milers)

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

Taxa d’ocupació
La taxa d’ocupació a Catalunya és del 53,8 %, 1,4 punts superior a l’any
2002 i 5 punts per sobre de la mitjana espanyola. Per sexe, la taxa d’ocupació
dels homes se situa en el 65,5 %, mentre que la femenina ho fa en el 42,8 %,
augmentant 2,10 punts.
Segons els diferents trams d’edat, la taxa d’ocupació de 16 a 24 anys
descendeix davant la població més gran de 25 anys i, en ambdós sexes, la
població ocupada més gran de 55 anys presenta el creixement més elevat,
2 punts per sobre, respecte als altres grups d’edat. En el conjunt estatal, la
taxa d’ocupació és del 48,8 %, 0,90 punts superior a la de l’any 2002. Els

La taxa d’ocupació
de les dones
catalanes entre
25 i 54 anys és la
que obté
l’increment més
alt i se situa
en el 65,7 %.
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homes situen la taxa en el 61,9 % i les dones, en el 36,40 %. Destaca el grup
de 25 a 54 anys, amb una taxa d’ocupació femenina superior a la resta de
trams d’edat, 2,3 punts per sobre.
Girona ha estat la província amb la taxa d’ocupació més elevada del
territori català (59,4 %), amb un increment de 0,8 punts respecte de
l’any 2002. Tarragona s’ha situat en el 56,7 %, seguida de Barcelona,
amb 53 %, que és la província on es registra l’augment més alt (1,8
punts); mentre que Lleida, amb una taxa del 51,1 % perd 0,2 punts en
relació amb l’any 2002.
TAULA 79. TAXA D’OCUPACIÓ PER GRUPS D’EDAT I SEXE.
CATALUNYA I ESPANYA 2003
Unitats: percentatges.

CATALUNYA

ESPANYA

2003

Variació
2003-2002

2003

Variació
2003-2002

TAXA
D’OCUPACIÓ

53,8

1,4

48,8

0,9

De 16 a 19
De 20 a 24
De 25 a 54
55 anys i més

20,2
58,7
78,1
19,2

-2,5
-1,1
1,9
2,0

16,8
49,6
71,3
16,4

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

HOMES

65,5

0,7

61,9

0,4

De 16 a 19
De 20 a 24
De 25 a 54
55 anys i més

25,4
62,2
90,2
29,1

-1,8
-0,8
0,4
2,0

22,1
56,1
86,0
25,8

-1,3
0,8
0,2
0,5

DONES

42,8

2,1

36,4

1,4

De 16 a 19
De 20 a 24
De 25 a 54
55 anys i més

14,8
55,1
65,7
11,2

-3,2
-1,4
3,3
2,0

11,2
42,9
56,5
8,8

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

Font: elaboració pròpia a partir de dades publicades per IDESCAT i INE.

Per comunitat autònoma, les Illes Balears presenten la taxa d’ocupació
més elevada de tota la península, el 55,6 %; seguides per Catalunya (53,8 %),
la Comunitat de Madrid (52,6 %) i Navarra (52,5 %).

198

MERCAT DE TREBALL, POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ, RELACIONS LABORALS...

Malgrat que hi ha 8 comunitats autònomes per sota de la mitjana estatal,
totes en conjunt presenten un creixement positiu respecte de l’any anterior;
destaquen la Regió de Múrcia i Catalunya, amb 1,5 punts, i Cantàbria, que
augmenta en 1,4 punts. Per contra, Balears i Madrid són les autonomies que
menys incrementen la seva taxa d’ocupació. Catalunya es manté com la segona comunitat, després de les Balears, amb la taxa d’ocupació femenina
més alta.

Catalunya és
la comunitat
autònoma,
juntament amb
Múrcia, que més
incrementa la taxa
d’ocupació durant
l’any 2003.

Cal assenyalar que, segons l’informe INFOEMPLEO,2 les comunitats
amb més capacitat de creació d’ocupació han estat Catalunya, Madrid i País
Basc. En conjunt han generat quasi el 55 % de l’oferta estatal en el període
2002-2003. Tot i així, comparant les dades interanuals, s’observa la disminució del pes relatiu de Madrid en el conjunt espanyol, mentre que
Catalunya experimenta un notable creixement que la situa al capdamunt de
la creació de llocs de treball.
L’informe també destaca l’alt grau de concentració a Barcelona de
l’oferta de treball, un 86 % del total de llocs de la comunitat autònoma,
mentre que el seu pes sobre la població ocupada és del 74 %. Tot i així, sembla que s’observa una lenta però progressiva disminució del pes de
Barcelona enfront d’altres províncies, com ara Girona i Tarragona, que experimenten creixements significatius.
Un altre factor que ha permès a Catalunya situar-se per davant de
Madrid en relació amb la millora de la taxa d’ocupació, ha estat el fet que,
a més de crear ocupació, també ha baixat la seva taxa d’atur; mentre que
Madrid, que ha estat la segona comunitat a generar llocs de treball, no ha
aconseguit baixar l’atur, ans l’augmenta lleugerament, tot i que la taxa està
per sota de la de Catalunya.

L’any 2003,
Catalunya,
contràriament a la
Comunitat de
Madrid, a més
de crear ocupació,
aconsegueix baixar
la taxa d’atur.

2. Informe INFOEMPLEO 2003. Període d’estudi: abril 2002-abril 2003. Círculo de Progreso,
Madrid 2003.
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TAULA 80. TAXA D’OCUPACIÓ PER COMUNITAT AUTÒNOMA.
ESPANYA 2003
Unitats: percentatges.

TAXA
D’OCUPACIÓ

2003

variació
2003-02

TOTAL
NACIONAL
Homes
Dones

48,8
61,9
36,4

0,9
0,4
1,5

ANDALUSIA
Homes
Dones

43,1
57,8
29,1

ARAGÓ
Homes
Dones

TAXA
D’OCUPACIÓ

2003

variació
2003-02

COM.
VALENCIANA
Homes
Dones

50,9
64,2
38,3

0,5
0,3
0,6

1,1
0,6
1,5

EXTREMADURA
Homes
Dones

42,1
56,4
28,3

1,3
0,4
2,2

48,9
62,0
36,3

1,3
0,2
2,3

GALÍCIA
Homes
Dones

46,4
58,1
35,8

1,2
1,0
1,5

ASTÚRIES
Homes
Dones

41,6
53,8
30,7

1,4
0,7
1,9

MADRID
Homes
Dones

52,6
65,4
41,0

0,3
-0,2
0,7

BALEARS
Homes
Dones

55,6
66,4
45,1

0,0
-1,0
1,0

MÚRCIA
Homes
Dones

50,1
64,9
35,8

1,5
1,0
2,0

CANÀRIES
Homes
Dones

51,6
63,6
39,7

1,0
0,1
1,9

NAVARRA
Homes
Dones

52,5
64,2
41,2

0,5
-1,1
2,1

CANTÀBRIA
Homes
Dones

47,0
61,1
33,9

1,4
0,9
1,9

PAÍS BASC
Homes
Dones

50,7
62,4
39,6

1,1
0,2
1,9

CASTELLA
I LLEÓ
Homes
Dones

44,7
58,5
31,3

0,5
0,3
0,7

RIOJA
Homes
Dones

49,5
63,6
35,8

0,8
0,0
1,5

CASTELLA
LA MANXA
Homes
Dones

46,1
62,0
30,6

0,7
0,2
1,2

CEUTA
I MELILLA
Homes
Dones

44,4
60,4
27,1

0,9
0,9
0,7

CATALUNYA
Homes
Dones

53,8
65,6
42,8

1,5
0,8
2,1

Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades per INE.
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Població ocupada segons situació professional
El 82,25 % de la població ocupada és assalariada, és a dir, 2.354.000 persones treballen per compte d’altri. D’aquesta, el 58,4 % se situa en el grup
d’edat entre 25 i 44 anys. Enguany s’observa una pèrdua de 24.530 assalariats
en el grup de 16 a 24 anys (8,1 %) i, per contra, un guany de 27.530 persones
més en els més grans de 55 anys (13,4 %)
TAULA 81. POBLACIÓ OCUPADA PER SITUACIÓ PROFESSIONAL
I SEXE. CATALUNYA 2003
Unitats: població ocupada en milers.

Variació 2003-2002
2003
Abs. Rel. Abs.
Total

Empresaris
i coop.

332,7

128,2

460,9 -10,6 -3,1

4,2

3,4

-6,4

-1,4

Ajudes
familiars

14,3

31,3

45,6

8,1

35,0

7,9

21,0

51,7

5,4

90,4

4,0

Altres
TOTAL

-0,2 -1,4

1.344,0 1.010,0 2.354,0 38,7
0,7

0,5

1,2

0,3

1.691,7 1.170,1 2.861,8 28,3

3,0

Dones

Abs. Rel.

Homes Dones

Assalariats

Homes

Rel.

75,0 -0,5
1,7

63,6

-50,0
5,7

Total

-0,2 -14,2
91,9

3,3

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

La població ocupada no assalariada representa el 17,7 %. D’aquesta, el
46,5 % se situa en el grup d’edat de 25 a 54 anys tot i que, en aquest període,
experimenta un decreixement per sobre del 5 %, mentre que també s’incrementen els més grans de 55 anys en 14.200 persones (14,3 %) respecte de
l’any anterior.
La població no assalariada que concentra empresaris i cooperativistes
representa el 16,11 % sobre el total i durant l’any 2003 decreix en 6.400
(1,4 %), tot i l’important increment de 4.200 dones ocupades en aquest grup
(3,4 %).

Creix en 4.200 el
nombre de dones
classificades en el
grup d’empresaris
i cooperativistes.

El 92 % de la població ocupada treballa a jornada completa, fet que
representa un total de 2.645.700 persones, amb un increment de 78.600
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(3,1 %), i afavoreix, especialment, les dones majors de 25 anys. El total
de la població ocupada que treballa a jornada parcial és de 216.100 persones, actualment incrementades en 13.200 persones (6,5 %), el 94,6 % de
les quals són dones.
La dones que treballen a jornada parcial comptabilitzen el 15 % del total
d’ocupades, mentre que els homes representen només el 2,5 %. En el primer
cas, l’augment ha estat de 12.500 llocs de treball (7,7 %) i, en el segon cas,
s’ha donat un increment de 700 ocupats a jornada parcial (1,7 %).
Per edat, s’observa un descens d’ocupats a jornada completa en els joves de 16 a 24 anys (11 %), mentre que creix el nombre d’ocupats a jornada
parcial (7,7 %).

Augmenta el
nombre de
persones ocupades
a temps parcial
sobretot en les
dones menors
de 25 anys.

La taxa de treball
a temps parcial
femenina és,
a Catalunya,
el doble de la
dels homes.

En conjunt es registra un augment en el nombre de persones ocupades
a temps parcial, que repercuteix sobretot en les dones menors de 25 anys,
i un menor increment en el nombre de persones ocupades a jornada
completa.

Taxa de parcialitat
La taxa de parcialitat se situa a Catalunya en el 7,6 %, superior en 0,2
punts a la de l’any 2002, i 0,4 punts per sota de la taxa espanyola. La diferència d’aquesta taxa entre dones i homes és notable; les primeres tenen
una taxa del 14,9 %, mentre que els homes se situen molt per sota, amb el
2,5 %. A l’Estat espanyol la taxa de parcialitat se situa en el 8 %, amb la
mateixa taxa que la catalana, per als homes, el 2,5 %, i superior per a les
dones, el 16,7 %.
TAULA 82. TAXA DE PARCIALITAT PER SEXE. CATALUNYA
I ESPANYA 2003
Unitats: percentatges.

CATALUNYA

ESPANYA

2003

Var. 2003-02

2003

Var. 2003-02

Homes

2,5

0,0

2,5

0,0

Dones

14,9

0,3

16,7

0,1

TOTAL

7,6

0,2

8,0

0,1

Font: elaboració pròpia a partir de dades publicades per IDESCAT i INE.
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Anàlisi de les dades sobre població ocupada assalariada
Dels 2.354.000 assalariats de Catalunya, el 57 % són homes i enguany
han incrementat els seus actius en 38.700 (3 %); les dones ho han fet en
51.700 (5,4 %). En ambdós sexes, la població assalariada de 16 a 24 anys
s’ha reduït en una mitjana del 9,7 %.
En el conjunt d’Espanya, la població ocupada assalariada l’any 2003 és
de 13.597.900 persones, cosa que representa un increment del 3,5 %. Per
gènere, l’ascens dels assalariats s’ha mantingut en proporcions similars a
les de Catalunya i ha destacat en ambdós àmbits un major increment en les
dones.
Del total d’assalariats de Catalunya, 1.836.300 (78 %) tenen llocs de
treball amb contractes indefinits, un 41 % dels quals els ocupen les dones.
L’any 2003 s’ha produït un augment del 4,9 % que ha beneficiat més les
dones (8,4 %) que els homes (2,5 %). Cal observar que aquesta diferència
en la distribució no es troba entre els assalariats amb contracte temporal, ja
que, del 22 % de les persones que treballen mitjançant aquest tipus de contracte, el 48,6 % són dones. És a dir, la proporció de dones temporals és més
elevada.

El 78 % dels
assalariats a
Catalunya tenen
contracte indefinit.

Per la seva banda, la contractació temporal també s’incrementa, un 1 %,
tot i que aquest fet beneficia la població femenina, que disminueix en 7.200
contractes (2,8 %); mentre que la masculina augmenta en 12.500 contractes
(4,9 %) respecte del període anterior.
Pel que fa als diferents trams d’edat, en la població de 16 a 24 es constata un descens en el nombre d’assalariats amb contractes indefinits i temporals (4,8 % i 10,5 %, respectivament). Tot i així, en aquest tram d’edat
tan curt es concentra el 30 % de treballadors temporals. Per contra, la població de 25 a 54 anys s’incrementa en 4,4 % i 7,4 %, respectivament, i els
homes concentren gran part de l’augment dels temporals. En el tram dels
més grans de 55 anys, presenten un creixement important els treballadors
indefinits (14,7 %) mentre que baixen els temporals (1,8 %).

El 30 % dels
assalariats
temporals es
concentra en el
tram d’edat entre
16 i 24 anys.

Segons el tipus d’ocupació, el nombre més elevat d’assalariats es concentra en la categoria de «Treballadors qualificats en manufactures i construcció», amb un 17 %; el 16 % ocupa la branca administrativa, i el 15 %
se situa en el tipus d’ocupació relacionada amb la restauració i el comerç.
La proporció entre els «treballadors no qualificats» i «els tècnics i professionals científics i intel·lectuals» és similar, està sobre el 12 %.
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TAULA 83. POBLACIÓ OCUPADA ASSALARIADA PER TIPUS
DE CONTRACTE I SEXE. CATALUNYA 2003
Unitats: població ocupada assalariada en milers.

Variació 2003-2002

2003

Abs.

Homes Dones
Indefinit

1.078,0

Temporal

266,0

Total

Total

Rel.

Abs.

Homes

Rel.

Abs.

Dones

Rel.

Total

758,3 1.836,3 26,2

2,5

59,0

8,4

85,2

4,9

251,7

12,5

4,9

-7,2

-2,8

5,2

1,0

1.344,0 1.010,0 2.354,0 38,7

3,0

51,7

5,4

90,4

4,8

517,7

Font: elaboració pròpia a partir de dades publicades per IDESCAT.
El 26,7 % de la
població ocupada
assalariada
disposa d’un
contracte temporal
amb una durada
de 4 a 11 mesos.

El 26,7 % de la població ocupada assalariada disposa d’un contracte
temporal amb una durada de 4 a 11 mesos, amb un descens del 8,9 % per
l’any 2003. Augmenta, per contra, el nombre de treballadors temporals amb
contractes inferiors als 3 mesos (11,2 %), fet que implica el 14,2 % de la
població. La població que té un contracte temporal de durada superior als
12 mesos representa un 9,2 %, amb considerables reduccions respecte de
l’any 2002.
TAULA 84. POBLACIÓ OCUPADA ASSALARIADA
AMB CONTRACTE TEMPORAL NO DESITJAT PER GRUPS
D’EDAT I SEXE. CATALUNYA 2003
Unitats: població ocupada assalariada en milers.

Variació 2003-2002

2003
Homes Dones

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.
Total

Homes

Dones

Total

De 16 a 24

66,7

57,8

124,5 -12,1 -15,4 -12,2 -17,4 -24,3 -16,3

25 anys i més

150,7

145,3

296,0

12,6

9,1

-6,4

TOTAL

217,4

203,0

420,5

0,6

0,3

-18,7 -8,4 -18,1 -4,1

-4,2

6,2

2,1

Font: elaboració pròpia a partir de dades publicades per IDESCAT.
El 81,2 %
dels treballadors
temporals no
desitja aquest tipus
de contracte.
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Tot i que la població assalariada que té un contracte de treball temporal
que no desitja representa el 81,2 % dels treballadors temporals, l’any 2003
aquesta decreix en 18.100 persones, cosa que significa un descens del 4,1 %
que es reflexa sobretot en la població de 16 a 24 anys (16,3 %) i en les dones
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(8,4 %). Per contra, s’observa en els homes un lleuger augment en el nombre de persones amb contracte temporal no desitjat.
En el conjunt de la població catalana, el 13,6 % de la població ocupada
assalariada treballa en el sector públic, que s’incrementa en 28.700 persones (9,8 %), mentre que el sector privat ho fa en 61.800 persones (3,1 %).
Respecte de l’anàlisi dels diferents grups d’edat, la població de 16 a 24
anys que treballa en el sector privat decreix un 9,2 %, mentre que aquest mateix grup d’edat s’incrementa en el sector públic un 26,4 % respecte al període anterior.
Segons el gènere, el 18 % de les dones treballa en el sector públic davant
del 10,3 % dels homes i, per distribució, les dones representen el 56,6 % del
sector. Tant el sector públic com el privat incrementen el nombre d’assalariats; destaquen, però, les 21.100 noves dones assalariades del sector públic, que significa un augment del 13,1 % de variació anual. Pel que fa al
tipus de contracte, el 89,7 % de la població amb contracte temporal es concentra en el sector privat, tot i que disminueix un 1,33 % davant l’increment
del 27,6 % de nous contractes temporals subscrits pel sector públic.

El sector públic
s’incrementa amb
un 13,1 % de noves
assalariades.

TAULA 85. POBLACIÓ OCUPADA ASSALARIADA SEGONS
TREBALL EN EL SECTOR PRIVAT O PÚBLIC I SEXE.
CATALUNYA 2003
Unitats: població ocupada assalariada en milers.

Variació 2003-2002

2003
Homes Dones
Ass. sec. privat
Ass. sec. públic
TOTAL

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.
Total

Homes

1.205,1 828,2 2.033,3 31,2

Dones

2,6

30,6

61,8

3,0

7,5

5,4

21,1 11,6 28,7

8,9

1.344,0 1.010,0 2.354,0 38,7

2,9

51,7

3,8

138,9

181,8

320,8

3,7

Total

5,1

90,4

Font: IDESCAT.

Taxa de temporalitat
La taxa de temporalitat a Catalunya se situa al 21,99 %, quasi 6 punts
per sota de la d’Espanya, que arriba fins al 30,57 %. En conjunt, la taxa de
temporalitat decreix respecte de l’any 2002, tant a Catalunya com a la resta
de l’Estat. Ara bé, mentre que les dones redueixen més de dos punts i se si-

L’any 2003 es
redueix més de dos
punts la taxa
de temporalitat
femenina.
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tuen en el 24,9 %, la taxa de temporalitat masculina augmenta 0,4 punts i
queda en el 19,8 %.
TAULA 86. TAXA DE TEMPORALITAT PER SEXE.
CATALUNYA I ESPANYA 2003
Unitats: percentatges.

CATALUNYA

ESPANYA

2003

Var. 2003-02

2003

Var. 2003-02

Homes

19,8

0,4

28,6

-0,5

Dones

24,9

-2,1

33,5

-0,3

TOTAL

22,0

-0,7

30,6

-0,4

Font: elaboració pròpia a partir de dades publicades per IDESCAT i INE.

El perfil de la població ocupada catalana es caracteritza encara
per una presència més gran de la població masculina tot i que l’augment que es produeix en aquest període és degut pràcticament a les
dones. Els increments es donen sobretot en les persones de més de
25 anys, mentre que disminueixen considerablement els ocupats de
16 a 24 anys.
Creix, també, el nombre d’assalariats amb contracte indefinit i
baixa considerablement la taxa de temporalitat de les dones. Cal destacar que en aquest període davalla el nombre d’empresaris i cooperativistes entre la població masculina mentre que augmenten les
dones amb aquesta situació professional.

1.2.2. Anàlisi de les dades sobre desocupació i inactivitat
Població inactiva
Baixa la població
inactiva un 2,8 %.
El descens es
concentra sobretot
en les dones.
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Enguany, a Catalunya, el nombre total de població inactiva –les persones que no treballen ni busquen activament feina en el mes anterior a la realització de l’enquesta– se situa en 2.162.200 persones, cosa que significa
un descens de 62.600 persones (2,8 %).
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Cal assenyalar que, malgrat que el 65 % de la població inactiva són dones, aquestes descendeix en un nombre de 44,500 inactives (3,1 %) mentre
que els homes ho fan en un 2,3 %.
Pel que fa als diferents grups d’edat, la meitat de la població inactiva té
més de 65 anys i augmenta un 1 % respecte de l’any anterior. Els inactius
entre 25 i 54 anys representen el 20 % del total, tot i que davallen un 10 %.
Per la seva banda, Espanya presenta una població inactiva de 15.381.200
persones, que disminueix en tots els trams d’edat a excepció dels més grans
de 65 anys.
TAULA 87. POBLACIÓ INACTIVA PER SITUACIÓ D’INACTIVITAT
I EXPERIÈNCIA LABORAL. CATALUNYA 2003
Unitats: població inactiva en milers.

Variació 2003-2002

2003
Han No han
treballat treb.

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.
Total

Han
treballat

No han
treb.

Total

Estudiants

76,4

238,1

314,5

6,8

9,9

1,7

0,7

8,6

2,8

Jubilats, ret.
i pen.

835,3

179,9

1.015,2

4,7

0,6

-6,5 -3,5

-1,8

-0,2

Feines
de la llar

301,3

352,2

653,5

-32,8 -9,8

5,9

-26,8 -3,9

Altres
situacions

128,9

51,1

180,0

-34,2 -21,0 -7,6 -12,9 -41,9 -18,9

1.341,8

821,3

TOTAL

1,7

2.163,1 -55,4 -4,0 -6,4 -0,8 -61,8 -2,8

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

A Catalunya, el 47 % de la població inactiva pertany a la categoria de
«jubilats, retirats i pensionistes», amb un descens percentual del 0,2 % respecte del període anterior. El 30 % forma la població dedicada a les feines
de la llar, que baixa un 4 %, i el 14 % concentra els estudiants, amb un
increment del 2,8 %.

El 30 % de la
població inactiva
correspon a la
població dedicada
a les feines
de la llar.

Segons l’experiència laboral, el 62 % de la població jubilada i pensionista ha treballat anteriorment, davant del 6 % dels estudiants que ho ha fet,
mentre que el 43 % de la població que desenvolupa feines de la llar no ha
treballat mai.
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En conjunt, la població inactiva, independentment de la seva situació
d’inactivitat, i amb experiència laboral, en representa més de la meitat, el
62 % sobre el total. La resta no té experiència laboral i decreix el 0,8 % respecte de l’any 2002.

Taxa d’inactivitat
La taxa
d’inactivitat a
Catalunya se situa
4,3 punts per sota
de l’espanyola.

La taxa d’inactivitat a Catalunya se situa en el 40,67 %, 1,39 punts per
sota de l’any 2002 i 4,3 punts per sota de la taxa espanyola (44,97 %). Per
sexe, s’evidencia la major inactivitat de les dones, amb una taxa del 51,28 %,
davant del 29,43 % dels homes. En ambdós casos, la taxa d’inactivitat disminueix 1,91 punts i 0,85, respectivament.
Barcelona és la província amb major volum de població inactiva (76 %),
amb una taxa d’inactivitat del 41,1 %. Mentre que Girona té la taxa més baixa,
35,4 %, amb un total de 170.900 persones inactives, un 8 % sobre el total de
Catalunya. Per la seva banda, Lleida és l’única província on la taxa augmenta en relació amb l’any 2002, prop d’un punt.
TAULA 88. TAXA D’INACTIVITAT PER PROVÍNCIES.
CATALUNYA 2003
Unitats: percentatges.

2003

Variació 2003-02

TOTAL

40,7

-1,4

Barcelona

41,1

-1,7

Girona

35,4

-1,5

Lleida

46,5

0,9

Tarragona

39,2

-0,1

Font: IDESCAT, a partir de l’enquesta de població activa.

Tot i el fort augment de la població activa a causa de les dones,
aquestes formen el 65 % dels inactius de Catalunya i un gran percentatge estan dedicades a les feines de la llar.
Cal assenyalar que entre la població de jubilats i pensionistes,
que representa la meitat de la població inactiva, baixa considerablement el nombre de persones que han accedit a aquesta condició sense
haver treballat abans.

208

MERCAT DE TREBALL, POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ, RELACIONS LABORALS...

Població desocupada
El total de la població desocupada a Catalunya se situa en 292.500 persones, cosa que suposa una disminució de l’atur estimat del 0,7 % respecte
de l’any 2002.

L’any 2003
descendeix l’atur
estimat un 0,7 %.

Anàlisi sectorial i territorial
La major part de les persones desocupades (126.500) es troben en el
sector de serveis, seguit per la indústria i la construcció, que, malgrat ser el
sector on davalla més el nombre de desocupats, prop d’un 9 %, compta amb
20.100 aturats. Cal assenyalar que hi ha 83.600 persones que no estan classificades en cap sector econòmic.

La construcció és el
sector on davalla
més la població
desocupada.

GRÀFIC 29. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ
DESOCUPADA PER SECTORS ECONÒMICS.
CATALUNYA 2003

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

El 81 % de la població desocupada a Catalunya es concentra a la província de Barcelona, amb 283.400 persones, tot i el descens del 0,04 %
produït durant l’any 2003. Girona té 25.100 desocupats, el 9 % de la població, i passa a ser l’única província en què el nombre augmenta, concretament un 14,1 % respecte de l’any 2002. Tarragona concentra un 7 %
de la població, amb un descens del 13,3 %, i la província de Lleida té el
3 % del conjunt de la població catalana desocupada, amb un descens
del 20 % l’any 2003.
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El 56 % de
la població
desocupada
són dones.

El 41 % de l’atur a
Catalunya afecta
les dones que tenen
entre 25 i 54 anys.

Perfil de la població desocupada
Malgrat que la població femenina descendeix un 2,7 % i els homes
incrementen el nombre de desocupats un 1,9 %, les dones continuen representant el 56 % de l’atur.
Segons l’edat, baixa la població desocupada de 16 a 24 anys i de 55 anys
i més gràcies al fet que disminueix el nombre de desocupades d’aquestes
edats ja que els homes augmenten en tots els trams. Pel que fa a la població
més gran de 55 anys, s’evidencia un important descens, el 18,9 %, en el cas
de les dones i un increment rellevant, el 10,4 %, en el cas dels homes. Tot
i els bons resultats per a les dones, cal assenyalar que el 41 % de l’atur a
Catalunya afecta les dones que tenen entre 25 i 54 anys.
A la resta de l’Estat, la població desocupada és de 2.127.400 persones,
amb un increment de 44.500 persones desocupades (2,1 %). Per sexes, tant
homes com dones augmenten el nombre de desocupats, 3 % i 1,5 %, respectivament. En tots els grups d’edat representats, la població desocupada
augmenta, exceptuant la població femenina de 16 a 24 anys que decreix un
3,3 % respecte del període anterior.

El 26 % de la
població fa entre
12 i 35 mesos que
va acabar la seva
última feina, fet
que enguany
s’ha incrementat
un 5,9 %.

El 58 % de la població desocupada que ha treballat abans, (144.000 persones) porta un màxim d’11 mesos des que va deixar la darrera ocupació;
ara bé, aquest nombre es redueix un 7 % respecte de l’any 2002. El 26 %
de la població fa entre 12 i 35 mesos que va acabar la seva última feina, fet
que enguany s’ha incrementat un 5,9 %. Finalment, el 16 % forma la població amb un temps superior als 36 mesos sense treballar, tot i que aquest grup
també davalla un 5 %.
Segons l’experiència laboral de la població desocupada, un 85 % ha treballat abans; la resta no té cap experiència laboral. A més, aquest grup s’ha
incrementat l’any 2003 un 19,6 %. Una explicació d’aquest augment la podem trobar en els joves i les dones que s’incorporen per primer cop al mercat laboral com a població activa.
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TAULA 89. POBLACIÓ DESOCUPADA PER GRUPS D’EDAT I SEXE.
CATALUNYA I ESPANYA 2003
Unitats: població desocupada en milers.

CATALUNYA

2003

ESPANYA

Variació
2003-2002

2003

Absoluta Relativa

Variació
2003-2002
Absoluta Relativa

POBLACIÓ
DESOCUPADA

292,5

-2,2

-0,7

2.127,4

44,5

2,1

De 16 a 24
De 25 a 54
55 anys i més

76,1
193,7
22,7

-2,0
0,9
-1,0

-2,6
0,5
-4,2

510,2
1.489,6
127,6

-3,4
44,5
3,3

-0,7
3,1
2,7

HOMES

129,7

2,4

1,9

914,7

26,8

3,0

De 16 a 24
De 25 a 54
55 anys i més

43,5
73,5
12,7

0,0
1,3
1,2

0,0
1,8
10,4

247,9
592,0
74,8

5,7
19,5
1,5

2,4
3,4
2,0

DONES

162,8

-4,6

-2,7

1.212,6

17,6

1,5

De 16 a 24
De 25 a 54
55 anys i més

32,7
120.2
9,9

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

-5,5
-0,3
-18,9

262,3
897,6
52,8

-9,0
25,0
1,8

-3,3
2,9
3,5

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

Tots els grups d’edat, excepte la població més gran de 55 anys, incrementen el nombre de desocupats que cerquen la primera feina; mentre que,
a diferència de Catalunya, Espanya presenta un important increment de persones desocupades més grans de 55 anys que no han treballat abans.
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TAULA 90. POBLACIÓ DESOCUPADA PER TEMPS DE CERCA
D’OCUPACIÓ. CATALUNYA I ESPANYA 2003
Unitats: població desocupada en milers.

CATALUNYA

2003

ESPANYA

Variació
2003-02
Abs.

Rel.

2003

Variació
2003-02
Abs.

Rel.

5 mesos i menys

102,9

-1,4

-1,3

80,7

8,9

1,1

De 6 a 11 mesos

54,1

-2,2

-3,9

393,3

24,4

6,6

De 12 a 23 mesos

50,6

-0,5

-1,0

336,0

16,2

5,1

2 anys i més

72,2

4,7

7,0

452,7

-7,6

-1,7

Ja han trobat ocupació

12,6

-3,0

-19,2

144,7

2,7

1,9

TOTAL

292,5

-2,2

-0,8

2.127,4

44,5

2,1

Font: elaboració pròpia a partir de dades publicades per l’IDESCAT.
La quarta part
de la població
desocupada fa més
de dos anys que
cerca feina.

A Catalunya, la població desocupada amb un temps de cerca igual o inferior a l’any representa el 53,7 % de la població, mentre que el 17,3 % triga
entre 12 i 23 mesos a trobar feina. El nombre d’aturats que es troba en
aquestes situacions ha baixat, enguany, en 4.100 persones. Per contra, la
població desocupada amb un temps de cerca d’ocupació superior als dos
anys, la quarta part de la població desocupada, s’incrementa en 4.700
desocupats (7 %).
El mercat de treball espanyol presenta menys població desocupada,
amb un temps de cerca d’ocupació igual o superior als dos anys (21 %).

Taxa d’atur estimat
La taxa d’atur
estimat a
Catalunya se
situa 2 punts per
sota de l’estatal.

La taxa d’atur
juvenil és molt
elevada i pateix un
increment anual
en ambdós sexes.
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La taxa d’atur estimat a Catalunya és del 9,3 %, davant de l’11,3 % a
la resta de l’Estat. Si ens centrem en la distribució per raó de sexe o gènere,
observem una taxa d’atur més elevada en el col·lectiu de les dones i en el
col·lectiu dels joves.
La taxa d’atur femenina se situa en el 12,2 %, quasi 4 punts per sota de
la d’Espanya (15,9 %.), malgrat que aquesta es redueix tant en l’àmbit autonòmic (-0,9 punts) com en l’estatal (-0,5 punts). D’altra banda, la taxa
d’atur masculina s’incrementa 0,2 punts a Espanya i es manté a Catalunya.

MERCAT DE TREBALL, POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ, RELACIONS LABORALS...

La taxa d’atur juvenil és molt elevada i pateix un increment anual en
ambdós sexes. A Catalunya, la població de 16 a 19 anys té una taxa
d’atur del 34,5 %, 2,6 punts per sobre de la d’Espanya, que en el cas de
les dones arriba fins al 39 %. En aquest tram d’edat, la taxa s’incrementa
5,8 punts respecte de l’any 2002 i disminueix a mesura que augmenta
l’edat del col·lectiu; així, la població de 20 a 24 anys té una taxa d’atur
del 16,7 %.
Per sectors, la indústria presenta la taxa d’atur més elevada, el 7,1 %, tot
i el descens de 0,3 punts respecte de l’any 2002. En el sector de serveis la
taxa, enguany, és del 6,8 % i en la construcció, del 6,2 %; ambdós sectors
pateixen lleugeres baixades respecte al període anterior. El sector primari
compta amb una taxa d’atur del 4,9 %, la més baixa, tot i l’increment de 2,1
punts respecte del període anterior.

La indústria és el
sector que presenta
la taxa d’atur
més elevada.

TAULA 91. TAXA D’ATUR PER GRUPS D’EDAT I SEXE.
CATALUNYA I ESPANYA 2003.
Unitats: percentatges.

CATALUNYA

ESPANYA

2003

Variació
2003-2002

2003

Variació
2003-2002

TAXA
D’ATUR

9,3

-0,3

11,3

-0,1

De 16 a 19
De 20 a 24
De 25 a 54
55 anys i més

34,5
16,7
8,0
6,1

5,8
-0,3
-0,3
-1,1

31,9
20,4
10,2
6,6

2,7
0,0
0,0
-0,1

HOMES

7,1

0,0

8,2

0,2

De 16 a 19
De 20 a 24
De 25 a 54
55 anys i més

31,7
17,5
5,4
5,2

2,9
0,7
0,0
0,1

27,2
17,1
6,9
5,6

2,6
0,6
0,1
0,0

DONES

12,2

-0,9

15,9

-0,5

De 16 a 19
De 20 a 24
De 25 a 54
55 anys i més

39,0
15,8
11,5
8,2

10,6
-1,5
-0,6
-3,8

40,0
24,5
14,8
8,9

2,8
-0,7
-0,3
-0,3

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

Per contra, a Espanya, la taxa d’atur més elevada es concentra en el sector primari (15,5 %), que creix 0,2 punts. El segueixen el sector de la construcció (9 %)
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i el sector de serveis (7,8 %), mentre que la taxa més baixa es concentra en el sector industrial, tot i l’increment de 0,5 punts respecte del període anterior.
La província de
Lleida té la taxa
d’atur més baixa
del territori català.

Per àmbits territorials, la província de Lleida té la taxa d’atur més baixa
del territori català, el 4,6 %. Tarragona té una taxa del 6,7 % (-1,2 punts);
Girona, del 8 % (+0,7 punts); i, en últim lloc, la província de Barcelona,
que, amb el 10,1 % (-0,3 punts), presenta la taxa d’atur més elevada, de 0,8
punts per sobre de la mitjana catalana (9,3 %), si bé segueix estant 1,2 punts
per sota de la mitjana espanyola (11,3 %).

La taxa d’atur a
Catalunya, malgrat
que està per sota
de l’estatal, es
manté superior a la
d’altres comunitats
com ara Madrid
o Aragó.

Si analitzem el comportament de les diferents comunitats autònomes, Andalusia és la comunitat que presenta la taxa d’atur més elevada, amb el 18,6 %
de la població activa, tot i que disminueix en 1,1 punts respecte de l’any 2002.
Tot seguit es troben Extremadura (17,4 %) i Galícia (12,6 %). Ceuta i Melilla
és la comunitat que més incrementa la seva taxa d’atur, seguida de les Illes Balears (3,6 i 2 punts, respectivament). Catalunya, malgrat que presenta una taxa
per sota de l’estatal i enguany davalla, es manté per sobre de comunitats com
ara Aragó o Madrid que, contràriament, augmenten la taxa d’atur.

Taxa d’atur de llarga durada
La taxa d’atur de
llarga durada se
situa l’any 2003 en
el 3,89 %, amb un
lleuger increment
en relació amb
l’any anterior.

Del conjunt de la població desocupada a Catalunya, 122.800 persones
triguen més d’un any a trobar un lloc de treball, i representen el 42 % de la
població desocupada; així, la taxa d’atur de llarga durada se situa en el 3,89 %,
0,3 punts per sota de la mitjana espanyola però incrementada respecte de l’any
2002. A Espanya la taxa d’atur de llarga durada és del 4,19 %, el 37 % de
la població desocupada.
En els dos àmbits territorials, es constata una proporció més elevada del
nombre de desocupats que estan un mínim de dos anys a la recerca d’un lloc de
treball, i que representen més de la tercera part de la població desocupada en
cada cas, tot i que el nombre de persones de l’esmentada categoria descendeix
un 1,68 % en el conjunt de la Península i augmenta el 6,51 % al Principat.
L’atur estimat total baixa pel descens de les dones desocupades, tot
i que aquestes representen el 56 % de l’atur total; per contra, augmenten els homes desocupats en tots els trams d’edat. L’atur de llarga durada augmenta i representa el 40 % de les persones desocupades.
Malgrat que continuen per sota de la mitjana espanyola, la taxa d’atur
juvenil i la d’atur de llarga durada es continuen incrementant i afecten,
principalment, les dones.
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Atur registrat
TAULA 92. TAXA D’ATUR PER COMUNITAT AUTÒNOMA.
ESPANYA 2003
Unitats: percentatges.

TAXA
D’ATUR

2003

variació
2003-02

TOTAL
NACIONAL
Homes
Dones

11,3
8,2
15,9

-0,1
0,1
-0,5

ANDALUSIA
Homes
Dones

18,6
13,6
26,5

ARAGÓ
Homes
Dones

TAXA
D’ATUR

2003

variació
2003-02

COM.
VALENCIANA
Homes
Dones

10,8
8,1
14,9

0,5
0,5
0,5

-1,1
-0,6
-2,0

EXTREMADURA
Homes
Dones

17,4
12,5
25,4

-1,8
-1,2
-3,1

6,3
4,3
9,5

0,8
0,9
0,4

GALÍCIA
Homes
Dones

12,6
8,3
18,3

0,5
0,1
0,8

ASTÚRIES
Homes
Dones

11,2
7,9
16,0

1,4
0,8
2,1

MADRID
Homes
Dones

7,2
5,2
10,0

0,1
0,4
-0,4

BALEARS
Homes
Dones

9,3
7,5
11,8

2,0
1,6
2,4

MÚRCIA
Homes
Dones

10,6
7,7
15,2

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

CANÀRIES
Homes
Dones

11,4
8,9
15,1

0,3
0,6
-0,2

NAVARRA
Homes
Dones

5,5
3,7
8,2

-0,1
0,6
-1,3

CANTÀBRIA
Homes
Dones

10,5
7,5
15,3

0,5
0,5
0,2

PAÍS BASC
Homes
Dones

9,2
6,8
12,5

-0,2
0,7
-1,7

CASTELLA
I LLEÓ
Homes
Dones

11,0
6,3
18,3

0,5
-0,1
1,3

RIOJA
Homes
Dones

6,1
3,7
10,1

-0,8
-1,3
-0,2

CASTELLA
LA MANXA
Homes
Dones

9,8
5,5
17,2

0,4
0,0
0,7

CEUTA
I MELILLA
Homes
Dones

8,9
7,6
12,0

3,6
3,6
3,6

CATALUNYA
Homes
Dones

9,3
7,1
12,2

-0,3
0,0
-0,9

Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades per l’INE.
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L’anàlisi següent s’ha realitzat a partir de les dades de l’Observatori del
Mercat de Treball sobre atur registrat que, mensualment, publica el Departament de Treball i Indústria.
Per a l’elaboració de les taules, s’han obtingut les mitjanes anuals dels
anys 2002 i 2003 i la variació entre els dos períodes.
Sempre que ha estat possible i s’ha considerat d’interès s’han comparat
les dades de Catalunya amb les del conjunt de l’Estat espanyol. La comparativa s’ha fet prenent com a referència les mitjanes mensuals dels anys estudiats publicats per l’INEM.

Anàlisi sectorial i territorial
Malgrat que
augmenta el
nombre de
persones
aturades, la taxa
d’atur registrat
disminueix i se
situa en el 6,4 %.

Cal assenyalar, en primer lloc, que, malgrat que han augmentat en 5.938
les persones aturades que atenen les oficines de treball de la Generalitat
(OTG), la taxa d’atur registrat ha disminuït en 0,2 punts, i enguany s’ha situat en un 6,4 %. Això ha estat possible, com hem vist anteriorment, pel fort
creixement de la població activa al nostre país.
Aquesta situació s’ha donat també en el conjunt d’Espanya encara que la
davallada ha estat molt menor (0,03 %) i la taxa d’atur es manté en el 8,8 %.
S’ha d’assenyalar també que la proporció total en l’augment d’aturats ha estat
menor a Espanya (2,2 %) que a Catalunya (3,1 %).
TAULA 93. ATUR REGISTRAT PER ÀMBIT TERRITORIAL.
CATALUNYA 2002-2003
Unitats: persones aturades i percentatges.

2003

Variació
2003-2002

2002

Atur

Taxa
Atur

Atur

Taxa
Atur

Atur

Taxa
Atur

Barcelona

160.556

6,86

155.772

7,07

4.783

-0,21

Girona

14.573

4,72

14.199

4,91

374

-0,19

Lleida

7.312

4,39

7.055

4,32

257

0,07

Tarragona

17.403

5,49

16.879

5,56

524

-0,07

CATALUNYA

199.843

6,38

193.905

6,55

5.938

-0,17

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Departament de Treball i Indústria.
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En l’àmbit territorial, la taxa decreix també en quasi totes les províncies,
sobretot a Barcelona, amb una variació del 0,2 %, tot i que la seva taxa
d’atur (6,9 %) continua sent la més alta, per sobre de la mitjana de
Catalunya. Només a Lleida la taxa ha augmentat lleugerament, encara que
continua tenint la taxa més baixa (4,3 %).
Per comarques, la Segarra ha estat la que, proporcionalment, ha tingut
l’augment més elevat, 39,3 %. També la Selva i el Maresme han augmentat
el nombre d’aturats de manera significativa, 14,6 % i 8,5 %. El Vallès
Occidental és la comarca que registra el nombre absolut més elevat i el
percentatge de creixement de la demanda d’ocupació ha estat de 5,7 %.
L’augment en el Baix Llobregat (3,4 %) s’ha mantingut proper a la mitjana
catalana i, contràriament al que es podia esperar, l’atur en el Barcelonès ha
estat quasi imperceptible, 0,4 % respecte de l’any 2002.
Sectorialment, a Catalunya, la taxa d’atur ha baixat en tots els sectors excepte en l’agricultura. Tot i que en els serveis és on més decreix (0,2 punts),
i se situa en el 6,3 %; també és en aquest sector on s’ha concentrat el 72,3 %
de la demanda d’ocupació. La indústria, a més de ser un sector on ha davallat
la taxa d’atur, ha estat l’únic sector on també ho ha fet el nombre d’aturats.
A Espanya, el sector més castigat per l’atur ha estat la construcció; la seva
taxa és la que més ha augmentat en el conjunt dels sectors i, l’any 2003, ha
estat la més alta (8,3 %). En els serveis, malgrat que disminueix la taxa i se
situa en el 8,2 %, s’han registrat prop del 75 % de les noves demandes.

La Segarra, la
Selva i el Maresme
són les comarques
on es produeix
l’increment
proporcional més
elevat en l’atur
registrat.

La indústria, a més
de ser un sector on
ha davallat la taxa
d’atur, ha estat
l’únic sector on
també ho ha fet el
nombre d’aturats.

En conclusió, l’atur a Catalunya ha augmentat quasi 1 punt per
sobre de la mitjana estatal. Tot i així, es redueix la taxa d’atur, que
se situa en el 6,4 %, més de 2 punts per sota de l’espanyola.
L’augment, que afecta totes les províncies, s’ha fet, lògicament,
més evident a Barcelona, tot i que el Barcelonès ha estat la comarca
en què menys incidència ha tingut.
La indústria i els serveis són els sectors on es registren més demandes d’ocupació.

Perfil de l’atur a Catalunya
Per sexe, l’increment d’aturats ha estat equitatiu entre homes i dones.
Tot i així, cal constatar que les dones aturades representen el 57,5 % de

Les dones aturades
representen el
57,5 % de l’atur
total i la seva taxa
està, encara,
4 punts per
sobre de
la dels homes.
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l’atur total i que la seva taxa (8,7 %), tot i que és la que més davalla, està,
encara, 4 punts per sobre de la dels homes. En el conjunt estatal, la situació
s’agreuja ja que, malgrat que decreix la taxa d’atur femenina i augmenta
lleugerament la masculina, la primera (12,9 %) dobla la segona.

La taxa d’atur
juvenil (menys de
25 anys) és la que
més augmenta.

En encreuar les variables gènere i edat s’observa que l’increment d’atur
en els homes s’ha registrat en els trams d’edat fins a 44 anys, mentre que en
les dones s’ha concentrat, pràcticament, en la franja de més de 45 anys.
Aquest grup continua mantenint la taxa d’atur més alta (11,8 %) malgrat
que enguany ha davallat lleugerament. La taxa d’atur juvenil (menys de 25
anys) és la que més augmenta (0,8 punts) i, si bé en els homes s’equipara a la
mitjana catalana, en les dones joves està molt per sobre d’aquesta (7,9 %). Cal
assenyalar que l’augment que s’ha donat en els menors de 25 anys ha estat
causat, en més del 90 %, per la incorporació d’homes.
Característiques similars configuren la distribució de l’atur a la resta de
l’Estat. La gran majoria de les dones que han dut a terme una demanda d’ocupació tenen més de 45 anys i la seva taxa creix fins a situar-se en el 14,1 %,
quasi 5 punts per sobre de la dels homes d’aquest tram d’edat. L’atur juvenil,
si bé augmenta en conjunt, en les dones disminueix en 5.379 joves aturades
menys, tot i que la seva taxa és la més alta de tots els grups (15,2 %).
A l’hora d’analitzar l’antiguitat de la demanda observem que el 52,6 %
dels aturats ho està fa menys de 6 mesos i que, del total de joves que cerquen feina, el 85,7 % està en aquesta situació. La proporció espanyola és
molt similar, el 52,4 % dels aturats té les mateixes característiques, tot i que
la proporció en els joves espanyols es menor (78 %).

Les dones més
grans de 45 anys
representen el
38,5 % de l’atur
de llarga durada a
Catalunya.

El 16,1 % dels aturats fa més de 6 mesos i menys de 12 que estan apuntats com a demandants de feina. Aquest tram d’antiguitat a l’atur està força
repartit entre homes i dones, i el 53 % d’aquest grup són persones entre 25
i 44 anys. Les xifres són molt similars en el conjunt del Estat, encara que la
participació de les dones és més alta (60 %).
L’increment més fort de l’any 2003 –60,7 % del total– s’ha donat en els
aturats que porten més de 12 mesos en atur. El col·lectiu més afectat per
aquesta situació són les dones més grans de 45 anys, que representen el
38,5 % de l’atur de llarga durada i el 12 % de l’atur total. Proporcionalment, el 26 % dels homes porten en atur més d’1 any, mentre que el percentatge de dones és del 36 %.
La proporció estatal és, en canvi, inferior. De les persones de més de 45
anys que porten més de 12 mesos a l’atur, el 29,5 % són dones i representen
el 9 % del total d’aturats.
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26.767
13.563
13.204
95.695
36.200
59.495
77.381
35.065
42.316
1.374
50.562
17.317
114.846
15.745
0

TOTAL MENORS DE 25 ANYS
Homes
Dones

TOTAL DE 25 A 44 ANYS
Homes
Dones

TOTAL 45 ANYS I MÉS
Homes
Dones

Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
Sense ocupació anterior
No classificats

2003

1,85
6,03
5,46
6,32
-

8,01
5,77
11,83

5,53
3,67
7,95

7,08
6,38
7,98

6,38
4,67
8,73

Taxa atur

129
-248
888
4.295
873
0

3.055
400
2.656

1.598
1.357
241

1.285
1.211
74

5.938
2.968
2.970

Atur

0,13
-0,15
-0,17
-0,21
-

0,03
-0,05
-0,17

-0,02
0,04
-0,08

0,80
0,83
0,83

-0,17
-0,06
-0,37

Taxa atur

Variació 2003-2002

CATALUNYA

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Departament de Treball i Indústria i l’INEM.

199.843
84.828
115.015

Atur

TOTAL ATURATS
Homes
Dones

Unitats: persones aturades i percentatges.

38.504
257.612
181.365
942.673
237.429
0

515.374
239.094
276.280

879.106
316.240
562.866

263.103
116.948
146.155

1.657.582
672.281
985.301

Atur

2003

3,45
7,64
8,32
8,17
0,00
0,00

9,22
6,59
14,08

8,00
5,03
11,98

11,73
9,14
15,16

8,81
6,00
12,93

Taxa atur

-2.232
-141
10.512
26.999
954
0

30.542
4.979
25.563

5.139
5.124
15

411
5.790
-5.379

36.092
15.892
20.199

Atur

-0,14
0,03
0,23
-0,09
-

0,20
-0,04
0,47

-0,20
0,00
-0,60

0,35
0,70
-0,11

-0,03
0,05
-0,28

Taxa atur

Variació 2003-2002

ESPANYA
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11.106
32.218
12.450
55.774

22.956
56.622
25.539
105.116

Menys de 25
De 25 a 44
45 anys i més
TOTAL DONES

Menys de 25
De 25 a 44
45 anys i més
TOTAL

2.833
17.190
12.200
32.223

1.491
10.701
5.689
17.881

1.342
6.489
6.511
14.342

978
21.883
39.643
62.504

607
16.576
24.177
41.360

371
5.307
15.465
21.144

26.767
95.695
77.381
199.843

13.204
59.495
42.316
115.015

13.563
36.200
35.065
84.828

Total

840
155
764
1.758

-54
-377
515
84

894
531
249
1.674

Fins a 6

3,80%
0,27%
3,08%
1,70%

-0,49%
-1,16%
4,32%
0,15%

8,16%
2,23%
1,94%
3,51%

%

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

11.849
24.404
13.089
49.342

Menys de 25
De 25 a 44
45 anys i més
TOTAL HOMES

Més
12 mesos

2003

Fins a 6 De 6 a 12

Unitats: Persones aturades i percentatges.

270
247
56
573

88
-38
110
160

183
285
-55
413

De 6 a 12

10,54%
1,46%
0,46%
1,81%

6,23%
-0,35%
1,98%
0,90%

15,75%
4,59%
-0,83%
2,96%

%

175
1.196
2.236
3.607

41
655
2.030
2.726

135
541
206
881

Més
12 mesos

Variacions 2003-2002

21,82%
5,78%
5,98%
6,13%

7,17%
4,11%
9,17%
7,06%

56,85%
11,35%
1,35%
4,35%

%

1.285
1.598
3.055
5.938

74
241
2.656
2.970

1.211
1.357
400
2.968

Total
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5,04%
1,70%
4,11%
3,06%

0,56%
0,41%
6,70%
2,65%

9,80%
3,89%
1,15%
3,63%

%
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107.313
280.538
82.876
470.727

205.426
490.730
173.031
869.186

Menys de 25
De 25 a 44
45 anys i més
TOTAL DONES

Menys de 25
De 25 a 44
45 anys i més
TOTAL

34.117
150.955
79.121
264.193

21.355
97.947
38.483
157.785

12.762
53.007
40.638
106.408

23.560
237.422
263.222
524.204

17.488
184.381
154.920
356.789

6.073
53.040
108.301
167.414

263.104
879.106
515.373
1.657.582

146.155
562.867
276.279
985.301

116.948
316.240
239.094
672.281

Total

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

98.113
210.192
90.155
398.460

Menys de 25
De 25 a 44
45 anys i més
TOTAL HOMES

Més
12 mesos

2003

Fins a 6 De 6 a 12

Unitats: Persones aturades i percentatges.

460
-120
6.065
6.405

-3.210
-1.954
3.860
-1.303

3.670
1.833
2.204
7.707

Fins a 6

0,22%
-0,02%
3,63%
0,74%

-2,90%
-0,69%
4,89%
-0,28%

3,89%
0,88%
2,51%
1,97%

%

635
1.511
980
3.125

-762
167
637
42

1.397
1.344
343
3.084

De 6 a 12

1,90%
1,01%
1,25%
1,20%

-3,44%
0,17%
1,68%
0,03%

12,29%
2,60%
0,85%
2,98%

%

-683
3.749
23.496
26.563

-1.406
1.803
21.066
21.463

724
1.946
2.431
5.100

Més
12 mesos

Variacions 2003-2002

-2,82%
1,60%
9,80%
5,34%

-7,44%
0,99%
15,74%
6,40%

13,53%
3,81%
2,30%
3,14%

%

412
5.140
30.540
36.092

-5.378
16
25.563
20.201

5.790
5.123
4.977
15.891

Total
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0,16%
0,59%
6,30%
2,23%

-3,55%
0,00%
10,20%
2,09%

5,21%
1,65%
2,13%
2,42%

%
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Si s’analitzen les dades registrades, tenint en compte el nivell d’estudis
i el gènere dels demandants, observem que, proporcionalment, els percentatges d’aturats amb nivells d’estudis baixos són lleugerament superiors en
els homes que en les dones, i en els nivells superiors passa tot al contrari.
En conjunt, el 75 % dels demandants tenen un baix nivell d’estudis,
mentre que els d’estudis superiors representen el 6,3 % i les titulacions de
formació professional, el 8 %. En aquesta última categoria, les dones representen el 65,2 % del total i en la d’estudis superiors, el 61 %.
Decreix el nombre
d’aturades
amb formació
professional
i amb titulacions
de grau mitjà.

L’augment més considerable de demandes s’ha donat en les persones
amb certificat i graduat escolar (7,1 %). Cal assenyalar també que els homes
augmenten en totes les categories i, en canvi, decreix el nombre d’aturades amb
formació professional i amb titulacions de grau mitjà.
TAULA 97. ATUR REGISTRAT PER NIVELL D’ESTUDIS I SEXE.
CATALUNYA 2003
Unitats: persones aturades i percentatges.

2003
Homes Dones

Variacions 2003-2002
Total

Homes

%

Dones

%

Total

%

-2,5%

5

4,2%

Sense
estudis

52

59

111

6

13,1%

-2

Estudis
primaris

2.165

2.452

4.616

104

5,0%

197

Certificat
escolar

35.415 42.885 78.300

813

2,3% 1.440 3,5% 2.253 3,0%

8,7% 301 7,0%

EGB / Batx.
27.422 39.527 66.948 1.466 5,6% 1.190 3,1% 2.656 4,1%
elem. / Gradu.
Formació
5.541 10.388 15.930
Professional

53

1,0%

-92

-0,9% -40 -0,2%

BUP / Batx.
9.330 12.004 21.334
sup. / COU

362

4,0%

325

2,8% 686 3,3%

Titulat de
grau mitjà

1.951

3.257

5.209

20

1,1%

-120 -3,6% -100 -1,9%

Titulat
de grau
superior

2.953

4.443

7.395

144

5,1%

TOTAL

84.828 115.015 199.843 2.968 3,6% 2.970 2,7% 5.938 3,1%

33

0,8% 178 2,5%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Departament de Treball i Indústria.
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28.746
6

84.828 115.015 199.843 81.861 112.045 193.905

Treballadors sense qualificar
Forces armades

Total

61.157
9

22.545
19.441
26.700
11

17.788
7.763
30.337
2

4.775
11.218

27.728
394

57.036
13

22.563
18.982

34.579
1.228

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

32.411
3

4.700
11.718

6.850
834

13.568
32.911

17.844
7.723

35.151
1.248

5.998
25.001

Treballadors qualificats
Operadors maquinària

27.926
406

7.570
7.910

3.320
9.705

7.225
843

13.794
33.322

678
5.914

Total

Treballadors dels serveis
Treballadors agraris i pesquers

6.097
25.300

2.642
3.792

Dones

7.697
8.023

3.445
9.731

Homes

Tècnics i profess. de suport
Empleats administratius

700
5.756

Total

2002

2.745
3.975

Dones

2003

Directius admin. i empresa
Professionals tèc./científics

Homes

Unitats: Persones aturades i percentatges.

2.968

2.047
-5

56
-40

375
8

127
113

103
184

Homes

3,6%

7,7%
-47,4%

0,3%
-0,5%

5,5%
1,0%

1,7%
1,4%

3,9%
4,8%

%

2.970

2.074
1

-75
500

198
12

98
299

22
-158

Dones

2,7%

6,8%
29,6%

-1,6%
4,5%

0,7%
3,0%

1,6%
1,2%

3,2%
-2,7%

%

Variacions 2003-2002

5.938

4.121
-5

-19
460

573
20

226
412

125
26

Total

3,1%

7,2%
-34,4%

-0,1%
2,4%

1,7%
1,6%

1,7%
1,3%

3,8%
0,3%

%
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185.887 265.281
432
103

672.281 985.301 1.657.582 656.390 965.101 1.621.490 15.891

Treball. sense qualificar
Forces armades

TOTAL

451.168
535

211.178
107.974
182.998 254.466
521
88

163.555 41.451
59.105 45.619

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

42.678
47.968

62.725 264.269
18.852 12.315

437.464
609

205.005
104.724

326.993
31.167

2.889
-89

4.945
901

1.299
-745

3.003
592

168.500
60.006

332.702
30.716

120.865
229.948

Treball. qualificats
Operadors maquinària

268.678
12.609

59.272 61.593
50.994 178.954

792
2.304

Homes

64.024
18.107

125.391
231.574

16.412
148.302

Total

Treball. dels serveis
Treball. Agra. i pesquers

63.116
179.988

13.291
3.121
45.077 103.225

Dones

62.275
51.586

17.540
148.807

Homes

Tècnics i prof. de suport
Empleats administratius

3.457
101.426

Total

2002

14.083
47.381

Dones

2003

Directius adm. i empresa
Profes. tèc./científics

Homes

Unitats: Persones aturades i percentatges.

2,4%

1,6%
-17,1%

3,0%
1,5%

2,1%
-4,0%

5,1%
1,2%

6,0%
5,1%

%

20.200

10.815
15

1.227
2.349

4.409
294

1.523
1.034

336
-1.799

Dones

2,1%

4,3%
17,0%

3,0%
5,1%

1,7%
2,4%

2,5%
0,6%

10,8%
-1,7%

%

Variacions 2003-2002

36.092

13.704
-74

6.173
3.250

5.709
-451

4.526
1.626

1.128
505

Total

3,7%
0,7%

6,9%
0,3%

%

2,2%

3,1%
-12,2%

3,0%
3,1%

1,7%
-1,4%
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Quan s’analitzen el nombre de demandes registrades per grups
d’ocupació sol·licitada, es pot comprovar que els treballadors sense qualificar representen a Catalunya el 30,6 % i, al conjunt estatal, el 27,2 %.
També l’augment ha estat molt més elevat en els treballadors catalans
que cerquen feina d’aquestes característiques (7,2 % i 3,1 %, respectivament).

Els treballadors
sense qualificar
representen
a Catalunya el
30,6 % de les
demandes
d’ocupació.

Els treballadors dels serveis han tingut el mateix percentatge de creixement en ambdós àmbits (1,7 %); i, mentre que els treballadors qualificats
en atur a Catalunya han davallat molt lleugerament, a Espanya ha estat un
dels grups que ha augmentat per sobre de la mitjana estatal. També cal remarcar que, en el grup de tècnics i professionals de suport, la demanda
d’ocupació ha augmentat a Catalunya un 1,7 % i, a Espanya, ho ha fet un
3,7 %.

Les dones i els joves continuen sent els col·lectius més afectats
per l’atur. Creix també el nombre d’aturats que cerca feina fa més
d’un any i ho fa sobretot en les dones més grans de 45 anys.
En general, la major part de demandants d’ocupació són persones
amb baix nivell formatiu que cerquen un tipus de feina sense qualificació.

1.3. ANÀLISI COMPARATIVA DE L’EVOLUCIÓ
DELS PRINCIPALS AGREGATS DEL MERCAT
DE TREBALL A CATALUNYA, ESPANYA I LA UE
Per portar a terme una anàlisi comparativa dels diferents agregats
del mercat de treball a escala catalana, estatal i europea, s’han obtingut dades de l’Enquesta de les forces de treball (EFT) d’EUROSTAT,
a més de les dades que habitualment es recullen de l’IDESCAT i
l’INE. Es comparen, també, determinades regions europees (BadenWürttemberg, Rhöne-Alpes i Llombardia) de potencial econòmic similar, a fi i efecte de poder observar en termes reals l’evolució del
mercat de treball català dins el conjunt europeu. Per poder realitzar
l’anàlisi esmentada, es recorre a la base de dades Regio elaborada per
Eurostat, que proporciona diverses taxes del mercat de treball per a cadascuna de les regions europees fins a l’any 2002.
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Taxa d’ocupació
Des de l’any 2000,
la taxa d’ocupació
catalana se situa
per sobre
de l’europea
i l’espanyola.

En els darrers cinc anys, la taxa d’ocupació catalana ha augmentat progressivament i s’ha situat, l’any 2002, per sobre de la de la UE i la d’Espanya, amb 0,4 i 6,2 punts, respectivament. La convergència amb la
taxa UE-15 s’aconsegueix l’any 2000 i des d’aleshores es manté lleugerament per sobre. Espanya resta molt per sota, i l’any 2002 se situa en una
taxa del 58,4 %, tot i el progressiu increment des de l’any 1998, concretament
amb 7,5 punts per sobre.

GRÀFIC 30. TAXA D’OCUPACIÓ. CATALUNYA,
ESPANYA I UE 1998-2002

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

Catalunya
experimenta
el creixement
més important, i se
situa en una taxa
d’ocupació de 6,2
punts per sobre de
la de l’any 1998.
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Amb relació a les regions dels quatre motors, la taxa d’ocupació a
Catalunya se situa, a partir de l’any 2000, per sobre de la de Rhöne-Alpes i Llombardia, tot i ser la regió amb la taxa més baixa l’any 1998.
Baden-Württemberg és la regió que té la taxa més elevada de tot el període estudiat, i l’any 2002 està 5 punts per sobre de Rhöne-Alpes i
Catalunya i a 7 punts respecte de la regió italiana. En conjunt, la proporció d’ocupats creix progressivament durant els cinc anys per a cada regió, i és superior a Catalunya, amb una diferència de 6,2 punts entre
1998 i 2002.
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TAULA 100. EVOLUCIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ
DE LES REGIONS DELS QUATRE MOTORS (1998-2002)
Unitats: percentatges.

Baden-Württemberg

Rhöne-Alpes

Llombardia

CATALUNYA

1998

67,5

61,5

59,3

58,4

1999

68,6

61,8

60,5

61,1

2000

69,4

62,8

60,7

63,7

2001

69,9

64,8

62,0

65,2

2002

69,9

64,8

63,1

64,6

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

Taxa d’ocupació femenina
La taxa d’ocupació femenina s’incrementa progressivament en tots tres àmbits territorials; destaca, però, la Unió Europea, amb una taxa del 55,6 % l’any
2002, 12 i 4 punts per sobre de la d’Espanya i Catalunya, respectivament. Espanya, però, presenta l’increment més elevat, ja que, de l’any 1998 al 2002, la
taxa d’ocupació creix en 8,4 punts, un increment similar al de Catalunya (8,3
punts) i quasi el doble del de la UE (4,4 punts). A Catalunya, la taxa disminueix
l’any 2002 en 0,8 punts respecte de l’any anterior fins a situar-se en el 51,8 %.

L‘any 2002, la taxa
d’ocupació
femenina
a Catalunya resta
3,8 punts per sota
de la de la UE
i 7,8 punts per
sobre de la
d’Espanya.

GRÀFIC 31. TAXA D’OCUPACIÓ FEMENINA.
CATALUNYA, ESPANYA I UE 1998-2002

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Regio, EUROSTAT.
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La taxa d’ocupació
femenina s’ha
incrementat
progressivament
a Catalunya, tot i
situar-se per sota
de les taxes de les
regions alemanya
i francesa.

La regió de Baden-Württemberg té la taxa d’ocupació femenina més
elevada de l’any 2002, amb el 62,8 %. En totes, la taxa s’incrementa progressivament, tot i disminuir sensiblement, en 0,8 punts, a Catalunya l’any 2002
respecte de l’any l’anterior.
TAULA 101. EVOLUCIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ FEMENINA
DE LES REGIONS DELS QUATRE MOTORS (1998-2002)
Unitats: percentatges.

Baden-Württemberg

Rhöne-Alpes

Llombardia

CATALUNYA

1998

59,1

53,7

46,2

43,5

1999

60,5

54,3

47,3

47,2

2000

61,3

56,5

47,9

51,1

2001

62,3

58,1

50,0

52,6

2002

62,8

58,7

51,5

51,8

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

Les taxes femenines de la regió catalana i la italiana convergeixen
l’any 1999, tot i situar-se la de Catalunya lleugerament per sobre a partir
de l’any 2000. Catalunya esdevé la regió que incrementa més la seva taxa,
amb una diferència de 8,3 punts respecte de l’any 1998, passant del 43,5 % al
51,8 %.

Taxa d’atur
L’any 2002, la taxa
d’atur catalana se
situa 1,8 punts
per sota de
l’espanyola
i 1,9 punts
per sobre de
l’europea.

228

La taxa d’atur a Espanya, tot i el progressiu descens que experimenta
des de l’any 1998, se situa per sobre de la de Catalunya i la UE, en 1,8 i 3,7
punts, respectivament. En conjunt, davalla progressivament durant tot el
període, tot i l’increment de 0,8 punts a Catalunya l’any 2002, en relació
amb l’any anterior, i de 0,1 punts a la UE. L’any 2000, les taxes catalana
i europea convergeixen, i se situen només a 0,6 punts de diferència en
ambdós valors.
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GRÀFIC 32. TAXA D’ATUR. CATALUNYA, ESPANYA
I UE 1998-2002

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

La regió de Rhöne-Alpes i Catalunya se situen, amb la taxa d’atur més
elevada, davant de Llombardia i Baden-Württemberg, amb valors similars
durant aquests cinc anys. En totes quatre regions, la taxa d’atur tendeix a
disminuir; Catalunya té una taxa del 9,6 % l’any 2002, 4,6 punts per sota de
la de fa 4 anys. Rhöne-Alpes, amb una taxa del 9,8 % l’any 1998, la redueix
fins a 3 punts l’any 2002, fins a situar-se al 6,9 %. Baden-Württemeberg experimenta un increment de 0,4 punts l’any 2002, tot i reduir la taxa en 1,1
punts en un període de 4 anys. La taxa d’atur de la regió italiana disminueix
progressivament en el període estudiat, i se situa en una taxa del 3,8 %, la
més baixa de totes, 2 punts per sota de la de l’any 1998 i quasi 6 punts per
sota en relació amb la de Catalunya per a l’any 2002.

Catalunya
experimenta una
important
davallada, amb una
taxa d’atur
de quasi 5 punts
per sota de la
de l’any 1998.
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TAULA 102. EVOLUCIÓ DE LA TAXA D’ATUR DE LES REGIONS
DELS QUATRE MOTORS (1998-2002)
Unitats: percentatges.

Baden-Württemberg

Rhöne-Alpes

Llombardia

CATALUNYA

1998

5,6

9,8

5,8

14,2

1999

5,0

10,0

4,7

10,8

2000

4,3

8,5

4,3

8,9

2001

4,1

7,0

4,0

8,8

2002

4,5

6,9

3,8

9,6

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

Percentatge d’atur de llarga durada
L’any 2002,
Catalunya presenta
un percentatge
d’atur de llarga
durada 3,1 punts
per sota del
de la UE.

Catalunya presenta el percentatge d’atur de llarga durada més elevat des de
l’any 1998 fins al 2000, tot i que es redueix progressivament fins arribar a situar-se l’any 2002 en el 37,1 %, quasi 3 punts per sota de la taxa europea. Espanya, l’any 2002, se situa amb el percentatge més baix, del 34,2 %. En tots tres
àmbits, però, el percentatge d’atur es redueix en aquests cinc anys, amb una espectacular davallada de 18,2 punts en l’àmbit català, de 17,5 punts en l’espanyol i de 9,2 punts en l’europeu, a partir de l’any 1998 fins al 2002.
GRÀFIC 33. PERCENTATGE D’ATUR DE LLARGA
DURADA. CATALUNYA, ESPANYA I UE 1998-2002

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Regio, EUROSTAT.
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Baden-Württemeberg representa la regió amb un percentatge d’atur de
llarga durada més alt (37,5 %), seguida de Catalunya i Llombardia (37,1 %
i 36,5 %, respectivament). Per contra, la regió francesa presenta el percentatge més baix (24,9 %) en relació amb l’any 2002. En tots els casos, s’observa un descens en la proporció d’aturats; tanmateix, la diferència més
gran, de 18 punts, es produeix a Catalunya, que passa del 55,3 % l’any 1998
al 37,1 % l’any 2002. Per la seva banda, tot i la tendència a la baixa, la regió
italiana presenta alts i baixos durant aquests cinc anys; així, el percentatge
d’atur se situa l’any 1999 5,3 punts per sobre del percentatge de l’any 1998
i l’any 2001, 4,9 punts per sobre del percentatge de l’any precedent.

BadenWürttemeberg
i Catalunya
presenten
el percentatge
d’atur de llarga
durada
més elevat.

TAULA 103. EVOLUCIÓ DEL PERCENTATGE D’ATUR DE LLARGA
DURADA SOBRE LA POBLACIÓ DESOCUPADA DE LES REGIONS
DELS QUATRE MOTORS (1998-2002)
Unitats: percentatges.

Baden-Württemberg

Rhöne-Alpes

Llombardia

CATALUNYA

1998

50,5

37,8

39,2

55,3

1999

47,8

30,5

44,5

55,9

2000

42,5

32,8

40,7

51,4

2001

42,9

29,4

45,6

42,4

2002

37,5

24,9

36,5

37,1

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

Taxa d’atur femení
Espanya té la taxa d’atur en les dones més elevada respecte de
Catalunya i la Unió Europea, amb 3,3 i 7,7 punts per sobre, respectivament,
per a l’any 2002. Tot i això, l’Estat espanyol presenta una important davallada des de l’any 1998, amb 10,3 punts de diferència. En tots els casos la
taxa descendeix progressivament, tot i créixer 2 punts l’any 2002 a
Catalunya en relació amb l’any anterior. La taxa europea segueix una tendència similar en tot el període, ja que se situa prop del 10 %, amb sensibles
variacions, aproximadament d’1 punt, en cada any i se situa en el 8,7 %
l’any 2002.

Catalunya ha
reduït 8 punts la
taxa d’atur femení
des de l’any 1998.
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GRÀFIC 34. EVOLUCIÓ DE LA TAXA D’ATUR FEMENÍ.
CATALUNYA, ESPANYA I UE 1998-2002

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

Les regions catalana i francesa presenten les taxes d’atur femení més
elevades, amb el 13,1 % i el 7,9 %, respectivament, l’any 2002, tot i que es
redueixen 8 i 4 punts respecte de les taxes de l’any 1998. Catalunya esdevé
l’única regió que incrementa aquesta taxa l’any 2002 respecte de l’anterior,
amb 1,2 punts; mentre que Baden-Württemeberg manté la seva taxa en
aquests darrers dos anys, tot i reduir-la en 1,3 punts respecte del 1998 i situar-se en la taxa més baixa (4,4 %). La regió italiana, amb el 5,6 % l’any
2002, se situa 3,4 punts per sota en relació amb l’any 1998. Tot i el descens
de les taxes en cada regió europea, Catalunya presenta encara una taxa superior respecte a les altres.
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TAULA 104. EVOLUCIÓ DE LA TAXA D’ATUR FEMENÍ
DE LES REGIONS DELS QUATRE MOTORS
(1998-2002)
Unitats: percentatges.

Baden-Württemberg

Rhöne-Alpes

Llombardia

CATALUNYA

1998

5,6

9,8

5,8

14,2

1999

5,0

10,0

4,7

10,8

2000

4,3

8,5

4,3

8,9

2001

4,1

7,0

4,0

8,8

2002

4,5

6,9

3,8

9,6

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

Taxa d’atur juvenil
La taxa d’atur juvenil, l’any 2002, arriba al 22,2 % en el cas d’Espanya,
la més elevada, amb 2,7 i 7,3 punts per sobre de Catalunya i la UE, respectivament. Tots tres àmbits experimenten un progressiu descens durant
aquest període de cinc anys, tot i l’increment l’any 2002 de quasi 3 punts a
Catalunya, que passa del 16,6 % al 19,5 % d’atur juvenil. La UE se situa
amb la taxa d’atur juvenil més baixa, i arriba al 14,9 % l’any 2002.

La taxa d’atur
juvenil a Catalunya
se situa 4,6 punts
per sobre de
la de la UE.

A l’inici del període, l’any 1998, Espanya té una taxa del 36,3 %, 14,1
punts per sobre de l’actual; Catalunya i la UE se situen 8,5 i 4,4 punts per
sobre, respectivament.
Les regions catalana i francesa presenten la taxa més elevada respecte
de les altres dues regions durant tot el període. L’any 2002, Catalunya arriba al 19,5 %, mentre que Baden-Württemeberg té la taxa més baixa (5,7 %).
En totes quatre regions, la taxa d’atur juvenil s’incrementa des de l’any
2001, tot i reduir-se progressivament des de l’any 1998, i destaquen els 8,5
punts de diferència a Catalunya en aquests cinc anys.

La taxa d’atur
juvenil davalla
a Catalunya
8,5 punts des de
l’any 1998.
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GRÀFIC 35. EVOLUCIÓ DE LA TAXA D'ATUR DE JOVES.
CATALUNYA, ESPANYA I UE 1998-2002

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

TAULA 105. EVOLUCIÓ DE LA TAXA D’ATUR JUVENIL
DE LES REGIONS DELS QUATRE MOTORS (1998-2002)
Unitats: percentatges.

Baden-Württemberg

Rhöne-Alpes

Llombardia

CATALUNYA

1998

6,2

22,1

17,5

28,0

1999

5,8

21,1

13,7

20,4

2000

5,1

17,2

13,3

18,6

2001

4,3

15,9

11,3

16,6

2002

5,7

17,0

11,4

19,5

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

La comparació dels principals indicadors del mercat de treball permet observar que, en cinc anys, Catalunya –que partia l’any 1998 amb
força desavantatges respecte a la resta de regions dels quatre motors i era
lluny d’arribar a les taxes europees– millora substancialment, sobretot
pel que fa a la taxa d’ocupació i a l’atur de llarga durada, i retalla cada
cop més la distància en la convergència amb la UE.
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1.4. LA INCIDÈNCIA DE LA IMMIGRACIÓ EN EL MERCAT
DE TREBALL
Anàlisi de la normativa aplicable en aquest àmbit
Abans de fer l’anàlisi de les dades sobre la incidència de la immigració
en el mercat de treball cal esmentar, encara que breument, les modificacions
normatives que s’han produït enguany.
L’any 2003 ha estat marcat per importants canvis en la normativa aplicable a Espanya. La competència legislativa en l’àmbit de la immigració és
estatal. Pel que fa als canvis de caràcter legal, cal remarcar-ne els següents:
•

•

Llei orgànica 11/2003, de 20 de setembre, de mesures concretes en
matèria de seguretat ciutadana, violència domèstica i integració social dels estrangers.
14/2003,3

Llei orgànica
de 20 de novembre, que modifica, entre
d’altres, la Llei d’estrangeria. La reforma de la Llei d’estrangeria té
com a objectius la millora de la gestió, mitjançant la simplificació
dels tràmits administratius; el reforçament i la millora dels mitjans i
instruments sancionadors per lluitar contra la immigració il·legal i el
tràfic d’éssers humans; la incorporació de disposicions aprovades
per la UE, i l’adaptació del text de la Llei orgànica 4/2000 al contingut de la STS de 23 de març de 2003. L’entrada en vigor d’aquest
text legal, el 22 de desembre del 2003, sense haver-ne aprovat el reglament de desplegament, ha provocat que la Delegació del Govern
per a l’Estrangeria i la Immigració hagi dictat instruccions d’aplicació fins al moment que entri en vigor el reglament.

La Llei orgànica
14/2003, de 20
de novembre,
modifica la Llei
d’estrangeria.
La segona reforma
d’una Llei que està
en vigor fa només
tres anys.

Cal fer esment que, prèviament, el març del 2003, la Sala Tercera del
Tribunal Suprem va estimar un recurs presentat per Andalucía Acoge i va
declarar nuls 11 articles del Reial decret 864/01 (Reglament d’estrangeria).
La reforma de la Llei d’estrangeria, la segona d’una norma que està en
vigor fa només tres anys, preveu com a modificacions més significatives,
3. Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de
gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada
per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre; de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local; de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i de la Llei 3/1991, de 10 de
gener, de competència deslleial.
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La Llei preveu
la possibilitat
d’obtenir un visat
de tres mesos
per a la cerca
d’ocupació.

i fins i tot problemàtiques, que els subjectes legitimats per a la presentació
d’expedients de permisos de treball són l’estranger, sempre personalment, i l’empresari. També es regulen sancions previstes als transportistes que no compleixin el requisit de facilitar a les autoritats, a partir de la
llista de passatgers, la data de naixement, la nacionalitat, el número de
passaport i els bitllets de retorn dels seus passatgers. Igualment criticada
ha estat la regulació de la intercomunicació de dades confidencials, atès
que els ajuntaments hauran de facilitar a la Policia les dades dels empadronats estrangers. Aquesta darrera mesura ha plantejat molts problemes
per als ajuntaments perquè consideren que implica vulneració dels drets
d’aquestes persones. Cal tenir en compte que el dret d’empadronament era
dels pocs que conservaven les persones que es troben en situació administrativa irregular i que els permetia accedir, entre d’altres, a la targeta sanitària i
a l’educació dels fills.
A més, el resultat de les restriccions establertes en el fet que sigui únicament l’empresari qui presenti les sol·licituds de treball i residència ha
comportat, ja els darrers dies del 2003, una reducció considerable del nombre de sol·licituds. Això s’agreuja perquè la Circular del Ministeri d’Interior
no admet que els advocats de l’empresa amb poders o els gerents, si no consten als estatuts socials de les mercantils com a administradors autoritzats de
la companyia, demanin els permisos esmentats.
En un altre àmbit, la Llei preveu la possibilitat d’obtenir un visat de tres
mesos per a la cerca d’ocupació. Els sol·licitants l’han de tramitar des del
país d’origen.
Les disposicions de rang reglamentari aprovades han estat les següents:
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•

El Reial decret 178/2003, de 14 de febrer, sobre l’entrada i permanència a Espanya de nacionals d’estats membres de la UE i d’altres
estats que formen part de l’Espai Econòmic Europeu, que simplifica
els tràmits per a l’aplicació del principi de lliure circulació dels ciutadans de la UE i els seus familiars, i suprimeix l’exigència de la targeta de residència per als treballadors per compte propi, per compte
aliè i els estudiants.

•

El Reial decret 1325/2003, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament sobre règim de protecció temporal en cas d’afluència
massiva de persones desplaçades, que procedeix a la incorporació de la Directiva comunitària 2001/55/CE del Consell, de 20 de
juliol de 2001.
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En matèria d’estrangeria, també cal fer menció dels convenis internacionals subscrits amb altres països. Així, al llarg del 2003 s’han subscrit
els convenis següents:
•

Convenis sobre regulació de fluxos migratoris: signat amb Bulgària el
28 d’octubre. Anteriorment, hi ha signats convenis amb Colòmbia,
Equador, Marroc, Polònia, República Dominicana i Romania.

•

Convenis de readmissió: signats amb Guinea Bissau, Mauritània i
Suïssa el 2003. Els ja existents s’havien signat amb França, Itàlia,
Polònia, Portugal, Eslovàquia, Estònia, Letònia, Lituània, Marroc,
Algèria i Nigèria.

La Circular 3/2003 instaura el denominat sistema VIGIA a partir
d’un acord subscrit entre el Consell General del Notariat i el Ministeri
d’Interior, que permet i obliga a tots els notaris a transmetre en línia les
actes d’invitació a ciutadans estrangers no comunitaris que pretenguin
accedir a Espanya.
A Catalunya, el DOGC publica el 4 de juliol el Decret 156/2003, de
10 de juny, de regulació de les oficines de la Generalitat a l’exterior. Els
conceptes de cooperació i internacionalització han provocat l’obertura
d’aquestes oficines a l’exterior, que permeten donar suport i fer el seguiment dels projectes, tant de cooperació al desenvolupament com empresarials, i també coordinar les tasques d’orientació i selecció laboral als
països d’origen de possibles treballadors immigrants. Per a la Secretaria
per a la Immigració i el Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, la implantació de la XILA (Xarxa d’informació i selecció laboral
en origen), programa previst en el II Pla interdepartamental d’immigració
2001-2004, podrà fer més planera la incorporació de treballadors immigrants a la nostra societat. Les oficines de la Generalitat de Catalunya es
troben a Polònia (Varsòvia), Marroc (Casablanca) i Colòmbia (Bogotà).
L’objectiu d’aquestes oficines a l’exterior és informar de les necessitats
del mercat de treball a Catalunya en els països que són punt d’origen de
la immigració. El Consell de Ministres del Govern d’Espanya de 19 de setembre ha decidit enviar al Tribunal Constitucional el requeriment de
conflicte de competències perquè considera que aquest programa afecta
les seves competències.

El Decret
156/2003, de 10 de
juny, de regulació
de les oficines
de la Generalitat
a l’exterior.

També cal fer esment que el Govern de la Generalitat va aprovar l’Ordre
de 24 de febrer de 2003, per la qual s’aproven les bases reguladores que han
de regir la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a la
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construcció, l’habilitació, reformes, ampliació o condicionament d’allotjaments per a treballadors temporers. L’Ordre respon al resultat satisfactori
de les convocatòries del 2001 i 2002, i té en compte que la demanda de treballadors, per dur a terme tasques de les campanyes de temporada en el sector agropecuari català, sovint no pot ser atesa amb la població del mateix
municipi on s’ha de realitzar l’activitat.

El contingent de treballadors per al 2003

El contingent
d’enguany fixa una
previsió de 10.575
llocs de treball a tot
Espanya, que
podran ser coberts
per treballadors
estrangers que
no es trobin ni
siguin residents
en aquest país.

A Catalunya, el
nombre d’ofertes
de treball estable
assignades per al
2003 és de 2.192.

A Catalunya,
el nombre
d’ofertes de treball
de temporada
assignades per al
2003 és de 1.213.
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Dins de l’àmbit de l’ocupació, cal fer un esment específic de la Resolució de 14 de gener de 2003, de la Subsecretaria, per la qual es disposa la
publicació de l’Acord del Consell de Ministres de 27 de desembre de 2002,
pel qual es regulen els procediments de contractació i es fixa el nombre i les
característiques de les ofertes d’ocupació que s’ofereixen, per a l’any 2003,
a estrangers residents legals a Espanya i per a estrangers que no es trobin ni
siguin residents en aquest país.
En aquesta Resolució s’estableix el contingent de treballadors per al
2003, que es distribueix per províncies, sectors d’activitat i ocupacions.
Aquest contingent fixa una previsió de 10.575 llocs de treball estables a tot
Espanya, que podran ser coberts per treballadors estrangers que no es trobin
ni siguin residents en aquest país. Igualment s’estableix quin és el procediment que hauran de complir les ofertes d’ocupació de caràcter estable, els
visats, els permisos de treball i residència, la gestió de les ofertes de caràcter
temporal i els llocs de treball estable en el servei domèstic.
Concretament, a Catalunya, la distribució de les ofertes de treball estable del contingent, segons assignació per províncies, és la següent: per a
Barcelona, 1.380 ofertes; per a Girona, 306; per a Lleida, 339, i per a
Tarragona, 167. Per sectors econòmics, Barcelona concentra les ofertes
principalment en la indústria del metall (428), seguida de la construcció
(279) i del sector serveis (198). Girona orienta les ofertes al sector dels
transports (77), seguit del de la indústria del metall (56) i de la construcció
(46). Lleida situa les ofertes de caràcter estable principalment en la indústria
d’alimentació (149 ofertes), la del metall (93) i la construcció (55). Tarragona
centra les ofertes en els sectors econòmics de l’hostaleria (60) i la indústria
del metall (57). El total d’ofertes de treball estable assignades és de 2.192.
La distribució dels treballadors estrangers de temporada per a l’any
2003 mostra una distribució dins de les demarcacions territorials diferent de l’anterior; en total són 1.213 ofertes de temporada. A Barcelona

MERCAT DE TREBALL, POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ, RELACIONS LABORALS...

s’assignen 250 ofertes de treballadors, fonamentalment per a la construcció (140); a Girona se n’assignen 383, per a l’agricultura (100) i
l’hostaleria (93); a Lleida s’assignen 120 ofertes, totes per a l’agricultura i, finalment, a Tarragona s’assignen 460 ofertes, per a l’hostaleria
(194) i el sector serveis (200).
A la Resolució també s’estableix l’opció per a treballadors que hagin
estat titulars d’un permís de treball de temporada de tipus T (autoritza
la realització d’activitats o serveis de temporada o campanya) en campanyes anteriors, segons la qual podrien accedir a un lloc de treball de
caràcter temporal. Al conjunt de Catalunya s’ofereixen aquestes ofertes
per a 1.873 persones, de les quals 1.827 corresponen a la demarcació de
Lleida.
Per als treballadors residents legalment a Espanya es preveu una tramitació amb procediments específics.

Anàlisi de les dades
Tot seguit s’analitzaran les dades que mostren quina és la situació dels
treballadors estrangers en el mercat de treball català
Prèviament, cal assenyalar que l’anàlisi de les dades és força complicat
atès que les diferents fonts estudiades presenten resultats molt dispars. Cal
tenir en compte que el mercat de treball dels col·lectius estrangers presenta
característiques molt particulars. Per mostrar aquestes diferències, serveixi
d’exemple l’estudi de la població ocupada per a l’any 2003 segons l’EPA,
les dades de l’afiliació a la Seguretat Social i la contractació registrada. Les
dades, sinó iguals, haurien de ser similars però no és el cas. L’EPA subestima la població d’estrangers ocupats atès que, segons les seves estimacions
el nombre d’ocupats se situa prop de les 146.000 persones. Això representa
unes 40.000 persones menys que les que hi ha afiliades a la Seguretat Social.
El perquè d’aquest fet és difícil de concretar però es poden considerar possibles respostes. Segurament, que no segur, el qüestionari de l’EPA pot presentar certes dificultats a l’hora de ser emplenat per aquests col·lectius.
Entre d’altres, hi poden estar implicades les dificultats idiomàtiques d’un
cert nombre d’estrangers o, fins i tot, la voluntat que no quedin reflectides
algunes circumstàncies personals, com ara les irregularitats administratives
en els membres de la llar estudiada.

L’anàlisi de les
dades és força
complicat atès que
les diferents fonts
estudiades
presenten resultats
molt dispars.

Però tot i que les dades oficials d’afiliació a la Seguretat Social i el
nombre de contractes registrats, en principi, poden resultar més segurs
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tampoc reflecteixen totalment la realitat del mercat de treball en relació
amb els treballadors estrangers. Cal tenir en compte que alguns observadors estimen que el nombre de immigrants que treballen sense contracte,
i per tant sense estar afiliats, oscil·la prop del 55 %. En aquesta xifra estarien inclosos estrangers que, tot i tenir els permisos de treball i residència legals, treballen dins del que anomenem economia submergida.
També s’estima que un alt percentatge dels treballadors immigrants que
realitzen tasques al servei domèstic, a l’agricultura i a l’hostaleria ho fan
sense contracte.
Fetes les observacions pertinents en aquest apartat, a continuació s’analitzen diferents fonts que proporcionen informació diversa de com és el mercat
de treball dels immigrants a Catalunya.

Anàlisi segons l’EPA
La població activa
de Catalunya
segons el lloc de
naixement mostra
que, respecte al
total, el 72,3 %
són nascuts a
Catalunya; el
22,0 %, a la resta
d’Espanya, i el
5,7 % concentra
els nascuts a
l’estranger.

La primera font estudiada és l’EPA. La població activa de Catalunya
desglossada segons les variables de lloc de naixement i sexe mostra que,
respecte al total, el 72,3 % són nascuts a Catalunya; el 22,0 %, a la resta
d’Espanya, i el 5,7 % concentra els nascuts a l’estranger.
El nombre absolut de treballadors estrangers se situa prop de 179.100 persones. D’aquests, alguns estan ocupats, tal com analitzarem seguidament, i
d’altres, aturats.
En qualsevol cas, cal recordar que el lloc de naixement no implica la
permanència de la nacionalitat d’origen. Aquesta font també permet estudiar en quina proporció es distribueixen els dos sexes sobre la població
activa.
Amb caràcter general la distribució per sexe presenta els percentatges
següents: els homes concentren el 57,7 % i les dones, el 42,3 % de la població activa. Aquesta proporció varia quan s’estudia la població estrangera,
que se situa en valors més pròxims als de la població de la resta d’Espanya
i resident a Catalunya i amb una notable diferència respecte a la població
nascuda a Catalunya. Entre els estrangers, la proporció d’homes és del
61,7 % i la de dones, del 38,3 %. Entre els nascuts a Catalunya, la proporció d’homes representa el 56,4 % i la de les dones, el 43,6 %. Ambdós sexes
s’igualen tant en els nascuts a Catalunya com en el col·lectiu dels nascuts a
l’estranger.
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TAULA 106. POBLACIÓ ACTIVA PER LLOC DE NAIXEMENT I
SEXE. CATALUNYA 2003
Unitats: població activa en mitjana anual i en milers, i percentatges.

Població
activa

%

CATALUNYA

1.285,9

Resta d’Espanya

Homes

Variació 2002-2003
Abs.

Rel.

70,6

-7,7

-0,6

425,0

23,3

10,1

2,4

Estranger

110,5

6,1

28,3

34,5

TOTAL

1.821,4

100,0

30,7

1,7

Població
activa

%

CATALUNYA

995,0

Resta d’Espanya

Dones

Variació 2002-2003
Abs.

Rel.

74,6

44,8

4,7

269,4

20,2

2,4

0,9

Estranger

68,6

5,1

12,0

21,1

TOTAL

1.332,9

100,0

59,0

4,6

Població
activa

%

CATALUNYA

2.280,9

Resta d’Espanya

TOTAL

Variació 2002-2003
Abs.

Rel.

72,3

37,1

1,6

694,4

22,0

12,5

1,8

Estranger

179,1

5,7

40,3

29,0

TOTAL

3.154,3

100,0

89,7

2,9

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

Més concretament, un cop analitzada la població activa masculina,
s’observa que la proporció dels homes nascuts a l’estranger representa el
6,1 % sobre el total d’homes i que experimenta un increment percentual del
34,5 % respecte a l’any anterior. Sobre el total de dones, la proporció de població estrangera representa el 5,1 %, percentatge una mica més baix que
l’anterior, i s’incrementa un 21,1 %.

Els homes nascuts
a l’estranger
representen el
6,1 % de la
població activa
masculina i les
dones, el 5,1 %.

Seguint aquesta mateixa línia d’anàlisi dels nascuts a l’estranger sobre
la població ocupada, s’observa que, dels ocupats estimats, prop de 146.000
persones, 94.600 són homes i 51.400 són dones.
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TAULA 107. POBLACIÓ OCUPADA PER GRUPS D’EDAT I LLOC
DE NAIXEMENT. CATALUNYA 2003
Unitats: població ocupada en mitjana anual i en milers, i percentatges.

CATALUNYA

Resta Espanya

Estranger

TOTAL

Població
ocupada

Distribució

Variació

De 16 a 24

271,5

13,1

-10,9

De 25 a 54

1622,7

78,4

4,0

55 anys i més

176,6

8,5

11,7

TOTAL

2070,8

100,0

2,3

De 16 a 24

7,1

1,1

1,4

De 25 a 54

477,4

74,0

-1,3

55 anys i més

160,5

24,9

17,0

TOTAL

645.00

100,0

2,7

De 16 a 24

16,2

11,1

60,4

De 25 a 54

121

82,9

21,7

55 anys i més

8,8

6,0

0,0

TOTAL

146,00

100,0

23,4

De 16 a 24

294,8

10,3

-

De 25 a 54

2221,1

77,6

-

55 anys i més

345,8

12,1

-

TOTAL

2861,8

100,0

-

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT.
La població
ocupada nascuda
a l’estranger ha
augmentat amb
més força en el
col·lectiu femení
que en el masculí.
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Sobre el total de la població masculina ocupada, independentment del
lloc de naixement, els nascuts a l’estranger en representen el 5,6 % i mostren un increment percentual del 32,3 % respecte a l’any anterior. En el cas
de les dones, les dades mostren que, sobre el total de les ocupades, les nascudes a l’estranger concentren el 4,4 %, i que el nombre de dones ocupades
ha augmentat, en termes interanuals, el 9,8 %. L’increment respecte a l’any
anterior de les dones és molt més alt que en el cas dels homes. Així, la població ocupada nascuda a l’estranger ha augmentat amb més força en el
col·lectiu femení que en el masculí.
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Si la població ocupada s’estudia segons els diferents trams d’edat, les
dades resulten, també, significatives.
En primer lloc, cal dir que el major percentatge de la població ocupada
total, sense tenir en compte l’origen, es dóna en el grup d’edat de 25 a 54
anys (77,6 %). Aquest mateix tram d’edat concentra el 82,9 % del total de
la població ocupada nascuda a l’estranger, mentre que, per als nascuts a
Catalunya, representa el 78,4 %. Destaca, però, la menor proporció d’immigrants més grans de 55 anys, que és molt baixa, atès que només assoleix
el 6 % del total. Aquesta dada està propera a la població d’origen català
(8,5 %), però s’allunya de la proporció d’aquest tram per als nascuts a la
resta d’Espanya (24,9 %).
També és interessant comentar que, així com el nombre de treballadors
entre 16 i 24 anys nascuts a Catalunya ha disminuït de manera molt notable
respecte a l’any anterior (un 11 %), en el cas dels nascuts a l’estranger, la població ocupada d’aquesta edat s’ha incrementat percentualment un 60,4 %.

Anàlisi segons l’afiliació a la Seguretat Social
Una altra manera d’estudiar la immigració en el mercat de treball és
analitzant les dades d’afiliació a la Seguretat Social ja que aquesta font permet fer una ràpida comparativa amb les altres comunitats d’Espanya.
Cal tenir en compte que les estadístiques de la Seguretat Social tampoc
comptabilitzen els treballadors que hagin estat donats d’alta i es trobin en
situació de desocupació total. Segons la nota metodològica de les dades sobre afiliació a la Seguretat Social publicades pel MTAS, es recull en l’apartat sobre treballadors estrangers afiliats a la SS en alta laboral la informació
relativa als treballadors amb nacionalitat distinta de l’espanyola que estan
afiliats als diversos règims del sistema de SS en situació d’alta laboral o assimilades, com ara incapacitat temporal, suspensió per regulació d’ocupació, desocupació parcial, etc. No s’hi inclouen els afiliats exclusivament a
efectes d’assistència sanitària, els que estan en situació de desocupació total, els convenis especials i els que es troben en situacions especials sense
efecte en cotitzacions. També les notes metodològiques apunten que les xifres de treballadors afiliats no es corresponen amb el nombre de treballadors, sinó amb el de situacions que generen obligació de cotitzar. Una
mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions de cotització tingui; tot i així, les situacions de pluriactivitat no se solen presentar en
el cas dels treballadors estrangers.

Les dades
d’afiliació a la
Seguretat Social
recullen el nombre
de treballadors en
alta o en situació
assimilada d’alta.
Per tant, no inclou
els que hagin estat
donats d’alta
i es trobin
en situació
de desocupació
total.
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Feta aquesta observació, les dades de les estadístiques de la Seguretat
Social mostren que al conjunt de l’Estat espanyol, al llarg del 2003, es va
produir un increment respecte a l’any anterior del nombre d’afiliats estrangers que, com a mitjana, va ser de 158.335 persones sobre els 924.805 afiliats totals (l’any 2002 eren 766.470 afiliats com a mitjana).
TAULA 108. TREBALLADORS ESTRANGERS AFILIATS
PER COMUNITAT AUTÒNOMA. ESPANYA 2003
Unitats: nombre de treballadors afiliats, i percentatges.

2002

2003

Variació
interanual

Distribució
2003

Andalusia

84.589

101.416

19,9

11,0

Aragó

20.384

24.711

21,2

2,7

Astúries

5.624

6.342

12,8

0,7

Balears

38.977

42.911

10,1

4,6

Canàries

57.034

61.768

8,3

6,7

Cantàbria

4.054

4.949

22,1

0,5

Castella-la Manxa

18.327

22.624

23,4

2,4

Castella i Lleó

18.619

21.819

17,2

2,4

CATALUNYA

164.665

200.018

21,5

21,6

C. València

80.691

104.514

29,5

11,3

Extremadura

7.507

7.543

0,5

0,8

Galícia

12.566

15.012

19,5

1,6

Madrid

173.658

209.262

20,5

22,6

Múrcia

42.743

55.325

29,4

6,0

Navarra

12.439

15.747

26,6

1,7

País Basc

14.687

18.603

26,7

2,0

La Rioja

6.327

8.163

29,0

0,9

Ceuta

1.041

1.181

13,4

0,1

Melilla

2.540

2.897

14,1

0,3

766.470

924.805

20,7

100,0

TOTAL ESPANYA

Font: elaboració pròpia a partir de dades del MTAS.

Durant l’any 2003 les comunitats autònomes que concentren la major part
de la immigració a Espanya són Madrid, Catalunya i, a certa distància, les co-
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munitats de València i Andalusia. Aquestes quatre comunitats absorbeixen el
66,5 % dels treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social. La Comunitat Autònoma de Madrid, amb un 22,6 % de l’afiliació total, i la de Catalunya,
amb un 21,6 %, presenten els percentatges més alts d’afiliació de tot Espanya.
També cal considerar que són les comunitats que tenen els percentatges d’immigració respecte a la seva població autòctona més alts de totes.
Amb relació a la variació del nivell d’afiliació de l’any 2003 enfront del
nivell del 2002, cal dir que l’afiliació estrangera, com a mitjana, a Espanya
s’ha incrementat percentualment un 20,7 %. També destaquen els increments registrats en les comunitats de València, Múrcia i la Rioja, que superen la mitjana en 9 punts percentuals. Per sobre de la mitjana, però prop
d’un punt i mig, se situa Catalunya. Les comunitats que menys han crescut
han estat Extremadura i les Canàries.
En qualsevol cas, les dades d’afiliació a la Seguretat Social mostren que
la incorporació legal dels treballadors estrangers al mercat laboral cada any
és més elevada.
Centrant-se ja en l’afiliació registrada a Catalunya l’any 2003, cal tenir
en compte que, com a mitjana, es van afiliar 200.018 treballadors en els diferents règims de la Seguretat Social.

La Comunitat
Autònoma de
Madrid, amb un
22,6 % de
l’afiliació total, i la
de Catalunya, amb
un 21,6 %,
presenten els
percentatges més
alts d’afiliació
de treballadors
estrangers de
tot Espanya.

La incorporació
legal dels
treballadors
estrangers
al mercat laboral
cada any és
més elevada.

TAULA 109. TREBALLADORS ESTRANGERS AFILIATS
A LA SEGURETAT SOCIAL PER PROVÍNCIES.
CATALUNYA 2002-2003
Unitats: nombre de treballadors, i percentatges.

2002

2003

% treb.
estr. sobre
total 2003

Variació interanual
Absoluta

Relativa

Barcelona

117.161

142.176

6,2

25.015

21,4

Girona

21.158

24.746

8,9

3.588

17,0

Lleida

11.097

13.657

8,2

2.560

23,1

Tarragona

15.249

19.439

7,1

4.190

27,5

CATALUNYA

164.665

200.018

6,7

35.353

21,5

Font: elaboració pròpia a partir de dades del MTAS.

Aquesta xifra concentra el 6,7 % de l’afiliació total de treballadors a la
comunitat catalana. En termes absoluts i interanuals, s’observa que al conjunt del territori català s’ha registrat un increment de l’afiliació estrangera
de 35.353 persones (augment relatiu del 21,5 %), cosa que afecta les quatre
demarcacions.

El nombre més
alt d’afiliats
estrangers es
dóna a Barcelona,
que concentra
el 71,1 % del
total d’afiliats a
Catalunya.
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Per demarcacions territorials, les dades mostren que el nombre més elevat d’afiliats estrangers es dóna a Barcelona, que concentra el 71,1 % del
total d’afiliats a Catalunya. Amb molta diferència se situa Girona, amb un
percentatge del 12,4 % del total. En termes relatius, la demarcació que ha
sofert un increment més alt ha estat la de Tarragona, que registra un augment respecte a l’any anterior del 27,5 %.
Cal considerar que la xifra d’afiliats estrangers a Catalunya quasi s’ha
triplicat, si es compara la mitjana anual del 2003 amb la del 1999 (el nombre d’afiliats se situava en 73.214 persones).
Amb relació als règims de la Seguretat Social, l’increment més elevat
s’ha produït en el règim general que, a més, concentra la major part dels treballadors totals afiliats. El règim d’afiliació amb menor nombre de treballadors estrangers és el règim especial del mar.
Si atenem a la nacionalitat dels afiliats estrangers, en data 31 de desembre del 2003 s’observa que el 80,5 % prové de països extracomunitaris i el
19,5 %, de la UE.
El col·lectiu amb
més presència
dins del mercat de
treball català és el
dels marroquins,
amb 43.317 afiliats
(el 21,5 % del
total d’afiliats
estrangers).

El col·lectiu amb més presència dins del mercat de treball català és el
dels marroquins, amb 43.317 afiliats (el 21,5 % del total d’afiliats estrangers). A continuació, se situen els equatorians (19.134 afiliats, el 9,5 %), els
peruans (11.319, el 5,6 %), els italians (10.282, el 5,1 %), els colombians
(9.475, el 4,7 %), els francesos (9.243, el 4,6 %) i els xinesos (8.740, el 4,3 %).
Entre els col·lectius no comunitaris que han augmentat més en els darrers dotze mesos, cal destacar els marroquins (4.266 afiliats més).
Altres treballadors que han incrementat la seva afiliació són els següents:
els equatorians, els peruans, els argentins, els romanesos, els colombians, els
pakistanesos i els xinesos. En aquests casos, les xifres oscil·len des de les
2.219 afiliacions més d’equatorians fins a les 929 dels xinesos.
En el cas dels afiliats estrangers comunitaris, cal assenyalar l’augment
dels afiliats de nacionalitat italiana (2.176 més) i francesa (1.058 més).
Alhora, els àmbits geogràfics que presenten un increment interanual de
treballadors més significatiu són, en termes absoluts, Amèrica del Sud,
Àfrica i Europa. Respectivament, Amèrica ha registrat 8.338 afiliats
més, Àfrica 6.986 més i Europa 5.641 més.

Anàlisi segons la contractació registrada
Els contractes formalitzats per estrangers ens permetran estudiar quina
és la situació laboral dels treballadors.
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L’any 2003 es van registrar a Catalunya 338.048 contractes per a estrangers. La major part d’aquests, tal com es podia preveure, són temporals. El
percentatge de contractació indefinida és de només el 10,75 % enfront del
de contractació temporal, que assoleix el 89,2 %. La proporció dels diferents tipus de contractació a Catalunya és força diferent. Tal com s’ha estudiat en altres apartats d’aquesta Memòria, el pes de la contractació temporal
és del 86,9 % i el de contractació indefinida, del 13,1 %. Així doncs, els immigrants tenen una proporció més alta de contractació temporal.

L’any 2003 es
van registrar
a Catalunya
338.048 contractes
per a estrangers.

Si s’estudia la distribució segons el sexe, les dades també assenyalen
que el nombre més alt de contractes s’ha registrat per a homes treballadors
(68,5 %), amb un nombre absolut de 231.644 contractes. Malgrat aquest fet,
les dades analitzades per sexe i durada del contracte assenyalen que proporcionalment les dones tenen més contractes indefinits que no pas els homes.
El percentatge de contractació indefinida, en el cas de les dones, és del 12 %
enfront del 10,2 % en el cas dels homes. Així, les dones estrangeres registren
una contractació indefinida amb una proporció més pròxima al conjunt de
Catalunya, atès que només hi ha un punt percentual de diferència enfront
dels tres punts de diferència en el cas dels homes.
Una altra variable és la del sector econòmic d’ocupació on s’han registrat els contractes. La major part dels contractes es donen al sector serveis
(66,2 %), mentre que el sector amb menys contractes és el de l’agricultura
(6 %). També cal destacar que el sector que proporcionalment registra més
contractació indefinida és el de la indústria.
La taula de contractació mostra l’evolució dels contractes formalitzats
pel col·lectiu de treballadors estrangers. S’ha configurat una taula força àmplia perquè el mes de gener del 2003 es va produir un canvi metodològic
que impedeix analitzar les tendències. Per aquest motiu s’han inclòs les variacions interanuals dels anys precedents al que ens ocupa, les dades dels
quals tenen el mateix tractament.

El 66,2 %
dels contractes
s’han registrat al
sector serveis.
El sector amb més
contractació
indefinida per a
aquest col·lectiu és
el de la indústria.

El canvi metodològic del tractament de les dades ha estat provocat perquè fins al desembre del 2002 es comptabilitzaven els contractes registrats
a les oficines de treball de la Generalitat (OTG), independentment de si el
municipi del lloc de treball era a Catalunya o no. A partir d’aquesta data,
les dades oficials de contractació laboral recullen els contractes amb lloc de
treball a Catalunya, independentment de la comunitat autònoma en què
s’hagin registrat. Les dades que mostren l’evolució en la contractació són,
doncs, poc significatives atès que des del desembre del 2002 hi ha hagut
aquest canvi en la metodologia del recompte.
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22.018

14.172

10.718

16,6

41,6

55,4

32,2

2001

2000

1999

2003-02

2002-01

2001-00

2000-99

31.171

2002

59,1

44,4

29,4

14,6

88.509

140.844

203.420

263.150

301.697

Temporal

56,2

42,4

26,9

13,1

72.474

113.227

161.287

204.723

231.644

Homes

Dones

56,2

53,5

39,7

18,8

26.753

41.789

64.151

89.598

106.404

Sexe

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

Variacions
interanuals

Nombres
absoluts

36.351

2003

Indefinit

Durada

Unitats: nombre de contractes, i percentatges.

22,1

41,0

13,5

14,8

8.999

10.984

15.485

17.570

20.179

Agricultura

65,3

36,6

26,9

3,2

10.318

17.057

23.302

29.573

30.530

Indústria

60,1

51,3

37,3

13,1

16.848

26.981

40.823

56.042

63.381

Construcció

Sectors

58,6

45,8

31,1

17,2

63.062

99.994

145.828

191.136

223.958

Serveis

56,2

45,4

30,6

14,9

99.227

155.016

225.438

294.321

338.048

TOTAL

TAULA 110. EVOLUCIÓ DELS CONTRACTES FORMALITZATS PER ESTRANGERS SEGONS DURADA, SEXE I SECTORS.
CATALUNYA 2003
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Comunicació de la Comissió Europea
Dins d’aquest apartat cal fer una referència explícita a la Comunicació
de la Comissió Europea al Consell, al Parlament Europeu i al Comitè de les
Regions sobre la immigració, la integració i l’ocupació, de juny de 2003
–COM (20039 336 final).
La Comissió ja havia destacat el novembre de l’any 2000 que l’admissió
legal d’immigrants podia contribuir molt a l’assoliment dels objectius de
l’Estratègia de Lisboa. En l’actual Comunicació, assenyala que l’accés
d’immigrants i refugiats al mercat laboral de la UE és un element fonamental del procés d’integració i, en termes més generals, contribueix a l’èxit de
l’Estratègia esmentada. Per aquest motiu, la Comunicació realitza un estudi
exhaustiu d’aquesta matèria tant pel que fa a la integració com a l’ocupació.
Amb relació a l’impacte de la immigració sobre l’ocupació, la Comissió
assenyala que la immigració és una font d’enriquiment cultural i social, de
creixement econòmic i de la mateixa ocupació. Considera que si no fos per
l’arribada d’immigrants la població en edat de treballar a la UE hauria començat a disminuir. Cita especialment el cas d’Irlanda, on l’arribada d’immigrants ha contribuït al constant desenvolupament registrat. Igualment
indica que els nacionals de països no comunitaris tendeixen a concentrar-se
en sectors i en ocupacions particulars, però que amb el temps aquest efecte
s’atenua. Igualment, respecte a l’impacte de la immigració sobre els salaris
nacionals, constata que a vegades els efectes són negatius per a alguns treballadors nadius, atès l’efecte de substitució, i són positius per a d’altres treballadors altament qualificats; però, en qualsevol cas, es considera que els
salaris acusen l’impacte dins del marge percentual del -0,3 % i el 0,3 %.

Sobre l’impacte de
la immigració en
l’ocupació,
la Comissió
assenyala que la
immigració és una
font d’enriquiment
cultural i social,
de creixement
econòmic i de la
mateixa ocupació.

L’augment constant de la immigració a Catalunya fa cada cop
més complexa l’anàlisi del mercat de treball. Malgrat que les fonts
estudiades assenyalen resultats diversos, totes coincideixen en l’increment notable de treballadors estrangers. Durant l’any 2003, l’afiliació d’aquest col·lectiu creix amb un ritme molt més accelerat que
el de la resta de treballadors.
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2. LES POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ:
SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
I ALTRES OPERADORS

2.1. POLÍTIQUES ACTIVES
Al llarg de l’any 2003 el SOC tenia previst endegar el decret d’estructuració per mitjà del qual havien de quedar definits els principals aspectes
del Servei i el Pla de desenvolupament de polítiques actives d’ocupació.
Enguany, però, no s’ha dut a terme cap de les dues iniciatives, per la qual
cosa el període s’ha caracteritzat, en la programació de les polítiques actives, per una línia que en general dóna continuïtat a les convocatòries de
l’any anterior.
També el procés de traspàs de la gestió de la formació contínua al Govern de la Generalitat s’ha aturat a causa de la posada en marxa, per part de
l’Administració central, d’un nou model que no respecta la Sentència 95/2002
del Tribunal Constitucional.
A continuació s’analitzen les diferents polítiques actives que s’han desenvolupat al llarg de l’any. L’estudi es fa a partir de les dades disponibles
que ha facilitat el Departament de Treball i Indústria. La informació no és
sempre homogènia i varia segons les diferents polítiques. Tot i així s’ha intentat tractar, sempre que ha estat possible, amb la mateixa metodologia,
donant prioritat al perfil de beneficiaris atesos, al nombre d’accions i als recursos emprats. No s’ha disposat per a cap de les polítiques actives de cap
indicador que hagi permès avaluar-ne l’eficàcia, com per exemple el grau
d’inserció laboral.

2.1.1. La informació i orientació professional
El SOC ha atorgat
un 3,5 %
menys d’accions
d’orientació
professional en
relació amb
l’any 2002.
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Durant l’any 2003 el SOC ha atorgat 27.626 accions d’orientació professional que han donat servei a 31.348 beneficiaris, cosa que representa un
3,5 % menys que l’any anterior. Aquesta disminució s’ha concentrat tota en
els itineraris d’inserció (IPI) ja que els destinataris dels consells d’orientació professional (COP) han augmentat l’1 %.
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TAULA 111. INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL.
CATALUNYA 2003
Unitats: import atorgat en euros.

Consells
d’orientació
professional

Itineraris
personals
d’inserció

Projectes
innovadors

8.767

18.859

8

1.534.225

10.548.746

555.919

Beneficiaris atesos

8.609

22.739

-

Dones

6.066

13.528

-

Homes

2.543

9.211

-

Menors de 25 anys

3.251

3.428

-

Entre 25 i 45 anys

3.278

15.012

-

Més grans de 45 anys

1.810

4.299

-

Accions atorgades
Import atorgat

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

Del total esmentat, 22.739 persones han realitzat IPI, el 59,5 % de les
quals són dones i el 7,11 % tenen nacionalitat estrangera. Per trams d’edat,
el 66 % dels itineraris els han seguit beneficiaris entre 25 i 45 anys i el 19 %
han estat adreçats a persones més grans de 45 anys.
Per àmbit territorial, el 80,4 % dels IPI pertanyen a la província de
Barcelona i s’han concentrat a les comarques del Barcelonès (47,7 %), Baix
Llobregat (15,2 %) i Vallès Occidental (14,9 %).
Enguany, el nombre d’accions atorgades de COP ha estat de 8.767, que
han atès 8.609 beneficiaris. A l’igual dels IPI, hi han participat més dones
(70,5 %) i s’han realitzat majoritàriament a la província de Barcelona (79,8 %).
Tot i així, aquesta tipologia d’accions s’ha concentrat més en el col·lectiu de
menors de 25 anys (49,9 %).
Dels 12.638.890,08 euros destinats a les accions d’orientació professional,
el 83,5 % ha finançat els IPI, el 12,1 % ha estat destinat als COP i el 4,4 %
ha cobert la realització de 8 projectes de caràcter innovador.

Del conjunt de
beneficiaris dels
itineraris
professionals
d’inserció (IPI),
el 59,5 % són dones
i el 66 % tenen
entre 25 i 45 anys.

Les accions de
consells
d’orientació
professional
(COP), es
concentren
majoritàriament
en les dones
i els menors
de 25 anys.
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TAULA 112. BENEFICIARIS D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ
PROFESSIONAL PER DEMARCACIÓ I CONTINENT.
CATALUNYA 2003

Demarcació

Continent

Consells
d’orientació
professional

Itineraris
personals
d’inserció

TOTAL

8.609

22.739

Barcelona

6.868

18.285

Girona

636

1.561

Lleida

328

967

Tarragona

616

1.484

Terres de l’Ebre

161

442

TOTAL

427

1.617

Àfrica

133

775

Àsia

17

96

Comunitari

52

140

Resta d’Europa

25

51

Nord i Centre
d’Amèrica

42

85

Sud-amèrica

158

469

-

1

Oceania

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

2.1.2. La intermediació
Durant l’any 2003,
ha davallat el
nombre de llocs
de treball oferts
pel SOC.

L’activitat del Servei d’Ocupació de Catalunya ha estat marcada, durant
l’any 2003, per una davallada del nombre de llocs de treball oferts.
De les altes de llocs de treball oferts per a gestió, segons dades facilitades per l’Institut Nacional d’Ocupació (INEM), 785.828 corresponen a
Catalunya; d’aquestes, el SOC s’ha fet càrrec de 320.508 ofertes, cosa que
representa un volum del 40,7 % del total.
Amb relació a l’any 2002, s’han gestionat 41.372 llocs menys; fet que,
percentualment, representa una disminució de l’11,4 %.
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Anàlisi sectorial i territorial
Per sectors, l’oferta s’ha distribuït de la manera següent: en l’agricultura
s’han ofert 4.318 llocs de treball, 44.235 en la indústria, 36.480 en la construcció i 235.475 en el sector de serveis.

El 73,5 % de les
ofertes pertanyen al
sector serveis.
Aquest sector
experimenta un
fort descens en el
nombre d’ofertes.

GRÀFIC 36. DISTRIBUCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL
OFERTS GESTIONATS AL SOC PER SECTORS ECONÒMICS.
CATALUNYA 2003

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

Si analitzem aquesta oferta sectorial, comparant la variació entre l’any
2002 i el 2003, observem que la davallada no s’ha produït per a tots els sectors. La construcció, per exemple, augmenta el nombre d’ofertes presentades en el període anterior, i evidencia el fort creixement econòmic
experimentat per aquest sector.

La construcció
augmenta el
nombre d’ofertes
laborals.

Ha estat en els serveis on s’ha experimentat el descens més fort en el
nombre absolut d’ofertes, 43.069 menys que l’any anterior, fet que representa una disminució del 15,5 %. Tot i així, la proporció ha estat més elevada en el sector de la indústria on s’han perdut el 18,5 % d’ofertes, és a dir,
n’hi ha hagut 10.069 menys que l’any 2002.

La indústria ha
perdut un 18,5 %
d’ofertes laborals.

La construcció i l’agricultura han estat els sectors on s’ha produït un
augment de l’oferta laboral. En el cas del primer, el nombre de sol·licituds
presentades enguany, en el SOC, ha sobrepassat en 9.943 les de l’any anterior, cosa que representa un augment del 37,5 %. En el cas del segon, i
mesurat en nombres absoluts, l’augment d’ofertes ha estat menor, però
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percentualment l’oferta de llocs de treball en l’agricultura ha crescut un
73,1 % més que l’any 2002.
GRÀFIC 37. DISTRIBUCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL
OFERTS GESTIONATS AL SOC PER SECTORS
ECONÒMICS. CATALUNYA 2002 I 2003

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

Podem perfilar més aquestes apreciacions si analitzem la distribució
d’ofertes, a més de pel sector, per divisió econòmica segons la classificació
catalana d’activitats econòmiques de l’any 1993 (CCAE-93).
Creix el nombre
d’ofertes laborals
en el sector agrari.

La indústria
davalla en 4.708
ofertes en el grup
de muntadors
i engalzadors.

En l’agricultura, pràcticament, l’increment de la demanda de treballadors s’ha donat en el grup de peons agraris i pesquers, amb 1.136 ofertes
més que l’any anterior, fet que representa el 62,3 % del total del sector. Dins
del sector industrial, la davallada més elevada la trobem en el grup de muntadors i engalzadors, amb 4.708 llocs de treball oferts menys que el 2002;
és a dir, el 46,7 % de la disminució total de l’oferta en la indústria s’ha concentrat en aquest grup. Menys significatiu, però també important en aquest
sector, ha estat el retrocés del grup de soldadors, planxistes, ferrers i similars,
on s’han registrat 1.017 demandes menys d’aquests professionals (10,1 %).
Per la seva banda, la construcció ha crescut bàsicament en 3 grups. L’increment percentual més alt s’ha donat en els treballadors d’obres estructurals de construcció (59,4 %), fet que representa 5.907 ofertes més que l’any
anterior. Treballadors d’acabats de la construcció, pintors i peons de la
construcció han estat els altres grups on s’ha concentrat aquest augment
(24,8 % i 15,4 %, respectivament).
El gran descens de les ofertes de serveis s’ha repartit en diversos
grups. Destaquem aquells que han experimentat disminucions superiors
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a les 5.000, com ara els operadors de màquines d’oficina, que ha baixat
un 32,4 % respecte a l’any passat; el grup de tècnics en físiques, químiques i enginyeria, que davalla el nombre de llocs de treball oferts un
36,4 %, i el de peons del transport i descarregadors, que davalla un 28,5 %.
Els únics grups que en aquest sector han obtingut increments importants
han estat els treballadors de servei de restauració, amb 3.230 ofertes
més que el període anterior (19,8 %), i els empleats domèstics i altres
de neteja, amb 5.402 llocs de treball més (27,4 %) que en l’oferta registrada el 2002.
Per àmbit territorial, Barcelona és la província on la disminució de
l’oferta ha estat per sobre de la mitjana catalana, el 18,9 % menys en el volum total. Aquesta situació és deguda al fet que els sectors d’aquesta província on, tradicionalment, hi ha una major oferta laboral són els que han
tingut la davallada més forta. La indústria ha tingut 10.379 ofertes menys i
els serveis 44.936; ambdós sectors han experimentat una reducció, respecte
de l’any anterior, de prop del 22 %.

La província de
Barcelona
disminueix el volum
total d’ofertes, en
el sector industrial
i els serveis,
majoritàriament.

La construcció ha aportat el major creixement en nombres absoluts,
5.037 llocs oferts més (30 %) i l’agricultura, en percentatge, ha aportat 970
ofertes més, cosa que representa un increment del 242 %.
Les comarques que més han accentuat el decreixement de les ofertes
han estat, en primer lloc, el Baix Llobregat, amb 20.048 ofertes menys
(38,2 %) que el període anterior, 6.657 de les quals pertanyen a la indústria i 13.740, als serveis. El Vallès Occidental disminueix el volum
d’ofertes en 10.155 (18 %) i concentra quasi tota aquesta pèrdua en el sector serveis, 9.063 (89,2 %). En la construcció s’ofereixen 953 llocs de treball més que l’any 2002, una xifra relativament considerable ja que
representa un augment del 30,6 %.
El Barcelonès és la comarca on, percentualment, la davallada és menor,
15,4 % a nivell global, i també on l’oferta industrial minva menys, el 12,9 %.
En els serveis s’ofereixen 15.005 llocs de treball menys (19,8 %) i en la
construcció l’augment de noves ofertes és, relativament, menys espectacular que en altres comarques (22,9 %).
L’única comarca de la província que augmenta, de manera significativa,
el nombre de les ofertes de treball és Osona, amb 1.024 ofertes més per a
l’any 2003, un 23,9 % més que l’any anterior. L’augment es produeix per a
tots els sectors tot i que la construcció s’emporta el 46,2 % del total.
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GRÀFIC 38. DISTRIBUCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL
GESTIONATS AL SOC PER SECTORS ECONÒMICS.
BARCELONA 2002 I 2003

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

Girona ha estat la província on l’impacte de la disminució de l’oferta ha
estat menor. Enguany s’han gestionat 2.314 ofertes menys en tota la província, fet que significa un decreixement del 4 %, quasi tot centrat en el sector
de serveis. Contràriament al que ha passat a la resta de les províncies, el
sector de la construcció davalla lleugerament (6,7 %).
GRÀFIC 39. DISTRIBUCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL
OFERTS GESTIONATS AL SOC PER SECTORS
ECONÒMICS. GIRONA 2002 I 2003

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel Departament de Treball i Indústria.
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La Selva i el Pla de l’Estany són les comarques gironines més afectades
en aquesta petita reducció. La primera comarca suporta el 61,1 % de la disminució provincial; i la segona, el 24 %. Ambdues acusen les pèrdues més
elevades en els serveis i en la construcció.
A la província de Lleida, la davallada de les ofertes de treball s’ha mantingut també per sota de la mitjana de Catalunya (8 %), fet que significa que
s’han ofert 1.763 llocs de treball menys que el 2002. Els sectors més afectats són la indústria i els serveis, amb un descens del 16 % i el 10,1 %, respectivament. L’agricultura pràcticament manté el nombre d’ofertes i la
construcció creix amb un augment de 371 llocs per a aquest sector (19,7 %).

A la província de
Lleida, les ofertes
de treball davallen
en els sectors
de la indústria
i els serveis.

Percentualment, l’Alta Ribagorça és la comarca més afectada per la disminució de l’oferta laboral: perd fins al 50,5 % l’any 2003. El Pla d’Urgell i
el Pallars Sobirà ho fan entre el 25 % i el 20 %, respectivament. Totes aquestes comarques concentren les pèrdues, principalment, en el sector serveis.

GRÀFIC 40. DISTRIBUCIÓ DELS LLOCS
DE TREBALL OFERTS GESTIONATS AL SOC
PER SECTORS ECONÒMICS. LLEIDA 2002 I 2003

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

Tarragona ha estat l’única província que enguany no ha disminuït el
nombre de treballs oferts, aportant 12.013 ofertes més que el període anterior, cosa que representa un augment del 55,5 %. Tot i que, en nombre absolut, ha estat el sector de serveis el que ha augmentat més les ofertes,
aquestes han representat un increment del 32,2 %. L’agricultura i la indústria, amb nombres absoluts més discrets, han augmentat el 65,5 % i el 51,6 %,
respectivament.

La província de
Tarragona
presenta un
important
increment de
les ofertes en el
sector de la
construcció.
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La xifra més espectacular de tot el període se situa en la construcció. La
província de Tarragona ha passat d’oferir 1.836 llocs de treball en aquest
sector, durant l’any 2002, a oferir-ne 6.777; un increment del 269,1 % que,
a més, representa el 49,7 % del creixement total del sector a Catalunya.
L’augment més considerable s’ha produït en el Tarragonès, sobretot
en la construcció, amb 1.930 ofertes més (200,8 %), i en els serveis, amb
2.862 (36,8 %). El Baix Camp i el Montsià han estat les altres dues comarques amb un creixement important, que ha seguit una distribució sectorial similar.

GRÀFIC 41. DISTRIBUCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL
OFERTS GESTIONATS AL SOC PER SECTORS
ECONÒMICS. TARRAGONA 2002 I 2003

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

L’any 2003 ha estat, un cop analitzats els resultats de distribució
sectorial i territorial, un any caracteritzat per una disminució de les
ofertes gestionades en el SOC, que ha tingut la repercussió més elevada en el sector de la indústria, i ha afectat sobretot les comarques
que conformen el cinturó industrial de Barcelona. L’únic sector que
ha augmentat, significativament, el nombre de llocs de treball oferts
ha estat la construcció, seguint la tendència de l’any anterior, i ho ha
fet, principalment, en la província de Tarragona.
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Característiques de l’oferta a Catalunya
Dels 320.508 llocs de treball oferts l’any 2003, el 22,3 % han estat per
cobrir vacants de treballadors no qualificats. Aquest grup d’ocupació
s’emporta el màxim nombre de llocs de treball, 71.343, i augmenta lleugerament, quasi 1 punt percentual en relació amb l’any anterior.

Del total de llocs de
treball oferts l’any
2003, el 22,3 %
han estat de
treballadors no
qualificats.

Els treballadors en manufactures, construcció i mineria i els tècnics i
professionals de suport ocupen el segon i tercer lloc de grups d’ocupació a
cobrir, amb un 19,4 % i un 19,1 %, respectivament, del total de l’oferta
d’enguany, tot i que experimenten una davallada respecte al període anterior que és força considerable per al segon grup, amb 10.777 llocs de treball
oferts menys (15 %).
Un altre grup a ressaltar, ja que inclou el 14 % del total (44.848 ofertes),
és el de treballadors de serveis de restauració, personals i comerç, que també
disminueix, encara que lleugerament, en relació amb el 2002 (2,9 %).
Les grans davallades es produeixen en grups com ara els d’empleats
administratius, 34,4 % menys que l’any anterior; els operadors d’instal·lacions i maquinària, i muntadors, 23,5 % de disminució, i tècnics i
professionals científics i intel·lectuals, amb un 17,1 % de pèrdua de
llocs de treball oferts.

El grup d’empleats
administratius perd
el 34.4 % d’ofertes
en relació amb
l’any 2002.
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TAULA 113. LLOCS DE TREBALL OFERTS SEGONS GRANS GRUPS
D’OCUPACIÓ (CCO-94). CATALUNYA 2002-2003
Any 2003
Llocs
TOTAL

%

Any 2002
Llocs

%

Variació
Abs.

%

320.508 100,0% 361.880 100,0% -41.372 -11,4%

Forces armades

0

0,0%

0

0,0%

0

-

Directius admi.
i empresa

3.895

1,2%

4.136

1,1%

-241

-5,8%

Tècnics i prof. cientif.,
intel·lectuals

12.216

3,8%

14.738

4,1%

-2.522

-17,1%

Tècnics i prof.
de suport

61.265

19,1%

72.042

19,9% -10.777 -15,0%

Empleats administratius

32.472

10,1%

49.467

13,7% -16.995 -34,4%

Treb. serveis restau.,
personals, i comerç

44.848

14,0%

46.168

12,8%

-1.320

-2,9%

Treb. qualificats,
agraris i pesquers

3.018

0,9%

1.669

0,5%

1.349

80,8%

Treb. manufactures,
construcció i mineria

62.210

19,4%

64.729

17,9%

-2.519

-3,9%

Operadors instal.
i maqui., i muntadors

29.241

9,1%

38.233

10,6%

-8.992

-23,5%

Treb. no qualificats

71.343

22,3%

70.698

19,5%

645

0,9%

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
El 53,6 % de
les ofertes es
demanen sense
categoria laboral
determinada.
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En el 53,6 % de les ofertes s’ha demanat cobrir llocs de treball sense categoria laboral determinada. Tot i que el nombre d’ofertes d’aquest nivell
professional s’ha reduït un 20,3 % en relació amb l’any anterior, encara representen 171.927 ofertes del total. La categoria professional d’oficial de
primera ha significat el 13,3 % de l’oferta total i ha augmentat en 7.578
ofertes respecte del 2002. Igualment, augmenta la petició de peons especialistes un 11 %.
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TAULA 114. LLOCS DE TREBALL OFERTS SEGONS EL NIVELL
PROFESSIONAL. CATALUNYA 2002-2003
Any 2003
Llocs
TOTAL

%

Any 2002
Llocs

%

Variació
Abs.

%

320.508 100,0% 361.880 100,0% -41.372 -11,4%

Directors

435

0,1%

313

0,1%

122

39,0%

Comandaments
intermedis

415

0,1%

225

0,1%

190

84,4%

Tècnics superiors
i assimilats

3.789

1,2%

4.269

1,2%

-480

-11,2%

Tècnics mitjans
i assimilats

6.359

2,0%

7.583

2,1%

-1.224

-16,1%

Mestre de taller, capatàs,
contramestre, encarre.,
cap d’equip,…

4.349

1,4%

3.665

1,0%

684

18,7%

Oficial de 1a
Oficial de 2a
Oficial de 3a

42.714
15.618
12.985

13,3%
4,9%
4,1%

35.136
20.122
13.332

9,7%
5,6%
3,7%

7.578
-4.504
-347

21,6%
-22,4%
-2,6%

Auxiliars
Subalterns

29.293
1.107

9,1%
0,4%

30.579
657

8,5%
0,2%

-1.286
450

-4,2%
68,5%

Peó especialista
Peó no qualificat

18.555
8.786

5,8%
2,7%

16.710
8.161

4,6%
2,3%

1.845
625

11,0%
7,7%

Aprenent

4.176

1,3%

5.367

1,5%

-1.191

-22,2%

Sense categoria laboral
determinada

171.927 53,6% 215.761 59,6% -43.834 -20,3%

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

El 2003 davalla significativament la recerca de persones per cobrir llocs
d’oficial de segona i aprenents, en el 22,4 % i el 22,2 %, respectivament.
Atenent a la grandària de l’empresa, el 80,1 % dels llocs de treball s’han
ofert des de la petita empresa. Tot i que l’any 2003 s’ofereixen 24.383 llocs
menys en les empreses de menys de 50 treballadors, proporcionalment, la
davallada resulta menys espectacular que en la gran empresa, on el volum
disminueix un 26,1 %.

El 80,1 % dels llocs
de treball s’han
ofert des de la
petita empresa.
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TAULA 115. LLOCS DE TREBALL OFERTS SEGONS LA DIMENSIÓ
DE L’EMPRESA. CATALUNYA 2002-2003
Any 2003
Llocs

Any 2002

%

Llocs

%

Variació
Abs.

%

TOTAL

320.508 100,0% 361.880 100,0% -41.372 -11,4%

Petita (menys de 50)

256.674 80,1%

281.057

77,7% -24.383 -8,7%

Mitjana (de 50 a 249)

36.275

11,3%

43.552

12,0%

-7.277 -16,7%

Gran (250 treballadors
i més)

27.559

8,6%

37.271

10,3%

-9.712 -26,1%

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
El 97,1 % dels llocs
de treball han estat
per cobrir vacants
amb contracte
laboral.

El 97,1 % dels llocs de treball gestionats pel SOC han estat per cobrir
vacants amb contracte laboral; la resta, 9.362 ofertes, oferien una relació
mercantil amb l’empresa contractant.
Per tipologia de contracte, només 28.570 d’aquestes ofertes (8,9 %) han
formalitzat una relació contractual de manera indefinida. De la resta, el 54 %
(173.174) han ofert contractes per a períodes inferiors a l’any i el 36,3 %
(116.425) no han determinat la durada en les característiques de l’oferta. Les
dades facilitades no especifiquen si, en aquest últim grup, hi figuren els contractes per obra i servei.
TAULA 116. LLOCS DE TREBALL OFERTS SEGONS EL TIPUS
DE RELACIÓ LABORAL. CATALUNYA 2002-2003
Any 2003
Llocs

%

Any 2002
Llocs

%

Variació
Abs.

%

TOTAL

320.508 100,0% 361.880 100,0%

-41.372

-11,4%

Contracte laboral

311.146

97,1%

348.613

96,3%

-37.467

-10,7%

Relació mercantil

9.362

2,9%

13.267

3,7%

-3.905

-29,4%

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

Tanmateix, cal afegir que els llocs de treball que oferien contracte indefinit han augmentat el 15 % i les ofertes de contracte temporal situat entre
els 7 i els 12 mesos ho han fet un 235,9 %, mentre que han davallat les ofertes amb relacions laborals per a períodes més curts.
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TAULA 117. LLOCS DE TREBALL OFERTS SEGONS LA DURADA
DEL CONTRACTE. CATALUNYA 2002-2003
Any 2003
Llocs

Any 2002

%

Llocs

Variació

%

Abs.

%

TOTAL

320.508 100,0% 361.880 100,0%

-41.372

-11,4%

Fins a 1 mes
De 2 a 3 mesos

4.669
75.962

1,5%
23,7%

5.959
98.827

1,7%
27,3%

-1.290
-22.865

-21,6%
-23,1%

De 4 a 6 mesos
De 7 a 12 mesos

48.364
44.179

15,1%
13,8%

61.580
13.151

17,0%
3,6%

-13.216 -21,5%
31.028 235,9%

Més de 12 mesos
Indefinida

2.339
28.570

0,7%
8,9%

956
24.821

0,3%
6,9%

1.383
3.749

144,7%
15,1%

Sense especificar

116.425

36,3%

156.586

43,3%

-40.161

-25,6%

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

Segons la retribució orientativa de les ofertes gestionades, el 50 % estava per sota dels 12.001 euros. S’han apuntat retribucions entre els 12.001 euros
i els 18.000 euros en el 41,4 % de les ofertes, i només el 8,5 % ho ha fet per
sobre dels 18.001 euros.
TAULA 118. LLOCS DE TREBALL OFERTS SEGONS
LA RETRIBUCIÓ ORIENTATIVA ANUAL BRUTA.
CATALUNYA 2002-2003
Any 2003
Llocs

%

Any 2002
Llocs

%

Variació
Abs.

%

TOTAL

320.508

100,0% 361.880 100,0% -41.372 -11,4%

Fins a 9.000
De 9.001 a 12.000

47.173
113.248

14,7%
35,3%

36.688
137.672

10,1%
38,0%

10.485 28,6%
-24.424 -17,7%

De 12.001 a 15.000
De 15.001 a 18.000

90.794
42.043

28,3%
13,1%

96.792
58.645

26,8%
16,2%

-5.998 -6,2%
-16.602 -28,3%

De 18.001 a 21.000
Més de 21.000 euros

18.024
9.226

5,6%
2,9%

20.089
11.994

5,6%
3,3%

-2.065
-2.768

-10,3%
-23,1%

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
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En el 65,8 % dels llocs de treball oferts, les empreses han demanat treballadors i treballadores amb una edat mínima de menys de 25 anys. Un 25 %
ho ha fet requerint una edat entre 25 i 44 anys.
Sobre l’edat màxima sol·licitada, el 48,8 % de les ofertes han demanat
personal que estigui entre els 25 i 44 anys i un 38,7 % ho ha fet demanant
personal d’edats de 45 anys i més.
TAULA 119. LLOCS DE TREBALL OFERTS SEGONS
ELS REQUERIMENTS D’EDAT SOL·LICITATS PER L’EMPRESA.
CATALUNYA 2002-2003
Any 2003
Llocs

%

Any 2002
Llocs

%

Variació
Abs.

%

TOTAL

320.508 100,0% 361.880 100.0% -41.372

-11,4%

EDAT MÍNIMA
De 25 a 44
Menys de 25
45 anys i més
Sense especificar

210.853
80.048
1.653
27.954

65,8%
25,0%
0,5%
8,7%

251.074
78.083
1.426
31.297

69,4%
21,6%
0,4%
8,7%

-40.221
1.965
227
-3.343

-16,0%
2,5%
15,9%
-10,7%

EDAT MÀXIMA
Menys de 25
De 25 a 44
45 anys i més
Sense especificar

7.981
156.525
123.999
32.003

2,5%
48,8%
38,7%
10,0%

9.223
174.658
146.169
31.830

2,6%
48,3%
40,4%
8,8%

-1.242
-18.133
-22.170
173

-13,5%
-10,4%
-15,2%
0,5%

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

El 30,4 % de les
ofertes demanen un
any d’experiència.
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Amb relació a l’experiència sol·licitada per l’empresa, el 30,4 % de les
ofertes demanen un any d’experiència i el 28,6 % no ho especifica en els
requisits presentats. Només el 15,4 % demanen candidats amb tres anys o
més d’experiència. Cal dir que aquest tipus d’ofertes són les que més han
augmentat en el període, un 23 %.
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TAULA 120. LLOCS DE TREBALL OFERTS SEGONS
ELS REQUERIMENTS D’EXPERIÈNCIA SOL·LICITATS
PER L’EMPRESA. CATALUNYA 2002-2003
Any 2003
Llocs

%

Any 2002
Llocs

%

Variació
Abs.

%

TOTAL

320.508 100,0% 361.880 100,0% -41.372

-11,4%

Sense experiència
1 any

39.489
97.432

12,3%
30,4%

47.499
115.931

13,1%
32,0%

-8.010
-18.499

-16,9%
-16,0%

2 anys
3 anys

42.557
20.955

13,3%
6,5%

45.187
18.760

12,5%
5,2%

-2.630
2.195

-5,8%
11,7%

Més de 3 anys
Sense especificar

28.416
91.659

8,9%
28,6%

23.095
111.408

6,4%
30,8%

5.321
-19.749

23,0%
-17,7%

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

Pel que fa al nivell d’estudis que han sol·licitat les empreses a l’hora de
seleccionar candidats, en el 73,2 % dels casos s’ha demanat fins a un nivell
d’estudis equivalent al graduat escolar i un 23,8 % ha requerit una formació
de certificat d’estudis primaris. La formació professional de primer i segon
grau ha representat el 18,5 % de la titulació demanada, mentre que les ofertes on es requeria formació universitària han estat el 4,9 % del total.

En el 73,2 % de
les ofertes s’ha
demanat un nivell
d’estudis
equivalent al
graduat escolar.
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TAULA 121. LLOCS DE TREBALL OFERTS SEGONS
ELS REQUERIMENTS DE NIVELL ACADÈMIC SOL·LICITATS
PER L’EMPRESA. CATALUNYA 2002-2003
Any 2003
Llocs
TOTAL

%

Any 2002
Llocs

%

Variació
Abs.

%

320.508 100,0% 361.880 100,0% -41.372 -11,4%

Sense alfabetització

3.333

1,0%

873

0,2%

2.460 281,8%

Estudis primaris
sense finalitzar

17.789

5,6%

10.654

2,9%

7.135

Certificat estudis primaris /
EGB sense títol / Batxiller 76.214
elemental sense revàlida

23,8% 64.142

67,0%

17,7% 12.072 18,8%

Graduat escolar /
Batxillerat elemental amb
revàlida / EGB / ESO

137.301 42,8% 169.611 46,9% -32.310 -19,0%

FP 1r grau / Oficilia
industrial

25.778

8,0%

FP 2n grau / Mestria
industrial

33.501

10,5% 50.581

14,0% -17.080 -33,8%

BUP / COU / PREU /
Batxiller superior amb…

10.957

3,4%

15.870

4,4%

-4.913 -31,0%

Titulat universitari 1r cicle

9.408

2,9%

11.124

3,1%

-1.716 -15,4%

Titulat universitari 2n cicle

5.941

1,9%

6.506

1,8%

-565

-8,7%

Titulat universitari 3r cicle

286

0,1%

195

0,1%

91

46,7%

32.324

8,9%

-6.546 -20,3%

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
Augmenten
significativament
els llocs de
treball sense
alfabetització.
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Cal ressaltar l’augment significatiu que han experimentat els llocs de
treball on no és necessària l’alfabetització per poder accedir-hi, un 281,8 %,
fet que representa 3.333 llocs de treball d’aquestes característiques l’any
2003 enfront dels 873 registrats l’any anterior.

MERCAT DE TREBALL, POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ, RELACIONS LABORALS...

En conclusió, el perfil de l’oferta que ha gestionat el SOC durant
l’any 2003 s’ha caracteritzat per donar cobertura a llocs de treball amb
poca qualificació o sense, per als quals es requereixen, majoritàriament, treballadors joves amb un baix nivell d’estudis i que comporten
l’establiment de contractes laborals de caràcter temporal inferior a
l’any, amb salaris bruts força inferiors a la mitjana catalana.

Demandants d’ocupació no aturats
Els demandants d’ocupació aturats, que configuren l’atur registrat, han
estat tractats en l’apartat 1 d’aquest capítol. A continuació s’analitzen els
treballadors registrats en les OTG que desitgen millorar la seva ocupació.
El nombre total de demandants d’ocupació no aturats, per a l’any 2003,
ha estat de 20.914 persones, un 4,9 % més en relació amb l’any anterior.
El 76,6 % de les persones demandants es concentra a la província de
Barcelona, amb un increment del 2,3 %, que és superior en els homes. El
10,2 % dels demandants se situa en la província de Tarragona i representa
un creixement del 6,5 %; mentre que a Girona, que representa el 9,7 % del
total, es produeix un important increment del 33,5 % en les sol·licituds de
millora de feina. La província de Lleida agrupa el 3,6 %, amb un descens
percentual del 2,1 %, superior en les dones, en relació amb l’any 2002. Les
províncies que experimenten un creixement de demandants d’ocupació ho
fan majoritàriament en el col·lectiu d’homes, i destaca la província de
Girona amb 18,6 punts d’aquest col·lectiu per sobre de les dones.
Per grups d’edat, el 57,1 % dels demandants tenen entre 25 i 44 anys,
fet que significa un increment del 5,4 % per a aquest grup, tot i que a la província de Girona experimenta un increment del 34,9 %. El 35,9 % recau en
el grup de 45 anys i més, amb un creixement del 4,6 % de persones demandants, mentre que a Girona creix el 28,6 %. Per contra, la província de
Lleida té un descens del 5,7 %.

Durant l’any 2003
augmenten els
ocupats que volen
canviar de feina.

El 57,1 % dels
demandants tenen
entre 25 i 44 anys.
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TAULA 122. DEMANDANTS DE MILLORA D’OCUPACIÓ PER ÀMBIT
TERRITORIAL I SEXE. CATALUNYA 2002-2003
Unitats: demandes i percentatges.

Província

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Sexe

Demandants no
aturats 2003

Dif. 2003-02

%

Home

7.110

260

3,8

Dona

8.908

97

1,1

Home

889

274

44,5

Dona

1.137

234

25,9

Home

275

-4

-1,5

Dona

471

-12

-2,5

Home

1.045

89

9,3

Dona

1.080

40

3,9

20.914

978

4,9

CATALUNYA

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

TAULA 123. DEMANDANTS DE MILLORA D’OCUPACIÓ
PER ÀMBIT TERRITORIAL I EDAT. CATALUNYA 2002-2003
Unitats: demandes i percentatges.

Província

Edat

Demandants
no aturats 2003

Dif.
2003-02

%

Barcelona

Menors de 25 anys
De 25 a 44
De 45 i més anys

1.055
8.899
6.064

-6
202
161

-0,6
2,3
2,7

Girona

Menors de 25 anys
De 25 a 45
De 45 i més anys

177
1.233
616

52
319
137

41,3
34,9
28,6

Lleida

Menors de 25 anys
De 25 a 46
De 45 i més anys

81
452
213

4
-7
-13

4,9
-1,5
-5,7

Tarragona

Menors de 25 anys
De 25 a 47
De 45 i més anys

153
1.356
616

-11
97
43

-6,5
7,7
7,5

20.914

978

4,9

CATALUNYA

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

268

MERCAT DE TREBALL, POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ, RELACIONS LABORALS...

La població demandant menor de 25 anys concentra el 7 %, amb el 2,7 %
d’increment en relació amb l’any 2002. Aquest grup decreix a la província de
Barcelona (0,6 %) i presenta un important creixement a Girona (41,3 %). Curiosament, aquest grup d’edat és l’únic que augmenta a la província de Lleida,
amb el 4,9 % en relació amb l’any 2002.
Segons el nivell d’estudis, el 36,1 % dels demandants té assolida una
formació de certificat escolar. El 30,4 % té un nivell d’estudis equivalent a
l’EGB / batxillerat elemental / graduat escolar, que representa un increment
del 7,8 % en relació amb un any abans; mentre que l’11,7 % representa el
grup amb un nivell d’estudis assimilables a BUP / batxillerat superior i
COU, amb un augment del 6,9 %. Disminueix el grup amb estudis d’FP,
que representa el 10,9 %, amb un descens del 2,3 %; mentre que el grup de
demandants d’ocupació amb estudis primaris experimenta un important
creixement (24,6 %) amb relació al període anterior. Els titulats de grau superior que cerquen millorar la seva feina només representen el 4,9 % del total, tot i que s’observa un lleuger increment de l’1 %.

El 36,1 % dels
demandants té
assolida una
formació de
certificat escolar.

TAULA 124. DEMANDANTS DE MILLORA D’OCUPACIÓ
PER NIVELL ACADÈMIC. CATALUNYA 2002-2003
Unitats: demandes i percentatges.

Demandants no
aturats 2003

Dif.
2003-02

%

9

0

0,0

416

82

24,6

Certificat escolaritat

7.552

302

4,2

EGB/batx. rlemen./graduat escolar

6.357

460

7,8

BUP / batxiller superior / COU

2.441

157

6,9

FP

2.275

(55)

-2,3

829

21

2,6

1.034

11

1,1

0

0

0,0

20.914

978

4,9

Nivell acadèmic
Sense estudis
Estudis primaris

Titulat de grau mitjà
Titulat de grau superior
Sense especificar
CATALUNYA

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

Per sectors d’activitat econòmica, el 67,1 % dels demandants se situa en
el sector serveis i experimenta un creixement del 4,9 %. A la província de
Girona, aquest sector creix un 28,9 %.

El 67,1 % dels
demandants
se situa en el
sector serveis.
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El sector industrial aplega el 20,1 % de demandants no aturats i té un lleuger
increment del 0,2 % en relació amb l’any anterior. A la província de Barcelona
(0,6 %), Lleida (10,1 %) i Tarragona (5,9 %) el nombre de demandants per a
aquest sector disminueix, mentre que a Girona augmenta un 32,4 %.
TAULA 125. DEMANDANTS DE MILLORA D’OCUPACIÓ PER ÀMBIT
TERRITORIAL I SECTOR. CATALUNYA 2002-2003
Unitats: demandes i percentatges.

Província

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Sector

Demandants no
aturats 2003

Dif. 2003-02

%

Agricultura

105

-1

-1,1

Indústria

3.526

-23

-0,7

Construcció

1.421

168

13,4

Serveis

10.678

214

2,0

Sense ocupació anterior

288

0

0,1

Agricultura

28

10

59,8

Indústria

259

64

32,5

Construcció

222

91

69,4

Serveis

1.501

337

28,9

Sense ocupació anterior

16

6

59,0

Agricultura

30

5

21,2

Indústria

131

-15

-10,1

Construcció

63

-5

-7,1

Serveis

509

0

0,0

Sense ocupació anterior

12

-2

-12,3

Agricultura

104

3

2,6

Indústria

278

-17

-5,9

Construcció

360

39

12,0

Serveis

1.352

109

8,8

Sense ocupació anterior

31

-4

-10,7

20.914

978

4,9

CATALUNYA

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball i Indústria.
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El sector de la construcció conforma el 9,9 % de les demandes d’ocupació per a aquest sector. A Barcelona (13,4 %), Girona (69,4 %) i Tarragona
(12 %) incrementa el nombre; en canvi, Lleida experimenta una pèrdua del
7 % en relació amb el període anterior.
El sector primari representa l’1,3 % del total. En relació amb l’any
2002, presenta un increment del 6,8 %, que és superior a les províncies de
Girona (59,8 %) i de Lleida (21,2 %). Per contra, disminueix l’1,1 % a la
província de Barcelona.

La província
de Girona
experimenta un
important
creixement de
demanda
de millora de feina
en el sector
de la construcció.

Durant l’any 2003 augmenta lleugerament la demanda de millora
de feina i ho fa sobretot a la província de Girona i en el sector de la
construcció.

2.1.3. La formació ocupacional
Al llarg de l’any 2003, la formació per a persones aturades ha disminuït
un 13 %. Enguany s’han realitzat un total de 2.638 cursos de formació que
han comptabilitzat 39.570 places i 980.674 hores lectives. Els atorgaments
per a l’execució d’aquestes accions formatives han estat de 62.278.391,70
euros, cosa que representa un descens de 5.642.319,3 euros en relació amb
l’any anterior. El cost mitjà per curs ha estat de 23.608,18 euros.

L’any 2003 s’han
realitzat un total de
2.638 cursos de
formació
per a persones
aturades.

Per famílies professionals, el 37 % dels cursos resten inscrits a la família
de serveis a les empreses, que, d’altra banda, és de les especialitats que més
davalla (23 %) en relació amb l’any 2002. Altres especialitats amb pes important han estat els cursos d’administració i oficines, que concentren el
21,1 % sobre el total, amb un increment del 8 %; la branca de serveis a la
comunitat i a les persones, que representa el 8 %; la sanitat significa el 5,5 %
dels cursos, amb un increment del 25 %; finalment, la branca de turisme i
hoteleria concentra el 4 % del total de cursos efectuats a Catalunya l’any
2003, amb una pèrdua interanual del 19 %.

El 37 % dels cursos
resten inscrits a la
família de serveis
a les empreses.

Si analitzem la distribució dels imports, el 50 % dels recursos s’ha destinat a cursos de les famílies d’administració i oficines i serveis a les empreses. Altres especialitats importants, encara que amb un pes molt més
reduït, han estat els cursos de serveis a la comunitat i persones (7,9 %),
sanitat (6,2 %) i turisme i hoteleria (5,7 %).
Cal destacar la important davallada que presenten algunes famílies respecte de l’any 2002, com ara les de manteniment i reparació i docència i
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investigació, amb el 40 % menys de cursos; el comerç i les indústries de
fusta i suro, amb un descens del 35 % i un 37 % menys en formació complementària.
La durada mitjana
per curs ha estat
de 372 hores.

La durada mitjana dels cursos ha estat de 372 hores, tres hores menys
que fa un any. No obstant això, es dóna el cas d’algunes famílies professionals amb un nombre superior a la mitjana d’hores, com ara l’automoció
(645 hores); les indústries gràfiques (546 hores); les indústries de fusta i
suro (532 hores), i l’artesania (514 hores). Per sota de la mitjana destaquen
els cursos de formació complementària (25 hores), els de serveis a les empreses (254 hores) i els dedicats a la docència i investigació (255 hores).

El 42,5 % dels
cursos els realitzen
persones aturades
més grans
de 25 anys.

Segons els diferents col·lectius, el 42,5 % dels cursos els realitzen persones aturades més grans de 25 anys, amb més de 24 milions d’euros destinats (38,9 % dels recursos totals), i el 28,7 % es concentra en el col·lectiu
d’aturats menors de 25 anys, als quals es destina el 32,6 % dels ajuts. Les dones aturades més grans de 25 anys representen el 19,1 %, davant del 5,2 % de
les dones menors de 25 anys. Els atorgaments per als cursos específics d’aturades representen uns 15 milions d’euros (25 %).
El 65,5 % dels cursos per a aturats s’imparteixen en centres de formació ocupacional i/o reglada. De la resta, un 11,6 % es realitza en associacions, fundacions, gremis, col·legis professionals i cambres de comerç;
un 10,2 % s’efectua en l’àmbit de l’Administració local, les societats, els
instituts i els consorcis dependents, i un 6 % de les accions formatives es
porta a terme a través d’organitzacions sindicals i empresarials. Quant a
la proporció dels recursos atorgats als diferents tipus d’entitats, aquesta
segueix paral·lelament els criteris de distribució dels cursos en, pràcticament, totes les modalitats.
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Cursos
2.638
558
18
35
5
42
85
7
73
59
52
53
21
11
30
5
32
19
30
44
3
13
145

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

TOTAL FAMÍLIES
Administració i oficines
Agrària
Artesania
Assegurances i finances
Automoció
Comerç
Docència i investigació
Edificació i obres públiques
Fabric. equips electromecànics
Formació complementària
Indústria pesada i const. metàl·liques
Indústries alimentàries
Indústries fusta i suro
Indústries gràfiques
Indústries químiques
Indústries tèxtils de pell i cuiro
Informació i manifest. artístiques
Manteniment i reparació
Muntatge i instal·lació
Pesca i aqüicultura
Produc. transf. i distb. energia i aigua
Sanitat

Unitats: import de les subvencions en euros.

Places
39.570
8.370
270
525
75
630
1.275
105
1.095
885
780
795
315
165
450
75
480
285
450
660
45
195
2.175

Hores
980.674
257.722
7.190
17.998
2.018
27.080
26.240
1.785
34.646
30.065
1.300
25.573
8.413
5.852
16.365
2.580
14.580
8.520
13.879
17.130
1.080
4.690
71.470

Subvenció
62.278.392
14.797.686
403.577
1.077.251
115.623
2.022.987
1.571.453
119.288
2.367.732
2.217.595
90.285
1.843.828
596.811
423.921
1.154.636
193.271
1.049.672
602.927
1.043.959
1.190.640
86.184
354.076
3.849.986
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.

Serveis a la comunitat i persones
Serveis a les empreses
Transports i comunicacions
Turisme i hostaleria
TOTAL COL·LECTIU ATURATS/DES
De curta durada menors de 25 anys (<6 mesos a l'atur)
De llarga durada menors de 25 anys (>6 mesos a l'atur)
De curta durada més grans de 25 anys (<1 any a l'atur)
Menors de 25 anys
Menors de 25 anys, dones
De llarga durada menors de 25 anys
De llarga durada menors de 25 anys, dones
Majors de 25 anys
Majors de 25 anys, dones
De llarga durada més grans de 25 anys (>1 any a l'atur)
De llarga durada més grans de 25 anys, dones
TOTAL ENTITATS
Centres de formació (ocupacional i/o reglada)
Admin. local, societats, instituts i consorcis depenents
Associacions, fundacions, gremis, col.legis prof., cambres de comerç
Organitzacions sindicals i empresarials
Universitats
Empreses o titulars d’activitat empresarial

Unitats: import de les subvencions en euros.

Cursos
211
974
7
106
2.638
39
17
15
756
137
2
1
1.121
505
32
13
8.595
5.631
876
1.001
528
89
470

Places
3.165
14.610
105
1.590
39.570
585
255
225
11.340
2.055
30
15
16.815
7.575
480
195
128.925
84.465
13.140
15.015
7.920
1.335
7.050

Hores
85.372
247.063
3.025
49.038
980.674
11.286
5.170
5.020
301.548
55.828
210
305
380.447
206.795
10.340
3.725
3.305.265
2.282.925
287.083
394.354
154.232
31.330
155.341

Subvenció
4.939.500
16.449.307
186.176
3.530.022
62.278.392
746.431
326.009
336.335
20.288.618
3.305.482
10.917
18.437
24.251.907
12.099.042
671.909
223.305
62.278.392
37.525.528
7.487.407
8.268.720
6.220.429
673.010
2.103.298
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Programa d’accions integrades per a col·lectius especials
Durant l’any 2003, s’han realitzat un total de 220 cursos especials, un
2,3 % menys que l’any anterior, dels quals s’han beneficiat 4.169 persones,
amb una inversió de 144.469 hores formatives. El total d’atorgaments ha
estat de 9.133.049,61 euros, amb un cost mitjà de 41.513,86 euros.

L’any 2003, s’han
realitzat un total
de 220 cursos
especials.

La durada mitjana per curs ha estat de 675 hores, tot i que aquest nombre esdevé superior en el curs formatiu d’indústries gràfiques (1.100 hores),
i en les classes d’accions integrades (763 hores de mitjana per curs).

La durada mitjana
per curs ha estat
de 675 hores.

La major part dels programes es concentren en les famílies professionals
d’accions integrades (55,5 %); turisme i hoteleria (9,5 %); agrària (7,3 %);
edificació i obres públiques (6,4 %), i serveis a les empreses (4,1 %).
El 55,9 % dels programes especials es realitzen en associacions, fundacions, gremis, col·legis professionals i cambres de comerç, mentre
que el 21,4 % es fa en centres de formació ocupacional i/o reglada i el
13,1 % en l’àmbit de l’Administració local, societats, instituts i consorcis dependents. Finalment, cal destacar que un 6,4 % del total es realitza
en organitzacions sindicals i empresarials.

El 55,5 % dels
programes
es concentra
en la família
professional
d’accions
integrades.

Programes de garantia social
Enguany s’han dut a terme un total de 118 cursos dins el programa
de garantia social, amb una dedicació de 86.987 hores i amb un total de
1.770 beneficiaris, dels quals prop d’un 10 % estaven dins els col·lectius
d’especials característiques. Per a l’execució de les accions formatives,
s’han atorgat ajuts per valor de 5.749.964,45 euros, amb un cost mitjà
de 48.728,51 euros per curs.

L’any 2003, s’han
efectuat un total de
118 cursos, amb
una durada mitjana
de 737 hores
per curs.

La durada mitjana per curs ha estat de 737 hores, tot i que ha estat superior en els cursos de serveis a les empreses (800 hores), de formació complementària (796 hores) i d’indústries de fusta i suro (788 hores).
El 19,5 % dels cursos s’ha impartit en la branca d’administració i oficines; el 12,7 % s’han realitzat a la família del comerç; l’11,9 % en automoció
i prop d’un 10 % resten adscrits a la branca d’edificació i obres públiques i
muntatge i instal·lació.
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Programes experimentals
Els programes experimentals realitzats tant pel col·lectiu d’aturats com
pel d’ocupats són les úniques accions que augmenten, en relació amb l’any
anterior, tant el nombre de places com la quantia dels ajuts.
El 52,4 % dels
cursos es dediquen
a la família de
serveis a les
empreses.

Amb relació a les famílies professionals en què s’enquadren els cursos
realitzats, més de la meitat són de l’especialitat de serveis a les empreses
(52,4 %), mentre que els cursos d’administració i oficines, indústries alimentàries i serveis a la comunitat i les persones representen prop d’un 5 %
cadascun. El turisme i l’hoteleria concentren el 4 % del total atorgat.

L’any 2003 s’han
realitzat un total
de 50 programes
experimentals amb
aturats i 53 amb
persones ocupades.

L’any 2003 s’han efectuat un total de 50 programes experimentals amb
persones desocupades, en els quals han participat 660 alumnes i s’han
comptabilitzat un total de 13.310 hores. El 44 % dels alumnes són persones
aturades més grans de 25 anys, i el 30 % els ocupen persones aturades menors de 25 anys. Les dones més grans de 25 anys participen específicament
en un 18 % del total de les accions.
Amb el col·lectiu d’ocupats s’han realitzat un total de 53 programes experimentals, amb 795 alumnes i 6.466 hores formatives.
Per a l’execució dels programes experimentals (aturats i ocupats), s’ha
invertit un total de 1.422.924,83 euros i s’han realitzat majoritàriament en
centres de formació ocupacional i/o reglada (64,1 %).
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TOTAL FAMÍLIES
Accions integrades
Administració i oficines
Agrària
Comerç
Edificació i obres públiques
Fabric. equips electromecànics
Indústria pesada i const. metàl·liques
Indústries fusta i suro
Indústries gràfiques
Indústries tèxtils de pell i cuiro
Serveis a la comunitat i persones
Serveis a les empreses
Turisme i hostaleria
TOTAL COL·LECTIUS
Accions integrades per a col·lectius especials
TOTAL ENTITATS
Centres de formació (ocupacional i/o reglada)
Admin. local, societats, instituts i consorcis depenents
Associacions, fundacions, gremis, col.legis prof., cambres de comerç
Organitzacions sindicals i empresarials
Empreses o titulars d'activitat empresarial

Unitats: import de les subvencions en euros.

Cursos
220
122
6
16
8
14
3
5
6
1
3
6
9
21
220
220
220
47
29
123
14
7

Places
4.169
2.699
90
240
120
210
45
75
90
15
45
90
135
315
4.169
4.169
4.169
1.105
656
2.093
210
105

Hores
144.486
93.034
2.930
8.225
4.662
8.317
1.525
2.465
2.830
1.100
1.535
2.410
3.453
12.000
144.486
144.486
144.486
34.238
20.798
80.327
5.265
3.858

Subvenció
9.133.050
5.912.565
159.474
460.698
277.642
557.833
104.523
167.639
193.400
75.405
91.640
128.257
204.269
799.706
9.133.050
9.133.050
9.133.050
2.278.115
1.187.816
5.099.383
340.461
227.274
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.

TOTAL FAMÍLIES
Administració i oficines
Automoció
Comerç
Edificació i obres públiques
Fabric. equips electromecànics
Formació complementària
Indústria pesada i const. metàl·liques
Indústries fusta i suro
Indústries tèxtils de pell i cuiro
Manteniment i reparació
Muntatge i instal·lació
Serveis a la comunitat i persones
Serveis a les empreses
Turisme i hostaleria
TOTAL COL·LECTIUS
Programes de Garantia Social (col. especials)
Programes de Garantia Social (col. ordinaris)
TOTAL ENTITATS
Centres de formació (ocupacional i/o reglada)
Admin. local, societats, instituts i consorcis depenents
Associacions, fundacions, gremis, col·legis prof., cambres de comerç
Organitzacions sindicals i empresarials

Unitats: import de les subvencions en euros.

Cursos
118
23
14
15
12
2
6
5
2
2
7
12
8
1
9
118
11
107
118
75
36
4
3

Places
1.770
345
210
225
180
30
90
75
30
30
105
180
120
15
135
1.770
165
1.605
1.770
1.125
540
60
45

Hores
86.987
16.740
10.253
10.859
8.821
1.375
4.778
3.415
1.575
1.400
5.055
9.180
5.950
800
6.786
86.987
9.085
77.902
86.987
55.041
26.516
3.230
2.200

Subvenció
5.749.964
904.831
796.031
656.607
608.175
94.256
343.350
243.831
115.999
84.210
364.374
608.082
335.535
46.800
547.884
5.749.964
660.479
5.089.485
5.749.964
3.508.499
1.822.619
249.167
169.680
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.

TOTAL FAMÍLIES
Administració i oficines
Agrària
Artesania
Automoció
Comerç
Docència i investigació
Edificació i obres públiques
Fabric. equips electromecànics
Indústries alimentàries
Informació i manifest. artístiques
Manteniment i reparació
Muntatge i instal·lació
Produc. transf. i distb. energia i aigua
Sanitat
Serveis a la comunitat i persones
Serveis a les empreses
Transports i comunicacions
Turisme i hostaleria
TOTAL COL·LECTIUS
Aturats/des de curta durada més grans de 25 anys (< 1 any a l’atur)
Aturats/des menors de 25 anys
Aturats/des menors de 25 anys, dones
Aturats/des de llarga durada menors de 25 anys, dones
Aturats/des més grans de 25 anys

Unitats: import de les subvencions en euros.

Cursos
103
5
2
2
1
4
1
4
1
5
3
2
4
3
2
5
54
1
4
103
1
15
2
1
22

Places
1.455
75
30
30
15
60
15
45
15
75
45
30
45
45
30
75
765
0
60
1.455
15
180
15
15
315

Hores
19.776
990
118
140
68
438
118
602
300
650
630
400
950
559
480
1.125
10.829
295
1.084
19.776
300
4.165
560
201
5.825

Subvenció
1.422.925
80.329
9.999
11.022
5.926
31.917
8.354
52.464
25.470
52.431
47.611
30.560
74.417
42.894
27.207
68.545
758.825
23.137
71.816
1.422.925
17.550
305.881
45.504
16.039
402.915
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280
11
12
12
2

Admin. local, societats, instituts i consorcis depenents

Associacions, fundacions, gremis, col·legis prof., cambres de comerç

Organitzacions sindicals i empresarials

Empreses o titulars d’activitat empresarial

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

66

Centres de formació (ocupacional i/o reglada)

5

Ocupats/des empreses de més de 250 treballadors
28

1

Ocupats/des de més de 250 treballadors

103

1

Ocupats pime dones

TOTAL ENTITATS

18

Ocupats/des pime

Treballadors/res d'empreses de més i menys de 250 treb.

9

Cursos

Aturats/des majors de 25 anys, dones

Unitats: import de les subvencions en euros.

30

180

180

165

990

1.545

420

75

15

15

270

120

Places

500

814

2.363

2.539

13.560

19.776

3.649

339

300

100

2.078

2.259

Hores

32.520

66.298

173.343

165.918

984.846

1.422.925

278.777

27.974

24.342

7.987

157.558

138.398

Subvenció
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2.1.4. El reciclatge professional
Enguany s’han realitzat un total de 3.607 cursos per a treballadors en actiu, 594 menys en relació amb l’any anterior, cosa que representa una davallada del 14,1 %. El nombre d’alumnes ha estat de 54.105, amb un total de
304.083 hores i 84 hores de mitjana per curs. El total d’ajuts dedicats a
aquesta tipologia de formació ha estat de 24.525.740 euros, amb un cost
mitjà de 6.799,48 euros per curs.

L’any 2003
s’han realitzat
594 cursos menys
que l’any anterior.

En algunes famílies professionals, el nombre d’hores supera la durada
mitjana d’un curs, com és el cas de les accions integrades (266 h); manufactures diverses (150 h); edificació i obres públiques (132 h) i automoció
(125 h). Per contra, la formació complementària (25 h); l’artesania (62 h);
l’agrària (63 h) i les indústries alimentàries (64 h) presenten una durada
inferior.
Segons la família professional, els cursos de serveis a les empreses han
representat el 49,1 % de la programació general (81 hores de mitjana), els
d’administració i oficines el 14,4 % (101 hores), seguits dels de formació
complementària (25 hores) i serveis a la comunitat i persones (91 hores)
amb uns percentatges del 5,8 % i el 4,4 %, respectivament.

El 49,1 % dels
cursos s’enquadren
dins la família
de serveis
a les empreses.

El 46,8 % dels cursos han estat dissenyats per a treballadors d’empreses
de més i menys de 250 treballadors. El col·lectiu d’ocupats en PIME, a qui
s’ha destinat el 39 % del total d’ajuts, participa en el 45,2 % del total, tot i
que en el cas de cursos específics de dones que treballen en petites i mitjanes empreses, el percentatge és menor (4,5 %).
Amb relació al lloc d’impartició, el 41,9 % de cursos es realitza principalment en centres de formació ocupacional i reglada i el 23,5 % en organitzacions sindicals i empresarials. Quant a la resta, el 22,2 % de les accions
formatives de reciclatge es fa en associacions, fundacions, gremis, col·legis
professionals i cambres de comerç.
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.

TOTAL FAMÍLIES
Accions integrades
Administració i oficines
Agrària
Artesania
Assegurances i finances
Automoció
Comerç
Edificació i obres públiques
Fabric. equips electromecànics
Formació complementària
Indústria pesada i const. metàl·liques
Indústries alimentàries
Indústries fusta i suro
Indústries gràfiques
Indústries químiques
Indústries tèxtils de pell i cuiro
Informació i manifest. artístiques
Manteniment i reparació
Manufactures diverses
Muntatge i instal·lació
Produc. transf. i distb. energia i aigua
Sanitat
Serveis a la comunitat i persones
Serveis a les empreses

Unitats: import de les subvencions en euros.

CURSOS
3.607
1
519
117
19
7
43
116
127
36
210
26
37
3
47
8
17
19
43
2
54
15
131
158
1.770

PLACES
54.105
15
7.785
1.755
285
105
645
1.740
1.905
540
3.150
390
555
45
705
120
255
285
645
30
810
225
1.965
2.370
26.550

HORES
304.083
266
52.378
7.334
1.186
612
5.370
8.916
16.766
3.566
5.250
2.844
2.384
250
3.375
653
1.543
1.825
3.597
300
6.177
1.822
11.839
14.362
143.370

SUBVENCIÓ
24.525.740
23.940
4.002.238
590.801
92.276
43.334
428.773
717.318
1.494.728
302.809
411.211
237.111
206.570
19.683
266.582
42.906
116.540
143.418
267.877
14.624
468.962
149.388
912.904
1.091.585
11.831.917
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.

Transports i comunicacions
Turisme i hostaleria
TOTAL COL·LECTIUS
Ocupats/des pime
Ocupats pime dones
Ocupats empreses de més de 250 treballadors, dones
Ocupats especials dificultats
Ocupats/des manors de 45 anys
Treballador de baix nivell de qualificació
Ocupats/des empreses de més de 250 treballadors
Treballadors/res d'empreses de més i menys de 250 treb.
TOTAL ENTITATS
Centres de formació (ocupacional i/o reglada)
Admin. local, societats, instituts i consorcis depenents
Associacions, fundacions, gremis, col.legis prof., cambres de comerç
Organitzacions sindicals i empresarials
Universitats
Empreses o titulars d'activitat empresarial

Unitats: import de les subvencions en euros.

CURSOS
29
53
3.607
1.630
161
2
20
7
21
77
1.689
3.607
1.512
325
800
847
4
119

PLACES
435
795
54.105
24.450
2.415
30
300
105
315
1.155
25.335
54.105
22.680
4.875
12.000
12.705
60
1.785

HORES
2.984
5.114
304.083
120.951
12.957
240
2.680
618
2.099
4.783
159.755
304.083
148.799
23.060
66.781
53.919
316
11.208

SUBVENCIÓ
219.254
428.993
24.525.740
9.580.255
1.015.467
18.354
188.985
48.888
163.222
372.752
13.137.817
24.525.740
11.779.088
1.834.948
5.474.872
4.518.990
25.171
892.671

TAULA 130. CURSOS DE RECICLATGE ATORGATS PER FAMÍLIES, COL·LECTIUS I ENTITATS. CATALUNYA 2003.
(CONTINUACIÓ)

MERCAT DE TREBALL, POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ, RELACIONS LABORALS...

283

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2003

L’any 2003 ha estat, per a les polítiques actives d’ocupació de
Catalunya, un any de continuïtat amb línies anteriors. S’ha mantingut la tendència en la reducció de finançament i nombre d’alumnes
en la formació ocupacional i el reciclatge, mentre que els recursos i
les places de les accions adreçades als col·lectius especials es mantenen. Per contra, els programes experimentals han estat els únics
que quasi han doblat el nombre de places, amb un augment del finançament del 14 %.

2.2. PROGRAMES DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ
Durant el 2003 el Departament de Treball i Indústria de la Generalitat
de Catalunya ha dut a terme diversos programes de foment de l’ocupació,
els quals segueixen la mateixa línia que els desenvolupats durant l’any
2002. Alguns d’aquests programes s’han realitzat amb recursos propis i
d’altres a partir de les transferències de gestió de programes des de l’Administració central, i amb el suport del Fons Social Europeu.

2.2.1. Agents d’ocupació i foment del desenvolupament local
Els agents d’ocupació i desenvolupament local es configuren com a
treballadors de les corporacions locals o entitats dependents o vinculades
a una Administració local, que tenen com a missió principal col·laborar
en la promoció i la implantació de les polítiques actives d’ocupació relacionades amb la generació d’activitat econòmica i amb la creació d’activitat empresarial. Aquesta col·laboració s’ha de desenvolupar en el marc
d’actuació conjunta i ha de ser acordada per l’entitat contractant amb la
Subdirecció General de Programes d’Autoempresa del Departament de
Treball i Indústria.
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TAULA 131. SUBVENCIONS ATORGADES ALS AGENTS
D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL PER
ÀMBIT TERRITORIAL. CATALUNYA 2003
Unitats: nombre d’agents, import en euros, i diferència relativa en percentatge.

2003
Alt Camp
Alt Empordà
Alt Penedès
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Anoia
Bages
Baix Camp
Baix Ebre
Baix Empordà
Baix Llobregat
Baix Penedès
Barcelonès
Berguedà
Cerdanya
Conca de Barberà
Garraf
Garrigues
Garrotxa
Gironès
Maresme
Montsià
Noguera
Osona
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Pla d’Urgell
Pla de l’Estany
Priorat
Ribera d’Ebre
Ripollès
Segarra
Segrià
Selva
Solsonès
Tarragonès
Terra Alta
Urgell

Nombre
2
11
10
4
10
9
19
5
11
10
35
6
39
14
0
5
4
2
21
8
25
4
5
28
8
7
3
7
2
5
14
10
17
15
11
4
6
7

Import
51.006
252.669
221.491
89.694
213.477
193.009
458.019
123.725
241.626
213.727
851.296
148.772
963.877
314.409
0
97.814
94.465
46.723
466.053
186.138
646.641
106.181
122.832
643.220
192.019
143.820
61.382
135.790
45.010
114.935
311.198
247.481
423.090
383.471
249.494
108.168
128.903
160.289

Diferència absoluta
respecte 2002
Nombre
Import
-1
-23.022
6
145.807
-3
-64.989
0
-591
5
113.570
3
64.433
-2
-49.674
1
26.713
2
57.778
0
-10.535
2
44.389
2
57.602
-9
-237.133
4
84.731
0
0
1
24.117
0
-1.998
-1
-26.076
3
68.791
0
5.868
4
119.956
-4
-84.845
1
27.348
7
181.965
1
20.862
2
53.777
-1
-24.889
0
6.502
0
808
1
24.254
3
77.054
3
58.162
5
131.819
-1
-9.048
2
39.394
2
61.732
3
62.528
2
40.230

Dif. relativa
respecte 2002
Nombre
Import
-33,3
-31,1
120,0
136,4
-23,1
-22,7
0,0
-0,7
100,0
113,7
50,0
50,1
-9,5
-9,8
25,0
27,5
22,2
31,4
0,0
-4,7
6,1
5,5
50,0
63,2
-18,8
-19,7
40,0
36,9
0,0
0,0
25,0
32,7
0,0
-2,1
-33,3
-35,8
16,7
17,3
0,0
3,3
19,0
22,8
-50,0
-44,4
25,0
28,6
33,3
39,4
14,3
12,2
40,0
59,7
-25,0
-28,8
0,0
5,0
0,0
1,8
25,0
26,7
27,3
32,9
42,9
30,7
41,7
45,3
-6,3
-2,3
22,2
18,8
100,0
132,9
100,0
94,2
40,0
33,5

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
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TAULA 131. SUBVENCIONS ATORGADES ALS AGENTS
D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL PER ÀMBIT
TERRITORIAL. CATALUNYA 2003. (CONTINUACIÓ)
Unitats: nombre d’agents, import en euros, i diferència relativa en percentatge.

2003

Diferència absoluta
respecte 2002

Dif. relativa
respecte 2002

Nombre

Import

Nombre

Import

Nombre

Import

Val d’Aran

3

69.055

0

-4.970

0,0

-6,7

Vallès Occidental

44

1.130.699

6

196.551

15,8

21,0

Vallès Oriental

18

424.811

2

53.538

12,5

14,4

TOTAL

468

11.076.479

51

1.312.509

12,2

13,4

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

Les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques per
al foment del desenvolupament local i dels agents d’ocupació i desenvolupament local s’aproven a l’Ordre TIC/88/2003, de 24 de febrer. Aquesta segueix les recomanacions de l’Ordre de 30 de març de 2001, modificada
parcialment per l’Ordre de 18 de desembre de 2001. La tipologia de les
sol·licituds que es reben fan necessaris els canvis proposats per tal d’aclarir
alguns aspectes poc concrets, tal com estaven regulats a les ordres esmentades, i el seu objecte és millorar-ne la gestió i augmentar les garanties jurídiques dels beneficiaris.
Dins de l’any 2003
s’han atorgat un
total de 468 AODL,
amb un import
d’11.076.479,35
euros.

Segons les dades del Departament de Treball i Indústria, dins de
l’any 2003 s’han atorgat un total de 468 AODL, amb un import
d’11.076.479,35 euros. Això significa un augment del 12 % respecte de
l’any anterior. Pel que fa a l’import, l’any 2003 s’hi ha destinat
1.312.509,29 euros més. Cal tenir en compte que ens referim a accions
i pressupostos atorgats, els quals poden variar en el temps en funció de
les revocacions d’aquestes.
Atenent a la distribució comarcal, les comarques que presenten una diferència més gran pel que fa al nombre d’AODL són l’Alt Empordà (augment del 120 %), l’Alta Ribagorça (augment del 100 %), el Tarragonès
(augment del 100 %) i la Terra Alta (augment del 100 %). En canvi, s’observa
una disminució considerable en comarques com ara les Garrigues (33 %), el
Montsià (50 %) i el Pla d’Urgell (25 %). L’any 2003 el Vallès Occidental ha
estat la comarca que més s’ha beneficiat d’aquest tipus de programa, mentre
que durant l’any anterior el nombre més elevat de subvencions es van aprovar per al Barcelonès.
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2.2.2. Iniciatives locals d’ocupació
A Catalunya tenen la consideració d’iniciatives locals d’ocupació (I+O)
els projectes empresarials i les empreses que promou el Departament de
Treball i Indústria, o una corporació local, i que reben el seu suport, amb la
finalitat de crear activitat econòmica i generar llocs de treball en el seu àmbit territorial; i que compten també amb els ajuts i les subvencions previstos
a l’Ordre TIC/88/2003, de 24 de febrer, esmentada a l’apartat anterior.
TAULA 132. SUBVENCIONS A EMPRESES QUALIFICADES
D’INICIATIVA D’OCUPACIÓ PER ÀMBIT TERRITORIAL.
CATALUNYA 2003
Unitats: nombre de subvencions, import en euros, i diferència relativa en percentatge.

2003

Dif. relativa respecte 2002

Nombre

Import

Nombre

Import

Alt Camp

3

6.416

-

-

Alt Empordà

5

47.988

400,0

232,7

Alt Penedès

10

83.407

0,0

1,9

Alt Urgell

1

9.616

-

-

Alta Ribagorça

0

0

-

-

Anoia

10

138.122

42,9

139,8

Bages

22

206.431

10,0

51,5

Baix Camp

5

20.502

0,0

-82,6

Baix Ebre

4

40.305

-

-

Baix Empordà

0

0

-

-

Baix Llobregat

35

375.029

16,7

1,5

Baix Penedès

2

5.685

-

-

129

1.072.210

31,6

28,8

Berguedà

0

0

-100,0

-100,0

Cerdanya

0

0

-100,0

-100,0

Conca de Barberà

0

0

-

-

Garraf

8

59.706

-

-

Barcelonès

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
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TAULA 132. SUBVENCIONS A EMPRESES QUALIFICADES
D’INICIATIVA D’OCUPACIÓ PER ÀMBIT TERRITORIAL.
CATALUNYA 2003. (CONTINUACIÓ)
Unitats: nombre de subvencions, import en euros, i diferència relativa en percentatge.

2003

Dif. relativa respecte 2002

Nombre

Import

Nombre

Import

Garrigues

3

12.316

-25,0

-89,1

Garrotxa

0

0

-100,0

-100,0

Gironès

5

37.572

25,0

-13,5

Maresme

25

295.808

108,3

161,2

Montsià

10

102.647

42,9

-0,7

Noguera

7

157.341

133,3

103,8

Osona

6

37.355

-25,0

-26,3

Pallars Jussà

4

50.481

-

-

Pallars Sobirà

0

0

-100,0

-100,0

Pla d’Urgell

0

0

-100,0

-100,0

Pla de l’Estany

0

0

-

-

Priorat

0

0

-

-

Ribera d’Ebre

1

15.867

-

-

Ripollès

0

0

-100,0

-100,0

Segarra

0

0

-100,0

-100,0

Segrià

10

270.808

25,0

279,9

Selva

0

0

-100,0

-100,0

Solsonès

0

0

-100,0

-100,0

Tarragonès

4

43.376

-

-

Terra Alta

1

28.849

-

-

Urgell

0

0

-100,0

-100,0

Val d’Aran

0

0

-100,0

-100,0

Vallès Occidental

40

395.611

5,3

0,1

Vallès Oriental

16

136.449

6,7

-16,2

TOTAL

366

3.649.897

19,6

13,6

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
L’any 2003 hi ha
hagut 453 projectes
empresarials,
171 més que
l’any 2002.
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L’any 2003 hi ha hagut 453 projectes empresarials qualificats d’I+O a
Catalunya, 171 més que l’any 2002. La comarca amb el nombre més elevat
és el Barcelonès, que l’any 2003 compta amb 77 projectes més que l’any
anterior.
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Pel que fa a l’import de les subvencions atorgades, l’any 2003 ha estat
de 3.649.896,79 euros; 436.687,88 euros (13,6 %) més que l’any 2002. Si
analitzem el tipus de subvenció, l’any 2003 han augmentat sobretot les de
caràcter indefinit –24 més que l’any anterior– i les cooperatives, que se situen enguany en 98. Per contra, davallen les subvencions de caràcter gerencial i les d’assistència tècnica, 3 més que l’any anterior.

2.2.3. Programa d’autoempresa
El Servei d’Autoempresa ofereix informació, orientació i assessorament,
seguiment, formació i ajut per fomentar i donar suport a l’autoempresa i als
emprenedors i emprenedores.
Al llarg de l’any 2003 els centres col·laboradors han rebut 20.791 consultes, 4.771 més que l’any anterior. D’aquestes consultes, la província que
en presenta un percentatge més elevat és la de Barcelona (76,2 %), seguida
de Girona, Tarragona i Lleida. Mentre que a totes les províncies ha disminuït sensiblement el nombre de consultes respecte a l’any 2002, en el cas
de Tarragona es pot percebre l’augment de l’1 % de les consultes en relació
amb l’any anterior.

Al llarg de l’any
2003 els centres
col·laboradors
han rebut 20.791
consultes,
4.771 més que
l’any anterior.

TAULA 133. CONSULTES REALITZADES SOBRE AUTOEMPRESA
PER DEMARCACIONS TERRITORIALS. CATALUNYA 2002-2003
Unitats: nombre de consultes i percentatges.

2002

2003

Variació 2002-2003

Nombre

%

Nombre

%

Barcelona

12.318

76,9

15.845

76,2

3.527

28,6

Girona

1.424

8,9

1.803

8,7

379

26,6

Lleida

1.090

6,8

1.327

6,4

237

21,7

Tarragona

1.150

7,2

1.710

8,2

560

48,7

38

0,2

106

0,5

68

178,9

16.020

100,0

20.791

100,0

4.771

29,8

Fora Catalunya
TOTAL

Absoluta Relativa

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

Si analitzem el gènere de les persones que fan les consultes, l’any 2003
el 48,83 % d’aquestes han estat realitzades per dones. Comparant aquestes
dades amb les de l’any 2002, podem observar que ha augmentat, molt lleugerament, el nombre de consultes realitzades per les emprenedores (0,5 %).

Consultes
realitzades
segons gènere.
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Consultes
realitzades per
trams d’edat.

Per trams d’edat, la major part de les consultes han estat realitzades per
persones entre 25 i 34 anys (45,99 %) i entre 35 i 44 anys (26,17 %). Tot i
així, cal remarcar el percentatge realitzat pels emprenedors menors de 25
anys (13,57 %).

Consultes
realitzades segons
característiques
laborals i
formatives.

Atenent a les característiques laborals i formatives dels treballadors que
sol·liciten assessorament, el 56,03 % estan ocupats i la resta, en atur.
D’aquest total, el 65 % amb més de 6 anys d’experiència laboral, un 27 %,
tenen un nivell d’estudis equivalent al graduat escolar i un 22,40 % han cursat formació professional.

Consultes
realitzades
segons sectors
econòmics.

Segons sectors econòmics, el 91,48 % de les consultes fan referència a
activitats professionals que s’enquadren dins el sector serveis; el 4,4 %, en
la construcció; el 3 %, en la indústria, i només l’1,1 % de les persones s’assessora sobre possibles activitats d’autoempresa en l’agricultura.

TAULA 134. CONSULTES REALITZADES SOBRE AUTOEMPRESA
PER SECTORS ECONÒMICS. CATALUNYA 2002-2003
Unitats: nombre de consultes i percentatges.

Nombre consultes 2002
Agricultura Indústria

Nombre consultes 2003

Construcció

Serveis

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Barcelona

110

494

440

11.274

123

464

696

14.562

Girona

23

42

64

1.295

28

49

74

1.652

Lleida

37

43

37

973

44

41

62

1.180

Tarragona

37

67

61

985

36

68

76

1.530

Fora Cat.

0

0

3

35

4

4

3

95

TOTAL

207

646

605

14.562

235

626

911

19.019

Variació absoluta 2002-2003
Agricultura Indústria

Variació relativa 2002-2003

Construcció

Serveis

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Barcelona

13

-30

256

3.288

11,8

-6,1

58,2

29,2

Girona

5

7

10

357

21,7

16,7

15,6

27,6

Lleida

7

-2

25

207

18,9

-4,7

67,6

21,3

Tarragona

-1

1

15

545

-2,7

1,5

24,6

55,3

Fora Cat.

4

4

0

60

-

-

0,0

171,4

TOTAL

28

-20

306

4457

13,5

-3,1

50,6

30,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament del Treball i Indústria.
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2.3. EL PAPER DE LA FORMACIÓ CONTÍNUA
2.3.1. Panorama de la formació contínua. Marc europeu,
espanyol i català
Europa
La UE es va fixar com a objectiu en el Consell de Lisboa de 2000 esdevenir «l’economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món, capaç de créixer econòmicament de manera sostenible amb
més i millor ocupació i amb més cohesió social». Per assolir aquest objectiu, el Consell ha establert una sèrie de prioritats comunes dels sistemes d’educació i formació davant els nous reptes que es plantegen,
constituïts pels canvis en la vida laboral, que fan que la naturalesa del treball i les competències que es demanen als treballadors estiguin en constant transformació.1

El Consell de
Lisboa (2000) fixa
com a objectiu que
la UE esdevingui
«l’economia
basada en el
coneixement més
competitiva
i dinàmica
del món».

En aquest context de canvis, el Consell planteja tres grans objectius
estratègics per a un període de deu anys. La millora de la qualitat i l’eficàcia dels sistemes d’educació i formació és un requisit essencial per a la
millora de la competitivitat de la societat europea, i perquè els seus ciutadans puguin desenvolupar al màxim les seves potencialitats. L’accés de
tots els ciutadans als sistemes d’educació i formació i l’obertura dels sistemes d’educació i formació a un món més ampli són els objectius que
s’han d’aconseguir com a necessària adaptació a l’augment de la mobilitat professional i geogràfica de les persones.
El Consell conclou que l’educació i la formació són elements cabdals
en el futur de la UE, ja que han de proporcionar els coneixements i les actituds bàsiques perquè les persones puguin adaptar-se i desenvolupar les seves
capacitats en la societat del coneixement.
Per complir l’objectiu de Lisboa –i en el marc de l’EEO–, la Comissió
formula una Comunicació per fer realitat un espai europeu de l’aprenentatge permanent.2 És necessari potenciar els coneixements dels ciutadans perquè es pugui fer realitat la mobilitat entre països, regions i ocupacions.
1. Informe del Consell “Educació” al Consell Europeu d’Estocolm (23 i 24 de març): Futurs
objectius precisos dels sistemes d’educació i formació, Brussel·les, 14 de febrer de 2001.
2. Comunicació de la Comissió, de 21 de novembre de 2001, sobre la realització d’un espai
europeu de l’aprenentatge permanent (COM 2001, 678 final).
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Aquesta Comunicació assumeix el mandat que el Consell Europeu de Feira
(2000) va fer als estats membres, al Consell i a la Comissió per definir estratègies i mesures pràctiques per fomentar l’educació permanent.
La constatació de la importància de l’educació i la formació en el
compliment de l’Estratègia de Lisboa demana una inversió en formació
professional contínua i educació, davant l’important dèficit d’inversió de
la UE en recursos humans.3 En aquest sentit, es demana als estats membres que assoleixin el nivell d’inversions públiques en aquest àmbit que
requereix el model social europeu, així com una assignació eficient dels
recursos; la reforma dels programes d’estudi, la qualitat i el reconeixement de qualificacions en el marc de l’Europa ampliada són també requisits per aconseguir un espai europeu del coneixement i un mercat europeu
de treball.
Els estats membres
de la UE destinen
una mica més del
5 % del PIB (1999)
a l’educació i la
formació públiques,
amb diferències
molt marcades
entre si.

Els estats membres de la UE destinen, de mitjana, una mica més del 5 %
del PIB (1999) a l’educació i la formació públiques, amb diferències molt
marcades entre si. La quantia de la despesa ha disminuït lleugerament al
llarg dels darrers anys. Pel que fa al nivell de finançament privat de l’educació, ha crescut molt poc a Europa des de 1995 (d’un 0,55 % a un 0,66 %
del PIB, aproximadament). El dèficit de finançament en l’ensenyament superior i en la formació professional contínua que es registren actualment a
la UE s’agreujaran amb l’ampliació.
Davant aquesta situació, la Comissió considera que és un imperatiu per
a la UE incrementar la inversió en l’àmbit de l’educació i la formació, si vol
convertir-se en l’economia i la societat del coneixement més avançada del
món. Aquest increment ha de combinar la inversió pública i la privada (empreses i particulars). Però no només és necessari un augment de la quantitat
invertida, sinó també una millora de l’aprofitament dels recursos disponibles, a través de la seva assignació en àmbits prioritaris, tenint en compte la
situació específica de cada país.
Totes les mesures que els estats engeguin, en aplicació del principi de
subsidiarietat, en matèria d’educació i formació han de tenir en compte la
dimensió europea per garantir-ne l’eficàcia. És a dir, els canvis implantats
a escala nacional han de basar-se en objectius comuns en l’àmbit de la UE,
i actuar així com a factor d’integració.
3. Comunicació de la Comissió, de 10 de gener de 2003, sobre una inversió eficaç en
educació i formació: un imperatiu per a Europa (COM 2002, 779 final).
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Espanya
El II Programa nacional de formació professional (1998-2002) és l’instrument a partir del qual s’articula el sistema de l’FP, i es constitueix com
l’eina fonamental per aconseguir una oferta formativa realment qualificada.
Entre els seus objectius bàsics es troba la consolidació d’un sistema integrat
d’FP, estructurat en tres subsistemes, per a la qual cosa es preveu la posada
en funcionament d’un Institut Nacional de Qualificacions, amb la funció de
determinar el contingut de les qualificacions professionals.
La Llei orgànica de les qualificacions i la formació professional crea el
sistema nacional de qualificacions i formació professional amb la finalitat
de facilitar la integració de les diverses formes de certificació i acreditació
de les competències i de les qualificacions professionals.4
El nou sistema integra les tres modalitats de l’FP: formació reglada,
contínua i ocupacional; així, la formació superada en una de les tres modalitats podrà ser objecte de reconeixement per les altres. Es preveu, igualment, el reconeixement de les competències professionals adquirides amb
l’experiència laboral o a través de l’aprenentatge no formal, que té com a
referent el Catàleg nacional de qualificacions professionals.

El sistema instaurat
per la Llei
orgànica de les
qualificacions
i la formació
professional
integra les tres
modalitats de l’FP.

El Govern, en desplegament de la Llei orgànica en aquesta matèria, ha
establert l’estructura i el contingut del Catàleg nacional de qualificacions
professionals, a través del Reial decret 1128/2003, de 5 de setembre. Resten
encara per determinar les qualificacions professionals a incloure en el Catàleg i els corresponents mòduls formatius, tasca que correspon a l’Institut
Nacional de les Qualificacions.5
Malgrat les previsions legislatives, actualment la formació a Espanya es
desenvolupa a través de tres subsistemes que no tenen relació entre si: FP
reglada, ocupacional i contínua. L’FP contínua està organitzada pels agents
socials, a través d’un sistema que arrenca el 1992, quan les organitzacions
empresarials i sindicals acorden la posada en marxa d’un nou sistema basat
en el diàleg social i la gestió paritària, fruit del qual han anat sorgint els
successius Acords nacionals de formació contínua.6

El III Acord
nacional de
formació contínua
modifica el model
de gestió de l’FP,
que s’encomana
a una nova
fundació
de caràcter
tripartit.

4. Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional
(BOE núm. 147, de 20 de juny de 2002).
5. L’Institut Nacional de Qualificacions es crea per Reial decret 375/1999, de 5 de març,
modificat pel Reial decret 1326/2002, de 13 de desembre.
6. Acord de desembre de 1992, Acord de desembre de 1996 i Acord de desembre de 2000,
vigent en l’actualitat per al període 2001-2004.
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El III Acord nacional de formació contínua (2001-2004) incorpora algunes novetats respecte dels acords anteriors; en primer terme, s’inclou una
nova modalitat d’iniciativa formativa adreçada a les empreses d’economia
social, ateses les especials característiques que presenten en el seu model
de gestió; una altra novetat significativa és la modificació del model de gestió, que ara s’encomana a una nova fundació de caràcter tripartit, en la qual,
juntament amb les organitzacions empresarials i sindicals, està també present l’Administració.

Catalunya
El Pacte per l’ocupació a Catalunya, subscrit el 13 de maig de 1998 pel
Govern de la Generalitat i els agents socials amb més representativitat, estableix, entre d’altres mesures, l’elaboració d’un Pla general de la formació
professional a Catalunya, que té com a objectiu adequar l’oferta formativa
a les necessitats del mercat de treball, així com la interrelació dels tres
subsistemes de l’FP i de l’experiència laboral.
El Pla general de la formació professional a Catalunya (2003-2006) –aprovat pel Consell Català de la Formació Professional–7 neix amb la voluntat d’esdevenir l’instrument per adaptar l’oferta de formació professional als nous
perfils professionals, la nova organització empresarial i els canvis derivats de
les noves tecnologies de la informació i la comunicació. El Pla té com a objectiu
garantir un sistema integrat i de qualitat de la formació professional, adaptat de
manera permanent a les necessitats del mercat de treball.
L’Institut Català
de Qualificacions
es configura com
l’instrument tècnic
per a la definició i
actualització de
les qualificacions
professionals
i de la formació
associada.

Les seves actuacions s’estructuren a partir de diversos àmbits, que engloben una sèrie d’accions i mesures a desenvolupar, la primera de les quals
és la creació de l’Institut Català de Qualificacions.8 L’Institut es configura
com l’instrument tècnic per a la definició i actualització de les qualificacions
professionals i de la formació associada, així com per establir el sistema de
reconeixement i acreditació de competències, independentment de la via
utilitzada per adquirir-les –mitjançant el sistema formatiu, per la via de
l’aprenentatge o a través de l’experiència laboral.
Per a la definició i proposta d’un sistema integrat de qualificacions i formació professional és necessària l’elaboració d’un Catàleg de qualificacions
7. El Consell Català de la Formació Professional es crea mitjançant el Decret 21/1999, de 9
de febrer, i es un òrgan de consulta i assessorament, amb caràcter no vinculant, del Govern de
la Generalitat en matèria de formació professional.
8. L’Institut Català de les Qualificacions Professionals es crea pel Decret 176/2003, de 8 de
juliol, amb dictamen previ del CTESC.
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professionals de Catalunya i d’un Catàleg modular integrat de formació professional, així com el desenvolupament d’un sistema de reconeixement i
certificació de la competència professional. La identificació, sectorial i per
nivells de qualificació, que l’Institut realitzi de les competències professionals
en l’àmbit de Catalunya haurà de tenir una correspondència a escala estatal i
europea.

El conflicte de competències entre el Govern de l’Estat i la Generalitat
de Catalunya: la Sentència del Tribunal Constitucional 95/2002, de
25 d’abril
La gestió dels fons destinats a la formació dels treballadors en actiu està
atribuïda des del 1992 a una fundació de composició paritària de caràcter
estatal. Aquest sistema, segons el Consell Executiu de la Generalitat de
Catalunya, és contrari a les previsions constitucionals i estatutàries, que
atribueixen a la Generalitat de Catalunya la competència sobre l’execució
de la legislació de l’Estat en matèria laboral. Aquest raonament és en el que
es basa el recurs interposat pel Consell Executiu davant el TC contra el sistema articulat per l’Acord tripartit en matèria de formació contínua.
El TC, mitjançant la Sentència 95/2002, de 25 d’abril, resol el recurs
plantejat, i atorga la competència de gestió dels fons destinats a la formació dels treballadors en actiu a la Generalitat de Catalunya i, per tant,
declara la inconstitucionalitat dels preceptes de l’Acord tripartit entre
l’Administració de l’Estat i els agents socials, que atribueixen tots els
aspectes d’organització, gestió, distribució de fons i execució de les activitats formatives a l’ens estatal de composició paritària dels interlocutors socials. Es declara també la inconstitucionalitat del precepte de la
Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 1993 que preveia la transferència del 0,10 % de les cotitzacions per formació professional a l’ens
paritari estatal.
El Govern de l’Estat, en actitud contrària a allò resolt per la Sentència
del TC (2002), aprova, el juliol de 2003, una pròrroga dels ajuts per a la formació contínua basats en el sistema declarat inconstitucional. Aquesta pròrroga
és impugnada pel Govern de la Generalitat davant el TC, que dicta la Sentència
203/2003, i dóna la raó a la part impugnant per vulneració de competències
autonòmiques.
En conclusió, el Tribunal determina que la gestió i execució en matèria de formació contínua correspon a la Generalitat de Catalunya i que,

El TC, per
Sentència 95/2002,
atorga a la
Generalitat de
Catalunya la
competència per a
la gestió dels fons
destinats
a la formació
dels treballadors
en actiu.
L’Estat ha de
transferir a la
Generalitat de
Catalunya els fons
destinats a la
formació contínua
a través
dels pressupostos
generals
de l’Estat.

El Govern de
l’Estat instaura un
nou model de
formació contínua
que entra en vigor
l’1 de gener
de 2004.
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per tant, l’Estat ha de transferir els fons corresponents per a l’exercici de
la competència a través dels pressupostos generals de l’Estat.
Però, una vegada més, el Govern de l’Estat fa cas omís del TC i instaura
un nou model de formació contínua, a través del Reial decret 1046/2003,
que entra en vigor l’1 de gener de 2004. El Govern de la Generalitat de
Catalunya ha presentat un nou recurs contra aquest model davant del TC,
que resta pendent de resolució.
Paral·lelament, el Govern català, en exercici de les seves competències,
constitueix el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya per Resolució de 29 de juliol de 2003, amb la funció de gestionar i executar els programes
de la formació professional contínua.

2.3.2. Evolució i anàlisi comparativa quantitativa i qualitativa
de la formació contínua
Un total de 281.681
persones han
participat en
cursos de formació
contínua a
Catalunya.

Un total de 281.681 persones han participat en cursos de formació contínua a Catalunya l’any 2001, un 1,9 % menys que l’any anterior, en què
287.083 treballadors i treballadores van accedir a la formació. En ambdós
casos, es pot observar una major proporció d’homes que de dones participants. Aquesta característica també es dóna a Espanya, en què el 58 % d’un
total de 1.643.757 persones participants en accions formatives l’any 2001
són homes.
TAULA 135. NOMBRE DE PARTICIPANTS PER SEXE.
CATALUNYA I ESPANYA 2001
Unitats: nombre de participants i percentatges.

2001
Homes

Dones

CATALUNYA 157.745 123.936
ESPANYA
CAT. / ESP.

Variació 2001-2000 (%)
TOTAL

Homes

Dones

TOTAL

281.681

-4,2

1,3

-1,9

2,5

8,6

5,0

-

-

-

947.167 696.590 1.643.757
16,7

17,8

17,1

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Fundación Tripartita para
la Formación en el Empleo.
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GRÀFIC 42. NOMBRE DE PARTICIPANTS PER SEXE.
CATALUNYA 2000-2001

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo.

Si s’analitzen altres variables que configuren el perfil demogràfic i sociolaboral dels participants en accions de formació contínua a Catalunya
l’any 2001, hom pot afirmar el següent: pel que fa a l’edat, la majoria dels
participants es concentren en el tram central de la vida activa, en què els treballadors entre 26 i 45 anys representen el 63,7 % del total; els trams extrems (de 16 a 25 anys i de 46 anys en endavant) tenen una baixa taxa de
participació en accions formatives respecte del total. Més enllà dels 55
anys, les xifres cauen fins a les 11.899 persones, un 4,2 % del nombre total
de participants.
D’altra banda, i atenent a la variable de la categoria professional, són els
treballadors qualificats els que accedeixen en major proporció a la formació
contínua (34,9 % del total), seguits de prop pels no qualificats (32,8 %), i,
ja de lluny, pels tècnics (17 %), els comandaments intermedis (10 %) i els
directius (5,1 %).

La majoria dels
participants
en accions
de formació
contínua es
concentren en
el tram central de
la vida activa.

Els treballadors
qualificats són els
que accedeixen en
major proporció
a la formació
contínua.
Les empreses més
grans concentren
més participants en
accions formatives.
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TAULA 136. NOMBRE DE PARTICIPANTS PER SEXE I EDAT.
CATALUNYA 2001
Unitats: nombre de participants i percentatges.

2001

Variació 2001-2000 (%)

Homes

Dones

TOTAL

Homes

Dones

TOTAL

Menors de 26

19.871

24.298

44.169

-30,9

-22,5

-26,5

De 26 a 35

55.762

51.239

107.001

-6,8

6,6

-0,9

De 36 a 45

42.947

29.585

72.532

1,1

5,4

2,8

Majors de 45

39.165

18.814

57.979

16,6

26,9

19,7

Sense dades

0

0

0

-100,0

-100,0

-100,0

157.745

123.936

281.681

-4,2

1,3

-1,9

TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo.

Respecte a les característiques de l’empresa, són les més grans les que
concentren un nombre més elevat de participants en la formació contínua. Així, un 17,7 % i un 17 % desenvolupen la seva activitat en empreses entre 200
i 999 treballadors i entre 1.000 i 4.999 treballadors, respectivament. Les empreses d’1 a 5 treballadors són les que concentren el percentatge més baix de
participants en la formació contínua (2 %).
TAULA 137. NOMBRE DE PARTICIPANTS PER SEXE I GRANDÀRIA
DE L’EMPRESA. CATALUNYA 2001
Unitats: nombre de participants i percentatges.

2001

Variació 2001-2000 (%)

Homes

Dones

TOTAL

Homes

Dones

TOTAL

De 1 a 5 treb.

2.775

2.869

5.644

-55,8

-60,2

-58,1

De 6 a 49

17.640

14.758

32.398

-48,0

-43,0

-45,8

De 50 a 199

19.295

14.142

33.437

-26,2

-27,1

-26,6

De 200 a 999

27.676

22.336

50.012

-22,3

-11,2

-17,7

De 1.000 a 4.999

27.313

20.529

47.842

5,5

16,5

10,0

5.000 treb. i més

17.998

15.670

33.668

-2,7

25,5

8,7

Sense dades

45.048

33.632

78.680

144,3

130,8

138,4

TOTAL

157.745 123.936 281.681

-4,2

1,3

-1,9

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Fundación Tripartita para
la Formación en el Empleo.
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GRÀFIC 43. DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE DE
PARTICIPANTS PER DIMENSIÓ DE L’EMPRESA.
CATALUNYA 2001

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo.

GRÀFIC 44. DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE DE
PARTICIPANTS PER DIMENSIÓ DE L’EMPRESA.
ESPANYA 2001

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo.

Els treballadors inclosos en el règim general de la Seguretat Social en són
clarament els participants majoritaris (un 94,3 % del total), seguits de molt
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lluny pels treballadors inclosos en el règim especial d’autònoms (3,7 %). La
resta de règims tenen una participació residual.
El nombre
de treballadors
participants
a Catalunya
l’any 2001 en
accions formatives
representa el 17 %
del total estatal .

Si es contrasta la descripció anterior amb la convocatòria de l’any 2000,
hom pot afirmar que el perfil dels participants catalans no ha patit grans modificacions. No obstant això, cal destacar que les empreses entre 6 i 49 treballadors han disminuït l’any 2001 respecte de l’any anterior el nombre de
participants en accions formatives (d’un 20,8 % l’any 2000 s’ha passat a un
11,5 % l’any 2001). La mateixa tendència es pot observar a Espanya en
aquest sentit, en què d’un 20,2 % de participants l’any 2000 s’ha passat a
un 12,8 %.
Finalment, el nombre de treballadors participants a Catalunya l’any
2001 en accions formatives representa un 17 % respecte al total de treballadors participants a escala estatal, percentatge que ha disminuït respecte de
l’any 2000, en què els treballadors catalans participants en accions formatives signifiquen el 18,4 % respecte del total estatal.
Fins aquí s’ha analitzat la formació contínua atenent al perfil dels participants. Una altra variable que permet examinar la formació dels treballadors en actiu és el tipus d’iniciativa de formació. En aquest sentit, s’ha de
diferenciar entre plans de formació, iniciatives individuals i accions complementàries.
A Catalunya s’aproven al llarg de l’any 2001 un total de 848 plans de
formació dels 1.091 sol·licitats, fet que representa una davallada respecte
dels plans de l’any anterior: se n’aproven un total de 986 entre les 1.185
sol·licituds presentades. Els tipus de plans més freqüents l’any 2001 són
els plans d’empresa (un 47 % del total), mentre que l’any 2000 predominen els plans agrupats (un 54,2 % del total).
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GRÀFIC 45. NOMBRE DE PLANS DE FORMACIÓ
APROVATS PER TIPUS. CATALUNYA 2001

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo.

TAULA 138. PERMISOS INDIVIDUALS DE FORMACIÓ .
CATALUNYA 2000
Unitats: nombre de permisos i percentatges.

TOTAL

%

TOTAL

346

100,0

Homes
Dones

169
177

48,8
51,2

TOTAL

346

100,0

Menors de 25
De 25 a 35
De 36 a 45
Més de 45 anys

11
179
131
25

3,2
51,7
37,9
7,2

TOTAL

346

100,0

Sense assignar
Ordinari indefinit
En pràctiques
Obra o servei deter.
Interinitat
Eventual per circ. prod.
Temps parcial indefi.
Temps parcial dura. det.
Altres contractes

3
324
1
3
5
0
5
1
4

0,9
93,6
0,3
0,9
1,4
0,0
1,4
0,3
1,2

TOTAL

346

100,0

Font: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
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Pel que fa als permisos individuals de formació, l’any 2000 s’aproven a
Catalunya 346 d’un total de 416 sol·licituds presentades. La majoria dels sol·licitants són persones entre 25 i 35 anys (un 51,7 %), amb un lleuger predomini
de les dones sobre els homes (el 51,2 % dels sol·licitants són dones). La majoria
de permisos individuals tenen com a beneficiaris els treballadors i les treballadores amb un nivell d’estudis universitari (el 62,7 % del total); el col·lectiu de
beneficiaris menys nombrós, segons el nivell d’estudis màxims, són els que tenen estudis primaris (0,3 %). Segons el tipus de contracte, destaquen sobre la
resta els sol·licitants amb una relació laboral de caràcter indefinit (93,6 %).
Els 346 permisos individuals de formació aprovats a Catalunya durant
l’any 2000 representen un 29,3 % dels 1.156 permisos aprovats a Espanya.
L’any 2001, s’aproven a Catalunya 402 permisos individuals, un 28,8 %
dels 1.394 aprovats a Espanya.9 Tant en el cas català com en l’espanyol, el
nombre de permisos augmenta l’any 2001 respecte del 2000.
Les accions complementàries aprovades a Catalunya l’any 2000 sumen
un total de 23 sobre 162 projectes sol·licitats, i representen el 7,5 % de les
accions aprovades a la totalitat de l’Estat, que sumen 308 sol·licituds. En
l’àmbit català, la majoria de les accions són les sol·licitades en el marc de la
Comissió Paritària Territorial de Catalunya10 (61,1 %), seguides de lluny per
les sol·licitades en el marc de la Comissió Paritària General (8,6 %), la del
metall (5,5 %) i les del comerç (2,5 %) i la construcció (3 %).
TAULA 139. AJUDES APROVADES PER TIPUS D’ACCIONS
FORMATIVES DE TREBALLADORS EN ACTIU.
CATALUNYA I ESPANYA 2000
Unitats: ajudes en milers d’euros i percentatges.

ESPANYA

CATALUNYA

TOTAL

%

TOTAL

%

CAT / ESP
(%)

3.090

0,5

964

1,1

31,2

Plans de formació

534.160

93,1

83.932

95,5

15,7

Accions complementàries

36.630

6,4

2.984

3,4

8,1

TOTAL

573.880

100,0

87.880

100,0

15,3

Permisos individuals

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per la Fundación Tripartita para
la Formación en el Empleo.
9. FORCEM: convocatòria 2001/2002, avançament de resultats.
10. Cal recordar que en aquesta iniciativa els criteris d’assignació a la comissió paritària
corresponent donen prioritat al territori en lloc del sector.
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Les ajudes aprovades a Catalunya per a accions formatives de treballadors en actiu l’any 2000 sumen un total de 87.880 milers d’euros, dels quals
un 1,1 % es destinen a permisos individuals (964 milers), un 95,5 % a
plans de formació (83.932 milers) i un 3,4 % a accions complementàries
(2.984 milers).
Els recursos totals destinats a Catalunya per a accions de formació contínua representen el 15,3 % dels 573.880 milers d’euros en concepte d’ajudes
aprovades per a la totalitat de l’Estat espanyol l’any 2000. Percentualment,
les ajudes destinades als permisos individuals de formació, que d’alguna manera són les que gaudeixen de manera més directa els treballadors i treballadores, són més elevades a Catalunya que en el conjunt de l’Estat. També
s’observa el mateix en els plans de formació, mentre que en els recursos
destinats a les accions complementàries de formació, el percentatge és quasi la meitat del total espanyol.

Les ajudes
aprovades a
Catalunya per
accions formatives
de treballadors en
actiu l’any 2000
sumen un total de
87.880 milers
d’euros.

2.3.3. Anàlisi del nou model de formació contínua. Continguts
i efectes sobre Catalunya
El nou model de formació contínua s’articula mitjançant el Reial decret
1046/2003, d’1 d’agost, i entra en vigor l’1 de gener de 2004. Substitueix
el sistema instaurat des del 1993 basat en el diàleg social i la gestió paritària
per part dels agents socials dels fons destinats a la formació dels treballadors en actiu, i articulat a través dels successius Acords nacionals de formació contínua.

El Reial decret
1046/2003 instaura
el nou model de
formació contínua.

El finançament de la formació contínua s’articula a través de bonificacions en les cotitzacions de les empreses a la Seguretat Social. Totes les empreses, amb independència del nombre de treballadors, poden obtenir
bonificació per a les activitats de formació contínua que duguin a terme (les
empreses de menys de sis treballadors tenen garantit un crèdit en qualitat
de bonificació, i resten exemptes de cofinançar les activitats formatives que
desenvolupin). Desapareixen els plans d’empresa i de grups d’empresa i es
mantenen els permisos individuals i les accions complementàries i d’acompanyament a la formació. Els treballadors autònoms poden participar en
plans d’oferta.

El finançament en
el nou model
s’articula a través
de bonificacions en
les cotitzacions de
les empreses a la
Seguretat Social.

Es preveu que l’INEM pugui subscriure contractes-programa amb les
confederacions empresarials i sindicals més representatives a escala estatal
per desenvolupar plans d’oferta. També es poden subscriure contractesprograma d’àmbit sectorial sota l’emparament de la negociació col·lectiva
d’abast estatal per desenvolupar plans d’oferta sectorial. Igualment, es preveu
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la possibilitat que l’INEM subscrigui contractes-programa amb confederacions i federacions de cooperatives i/o societats laborals i amb associacions
de treballadors autònoms.
Es mantenen les comissions paritàries sectorials i territorials, encara
que amb menys funcions. Respecte a les primeres, perden la competència
de determinació de les prioritats en relació amb les iniciatives de formació
contínua a desenvolupar en el sector corresponent. Les funcions de les comissions paritàries territorials són de col·laboració i seguiment en el nou
model; en el marc del model anterior, tenien la potestat d’establir les prioritats respecte de les iniciatives de formació a desenvolupar en el seu territori,
així com la potestat d’orientació respecte dels col·lectius de treballadors destinataris de les accions formatives.
La Fundació
Estatal per a la
Formació en el
Treball assumeix
les funcions
de la FORCEM.

Es constitueix la Comissió Estatal de Formació Contínua i la Fundació
Estatal per a la Formació en el Treball, que assumeix totes les funcions que
la Fundació per a la Formació Contínua (FORCEM) té atribuïdes en el marc
dels Acords nacionals de formació contínua.
L’articulació d’un model amb un finançament articulat a través de bonificacions a les cotitzacions, deixa, a la pràctica, en paper mullat el contingut de la Sentència del TC, ja que els fons que s’han de transferir a les
comunitats autònomes queden ara en mans de les empreses i dels agents
socials a escala estatal.

El Govern de
a Generalitat
de Catalunya ha
constituït el
Consorci Català
de la Formació
Professional.

Malgrat l’evolució dels esdeveniments, i en compliment de la Sentència
del TC, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha constituït el Consorci
Català de la Formació Professional, amb la funció de gestionar els fons per
a la formació contínua a Catalunya, exercint, així, les seves competències
en matèria laboral. Està integrat per la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Departament de Treball i Indústria, i les organitzacions empresarials i
sindicals més representatives en l’àmbit de Catalunya.
El Consorci es constitueix per Resolució del Departament de Treball i
Indústria de 29 de juliol de 2003, i té com a objectiu essencial, entre d’altres, el desenvolupament de la formació professional contínua com a instrument essencial per garantir la formació al llarg de tota la vida, l’adaptació
dels treballadors i de les empreses a la nova societat del coneixement i el
manteniment de la capacitació professional dels treballadors en un context
de canvis en els processos productius. Tot en el marc de l’estratègia europea
per a l’ocupació.
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La situació, però, és complicada: el Consorci es constitueix amb la finalitat de gestionar uns fons als quals encara no té accés, ja que el Govern de
l’Estat no ha previst en els pressupostos generals de l’Estat per a 2004 cap
fórmula de distribució territorial dels fons per a la formació contínua entre
les comunitats autònomes.
A partir del pronunciament del Tribunal Constitucional a favor
que la gestió i execució de la formació contínua correspon a la Generalitat de Catalunya, el Govern de l’Estat, ignorant aquesta resolució, instaura un nou model de formació contínua a través del Reial
decret 1046/2003.
Paral·lelament, el Govern de la Generalitat constitueix el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya per a la gestió d’uns fons
als quals encara no té accés.

2.4. LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ AL TERRITORI:
ELS PACTES TERRITORIALS PER L’OCUPACIÓ
Els pactes territorials per l’ocupació són l’expressió de la voluntat dels
agents locals de planificar i concertar polítiques actives d’ocupació en un
determinat territori per tal d’optimitzar els recursos i millorar-ne l’eficàcia,
l’eficiència i l’equitat. Tot i limitar el seu àmbit d’aplicació als àmbits local o regional, són mecanismes impulsats per la Unió Europea ja des de
l’any 1996, amb les accions pilot promogudes per les cimeres de Florència
i Dublín.
El 1997 el Tractat d’Amsterdam reconeix l’ocupació com una prioritat
comuna de la UE. Aquest reconeixement impulsa l’EEO, els principis i directrius de la qual es reflecteixen en les línies estratègiques dels pactes.
Tant l’EEO com els plans nacionals d’acció conceben els pactes territorials
com una eina per racionalitzar la implantació de les polítiques actives
d’ocupació.
El Pacte per l’ocupació de Catalunya11 va ser pioner a Espanya en la concreció de les directrius europees per l’ocupació i va atorgar a les institucions
locals una participació activa en les estructures de gestió de l’ocupació.
11. Signat el 1998 per la Generalitat, CONC, UGT, Foment del Treball Nacional i
PIMEC-SEFES.
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Els pactes
territorials,
elements
estratègics per al
desenvolupament
del territori segons
la Llei del SOC.

Recollint aquests antecedents de concertació i d’articulació de les polítiques actives d’ocupació entre els agents socials i les institucions locals es
desenvolupen els pactes territorials, que no seran regulats fins a l’Ordre de
8 d’octubre de 2001, que estableix les bases reguladores de les subvencions
a les accions de desenvolupament local del Departament de Treball.12 Tot
i així, el reconeixement legal dels pactes territorials no arriba fins a la Llei
17/2002, de 5 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació del
Servei d’Ocupació de Catalunya, que els defineix com a elements estratègics per al desenvolupament del territori.
D’altra banda, els pactes territorials apareixen entre els objectius principals de l’Estratègia Catalana per l’Ocupació, que ha iniciat les seves actuacions l’any 2003 i preveu promoure i consolidar a tot Catalunya els
pactes territorials per l’ocupació, a més de proporcionar eines i suport per
dissenyar i executar a l’àmbit local polítiques actives eficaces i eficients.
Enguany s’ha publicat l’Ordre TIC/222/2003, de 14 de maig, que aprova les bases reguladores de les subvencions a les accions que han de desenvolupar els pactes territorials en el període 2003-2006.13 Aquesta Ordre
neix amb la finalitat de donar continuïtat i millorar les actuacions dels pactes territorials que van ser beneficiàries de les subvencions regulades per
l’Ordre de 8 d’octubre de 2001, i convocades anualment pel Departament.
La nova Ordre introdueix algunes modificacions, entre les quals cal destacar la nova possibilitat de constituir un pacte territorial en territoris amb una
població inferior a 20.000 habitants, amb el compliment previ d’una sèrie
de requisits.
Els pactes territorials es regeixen per tres principis: enfocament ascendent, partenariat ampli, i una estratègia integral (com un tot) i integrada
(amb accions cohesionades entre si).
Els objectius inicials dels pactes són també tres:
– descobrir les dificultats, les preocupacions i les perspectives dels
agents territorials amb responsabilitats en matèria d’ocupació;
– la mobilització de tots els recursos disponibles, i
– afavorir una major integració i coordinació de les mesures en favor
de l’ocupació.
12. DOGC núm. 3519, de 22.11.2001.
13. DOGC núm. 3888, de 21.03.2003.
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Actualment hi ha en funcionament a Catalunya 22 pactes territorials per
l’ocupació: 19 a la demarcació de Barcelona, un a Tarragona, un a Lleida i
un a Girona.
Entre els pactes de la demarcació de Barcelona cal destacar, en primer
lloc, el Pacte territorial del Vallès Occidental ja que va ser un dels primers
tant en l’àmbit català com en l’europeu. El primer Pla d’acció s’acordà el
1998, mentre que l’actual va ser signat el 2000 i expira el 2003. Entre les
entitats signants es troba la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal
i els agents socials. L’objectiu genèric del Pacte és l’assoliment del màxim
nivell d’ocupació possible a través de l’impuls del desenvolupament tecnològic i la recerca, el foment de l’equilibri territorial i el respecte dels criteris
mediambientals, i, per mitjà de la sostenibilitat, la promoció de la igualtat
d’oportunitats, l’impuls de la cohesió social i la lluita contra l’exclusió. Els
destinataris de les accions previstes en el Pacte són tres col·lectius diferenciats: les persones (en especial aquelles amb dificultats d’inserció laboral),
les empreses i les institucions (ja siguin públiques o privades).

El Pacte territorial
del Vallès
Occidental
va ser un dels
primers tant en
l’àmbit català com
en l’europeu.

Les mesures previstes s’estructuren a l’entorn de sis eixos d’intervenció:
– les infraestructures;
– l’entorn competitiu de les empreses;
– el foment de l’ocupació estable;
– la lluita contra la desocupació;
– els nous jaciments d’ocupació; i
– la societat de la informació.
Sense deixar la comarca, però en un àmbit territorial inferior, destaquen
els pactes territorials de Terrassa i Sabadell. El primer, el Pacte territorial
de Terrassa, està signat per l’Ajuntament de la ciutat i els agents socials. Té
com a principal objectiu reduir les taxes d’atur, alhora que pretén reforçar
els canals de comunicació i col·laboració entre les institucions i els agents
socials i econòmics de la ciutat per optimitzar els recursos existents a
Terrassa en matèria d’ocupació i fer possible l’adaptació dels diferents
sectors als canvis del mercat laboral. Les principals línies d’actuació són la
promoció de l’esperit emprenedor, la millora de l’ocupabilitat de les persones i la igualtat d’oportunitats en el mercat de treball local, especialment en
col·lectius de difícil inserció.
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El Pacte territorial de la comarca del Garraf està signat per tots els
ajuntaments de la comarca, els agents socials, el Pacte local per l’ocupació
de Vilanova i la Geltrú i el Consell Comarcal. Aquest Pacte expira el 2003,
encara que ja es treballa en el futur Pacte per al període 2004-2007. L’actual
Pacte pretén fomentar la integració i la coordinació de totes les accions de
promoció econòmica i ocupacionals del Garraf, per assolir la màxima adequació entre les necessitats detectades i les accions que es desenvolupen.
El Pacte territorial del Vallès Oriental és el resultat de l’associació del
Pacte del Baix Montseny, el Pacte territorial de promoció econòmica i ocupació del Baix Vallès, el de Granollers i el del Moianès, tots els quals signats l’any 2000. L’actual Pacte expira el 2003. Tot i això, la renovació per
al període 2004-2007 ja està prevista.
Les línies
d’actuació
dels pactes
territorials estan en
consonància amb
les directrius i els
objectius de l’EEO.

Les principals línies d’actuació a potenciar són: la competitivitat del teixit empresarial de la comarca, la formació professional i el foment d’activitats relacionades amb la societat de la informació que puguin contribuir a
la competitivitat del territori, a la plena ocupació, a la igualtat d’oportunitats i a la cohesió social i territorial. Es busca potenciar també la millora de
la qualitat de l’ocupació i la inserció laboral dels col·lectius amb dificultats
d’accedir al mercat laboral. Finalment, i en consonància amb els objectius
horitzontals de l’EEO, aplica transversalment el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
Els agents socials de la comarca i el Consell Comarcal del Baix
Llobregat van signar el 1999 (i per al període 1999-2003) el Pacte territorial
del Baix Llobregat, amb l’objectiu d’assolir l’any 2003 un nivell d’ocupació
que arribi a la taxa del 65 % i aconseguir que l’atur no ultrapassi el 7 % de la
població activa. Els principals eixos d’acció són la promoció de l’esperit emprenedor, la millora de l’ocupabilitat de les persones i l’adopció de mesures
a favor de la igualtat d’oportunitats en el món laboral. Les mesures previstes són de diferents tipologies; des de mesures de reorganització i reducció
del temps de treball, fins a la promoció i el foment de les PIME.
Els ajuntaments de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de
Gramenet, el Consell Comarcal del Barcelonès i els agents socials de la comarca van signar el 2001 l’Acord de creació i impulsió del Pacte territorial
del Barcelonès Nord, que permet negociar línies d’actuació per a períodes
concrets. El 2003 acaba la vigència de les línies negociades el 2001, de manera que la negociació per al període 2004-2007 ja ha començat. Els eixos
d’actuació vigents són:
– la millora de l’ocupabilitat de les persones;
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– la millora de les accions destinades a l’ocupació;
– la impulsió de polítiques d’igualtat;
– les estratègies de dinamització sectorial i estructuració del territori; i
– la promoció de l’esperit emprenedor, el suport a les PIME i el desenvolupament de noves activitats emergents.
L’any 2003 ha finalitzat el segon període d’actuacions del Pacte local
de Barcelona (el primer comprenia els anys 1997-1999), tot i que ja ha estat
renovat per als anys 2004-2007 per l’Ajuntament de la ciutat i els agents socials. El seu objectiu és aconseguir una taxa d’ocupació masculina del 70 %
el 2010 i una ocupació femenina del 60 %, la millora de la seguretat laboral
i afavorir la conciliació de la vida familiar i la vida laboral.
El Pacte territorial de l’Hospitalet va ser signat el 2001 per l’Ajuntament de l’Hospitalet, sindicats i associacions empresarials. Com a principals línies estratègiques d’actuació preveu efectuar tasques d’inserció i de
foment de la formació adequada a les necessitats del mercat de treball.
També preveu potenciar projectes emmarcats en els nous filons d’ocupació,
mesures per afavorir l’adaptació de treballadors i empreses en el camp de
les TIC, i donar suport a les noves iniciatives empresarials. Finalment, i
complementàriament a aquestes mesures, preveu crear mecanismes d’observació del mercat de treball del territori i de seguiment de les accions fruit
del Pacte.
L’any 2003 finalitza la vigència del primer acord del Pacte territorial
per la promoció econòmica i l’ocupació del Maresme, signat per 29 ajuntaments, el Consell Comarcal del Maresme –representant i interlocutor del
Pacte davant les diferents administracions– i els agents socioeconòmics que
actuen a la comarca: CCOO, UGT, FAGEM i Pimec-Sefes. En l’actualitat
es treballa en la renovació del Pacte per al període 2004-2007. A grans trets,
les actuacions del Pacte se centren en tres línies de treball: ocupació i formació, empresa –des de la millora de l’ocupació als nous emprenedors– i,
finalment, les estratègies de desenvolupament local.
En l’execució de les actuacions previstes per aquest Pacte sovint es
compta amb la col·laboració de les entitats que integren el Pacte per a
l’ocupació de Mataró, signat l’any 2001 per l’Ajuntament de Mataró i els
agents socials. Finalitza la seva vigència el 31 de desembre de 2003. Els objectius perseguits aquest període són el manteniment i la millora dels nivells d’ocupació existents, el foment de l’ocupació de qualitat, la reducció
de l’atur i la promoció de la igualtat d’oportunitats. Per tant, es considera
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prioritària una política d’ocupació integral i integrada pels col·lectius amb
més dificultats d’inserció i d’estabilitat laboral, a més de modernitzar el teixit productiu. Les línies d’actuació són quatre:
– promoure noves activitats generadores d’ocupació i d’innovació
tecnològica;
– millorar els nivells d’educació i formació;
– promoure mesures per evitar l’exclusió i la marginació i per impulsar la cohesió social; i
– la modernització del sector productiu i de serveis.
El Pacte territorial del Bages es va constituir l’any 2000. Està integrat
per 29 ajuntaments, el Consell Comarcal, els agents socials de la comarca i
els consorcis del Bages Sud i de les Valls del Montcau. Els objectius genèrics són millorar l’accés al món del treball entre els col·lectius menys
afavorits; consolidar el teixit empresarial local, tot fomentant-ne la
competitivitat i modernització; i promoure el sorgiment de noves activitats econòmiques que obrin noves vies de riquesa i creació de llocs de
treball. Les programacions són anuals i hi predominen les accions locals
gestionades per una sola institució.
El Pacte per a
l’ocupació de
les comarques
tarragonines pretén
ser un instrument
per definir un
nou model local
d’actuació en el
marc de l’EEO.

L’únic Pacte territorial vigent a la demarcació de Tarragona és el Pacte
per a l’ocupació de les comarques tarragonines o Pacte de Santes Creus,
signat per l’Ajuntament d’Aiguamúrcia, sindicats, patronal i la Diputació
de Tarragona. El Pacte pretén ser un instrument per definir un nou model
local d’actuació en el marc de l’EEO, a més de configurar el nucli d’una estratègia de promoció econòmica i d’ocupació, desenvolupant de manera integral i integrada les polítiques actives d’ocupació.
Els eixos d’intervenció definits són vuit:
– la inserció laboral de la dona;
– la inserció laboral de col·lectius amb dificultats d’accés al mercat de
treball;
– la implantació de mesures que facilitin l’accés de les persones treballadores a les TIC;
– la implantació de mesures que contribueixin a la creació d’ocupació
estable i de qualitat en els àmbits de nous jaciments d’ocupació;
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– la previsió d’actuacions que generin ocupació, que contribueixin a
la seva consolidació o permetin donar suport a les PIME;
– la implantació de mesures generadores d’ocupació en l’àmbit
turístic;
– l’actuació per generar ocupació o consolidar-ne en l’àmbit del desenvolupament rural; i
– les actuacions de difusió, acompanyament, seguiment i coordinació.
L’Ajuntament de Cervera, la Diputació de Lleida, els agents socials i els
consells comarcals de la demarcació de Lleida van signar el 2001 el Pacte
territorial de les Terres de Lleida. L’objectiu genèric d’aquest és ampliar
l’ocupació i les empreses de qualitat i contribuir a la transformació i el creixement de l’activitat econòmica de la província de Lleida. Mentre que, com
a objectiu específic, preveu que les Terres de Lleida assoleixin, com a mínim, la taxa d’ocupació mitjana de la Unió Europea –que se situa en el 61 %– i
ampliar els llocs de treball localitzats a la província. La vigència del Pacte
comprèn el període 2001-2006, tot i que s’aproven reglaments de funcionament per a períodes més breus, com l’actual, per a 2002-2003. Les línies estratègiques del Pacte passen per impulsar l’ús de les TIC per generar
ocupació; per afavorir la inserció laboral de persones amb especials dificultats; per millorar la base productiva i ampliar la iniciativa emprenedora del
territori; pel foment de nous jaciments d’ocupació i d’activitat; per incentivar accions d’atenció a la gent gran, etc.
Cal comentar, finalment, el Pacte territorial per l’ocupació de les comarques de Girona, que va ser signat el 2001 per la Diputació de Girona,
els agents socials i tots els consells comarcals de la demarcació. El seu principal objectiu és crear activitat econòmica que derivi en llocs de treball
nous i millors, especialment per als col·lectius de persones més desfavorides i que pateixen alguna forma de discriminació social i laboral. El passat
més de juny del 2003 l’Ajuntament de Girona i els agents socials han signat
les bases d’acord per a un Pacte territorial de la ciutat de Girona, que preveu l’establiment de mecanismes de cooperació amb el Pacte per l’ocupació de les comarques de Girona.

L’objectiu genèric
del Pacte territorial
de les Terres de
Lleida és ampliar
l’ocupació i les
empreses de
qualitat i contribuir
a la transformació
i el creixement
de l’activitat
econòmica de
la demarcació.

Es preveu establir
mecanismes de
cooperació entre
el Pacte territorial
per l’ocupació de
les comarques de
Girona i el Pacte
territorial de la
ciutat de Girona
per tal d’assolir els
objectius fixats.

2.4.1. Anàlisi dels recursos destinats i accions realitzades
Els pactes territorials a Catalunya són possibles gràcies a les ajudes
comunitàries (gestionades pel Departament de Treball i Indústria) i a les
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subvencions que convoquen algunes administracions catalanes, com ara
les diputacions.
Les demarcacions
amb una subvenció
més elevada per
desenvolupar
pactes territorials
són Barcelona
i Tarragona.

A tot Catalunya
el total de la
subvenció atorgada
pel Departament
s’incrementa
el 7,4 % respecte
del 2002, mentre
que el nombre
d’actuacions
disminueix
el 12,4 %.

L’any 2003 el
nombre d’accions
subvencionades
per la Diputació de
Barcelona i el cost
total d’aquestes
és superior als
de l’any 2002.
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A causa d’aquesta doble font de finançament, les demarcacions amb
una subvenció més elevada per desenvolupar pactes territorials són
Barcelona i Tarragona. L’import subvencionat ascendeix a 14.316.603 euros
a la demarcació de Barcelona; mentre que, a Tarragona, la Diputació i el
Departament de Treball i Indústria cofinancen les actuacions per un import
total de 2.904.495 euros. Per sota d’aquestes dades queden la demarcació
de Girona i la de Lleida, tal com s’aprecia en la taula 141, on només consta
la subvenció del Departament.
De manera proporcional a la subvenció rebuda, els pactes territorials de
les comarques de Barcelona han efectuat un nombre més alt d’actuacions
durant el 2003 (704).
D’altra banda, i a tot Catalunya, s’aprecia com el total de la subvenció
atorgada pel Departament s’incrementa el 7,4 % respecte del 2002, mentre
que el nombre d’actuacions disminueix el 12,4 %; de manera que la mitjana
de subvenció per actuació augmenta el 2003, passant de 18.785 euros per
actuació a 23.049 (22,7 % d’increment).
Pel que fa als pactes territorials de la demarcació de Barcelona, la taula
140 conté les dades sobre la subvenció atorgada per la Diputació de
Barcelona en la convocatòria del 2003. S’observa com enguany el nombre
d’accions realitzades i el cost total d’aquestes és superior als de l’any 2002.
Els increments han estat del 3,21 % i del 4,19 %, respectivament.
D’altra banda, i seguint amb les dades de la Diputació de Barcelona, tant
el 2002 com el 2003 els pactes territorials que concentren el nombre més
elevat d’accions són, per aquest ordre, el del Baix Llobregat, el del Vallès
Oriental i el del Vallès Occidental. Consegüentment, els costos més alts els
suporten aquests pactes.

611.882
405.430
1.415.188
995.812
198.849
320.421
710.162
73.800
638.398
427.851
136.127
191.505
126.812
528.741
473.625
109.298
877.340
994.893
261.568
9.497.701

Cost

2002
Despesa
mitjana
12.748
15.016
15.055
33.194
19.885
24.648
44.385
12.300
16.800
25.168
19.447
17.410
5.764
40.672
27.860
10.930
17.203
17.153
26.157
19.072

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Diputació de Barcelona.

Anoia
Bages
Baix Llobregat
Barcelonès Nord
Berguedà
Garraf
Hospitalet de Llobregat
Lluçanès
Maresme
Mataró
Moianès
Osona
Osona Sud- Alt Congost
Sabadell
Terrassa
Vall del Ges, Orís i Bisaura
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Vilafranca del Penedès
TOTAL

Nombre
d’accions
48
27
94
30
10
13
16
6
38
17
7
11
22
13
17
10
51
58
10
498

Unitats: cost i despesa mitjana en euros.

Nombre
d’accions
45
25
97
31
4
15
8
6
43
16
9
14
19
15
21
8
56
66
16
514
615.732
417.823
1.409.434
1.009.812
221.969
364.817
682.000
82.050
715.873
474.600
150.030
210.650
142.154
562.558
526.604
117.107
859.839
1.043.021
289.891
9.895.965

Cost

2003
Despesa
mitjana
13.683
16.713
14.530
32.575
55.492
24.321
85.250
13.675
16.648
29.663
16.670
15.046
7.482
37.504
25.076
14.638
15.354
15.803
18.118
19.253

variació 2003-2002 (%)
Nombre
Despesa
Cost
d’accions
mitjana
-6,3
0,6
7,3
-7,4
3,1
11,3
3,2
-0,4
-3,5
3,3
1,4
-1,9
-60,0
11,6
179,1
15,4
13,9
-1,3
-50,0
-4,0
92,1
0,0
11,2
11,2
13,2
12,1
-0,9
-5,9
10,9
17,9
28,6
10,2
-14,3
27,3
10,0
-13,6
-13,6
12,1
29,8
15,4
6,4
-7,8
23,5
11,2
-10,0
-20,0
7,1
33,9
9,8
-2,0
-10,7
13,8
4,8
-7,9
60,0
10,8
-30,7
3,2
4,2
0,9

TAULA 140. NOMBRE, COST I DESPESA MITJANA DE LES ACCIONS DELS PACTES TERRITORIALS PER L’OCUPACIÓ
A LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA 2002-2003
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L’excepció és el Pacte del Barcelonès Nord, que tot i presentar un nombre d’accions relativament baix, enfront del d’altres pactes com ara el del
Baix Llobregat o el del Vallès Oriental, té uns costos similars. Això queda
palès en observar les mitjanes de despesa per acció de cada Pacte. En el
Pacte del Baix Llobregat cada acció té un cost mitjà de finançament de
14.530,24 euros, mentre que en el del Barcelonès Nord la xifra es duplica:
32.574,57 euros.
En la taula anterior s’aprecia que els principals increments del nombre d’accions es donen en el Pacte de Vilafranca del Penedès (60 %), en
el del Moianès (28,5 %) i en el d’Osona-Alt Congost, mentre que disminueixen considerablement (60 %) al Berguedà i a l’Hospitalet de
Llobregat (50 %).
D’altra banda, també en la majoria dels pactes augmenta el cost total de
les accions. Entre aquests destaquen els increments del Pacte del Garraf
(13,9 %), el del Maresme (12,1 %), el d’Osona-Alt Congost (12,1 %) i el
del Berguedà (11,6 %). Per contra, s’observen petites davallades només en
tres pactes: Hospitalet de Llobregat (4 %), Vallès Occidental (prop del 2 %)
i Baix Llobregat (0,4 %). Aquests tres, conjuntament amb els de l’Anoia, el
Bages i el Baix Llobregat, estan per sota del cost mitjà total.
En funció de la despesa mitjana per acció, destaca el Pacte del Berguedà. Tot i que enguany disminueix el 60 % del nombre d’accions, per
contra augmenta el cost total d’aquestes (11,6 %), fet que provoca que
la despesa mitjana per acció gairebé es dupliqui (179 % respecte de
l’any 2002).
En el Pacte de l’Hospitalet de Llobregat es dóna la mateixa situació; el
nombre d’accions disminueix (50 %) mentre que n’augmenta el cost total,
cosa que fa que la despesa mitjana per acció s’incrementi respecte de l’any
anterior (92 %).

La subvenció
atorgada pel
Departament
a les comarques
de Barcelona
s’incrementa
el 3 %.

En canvi, hi ha pactes on la despesa mitjana per acció disminueix respecte del 2002, perquè augmenta el nombre d’accions i el cost total
d’aquestes també augmenta, però en una proporció menor (Pacte de
Vilafranca del Penedès i el del Moianès) o perquè el cost total disminueix
(Pacte del Vallès Occidental).
Cal afegir ara a aquestes dades les facilitades pel Departament de Treball i Indústria,14que enguany incrementa el 3 % la subvenció atorgada a les
14. Taula 141.
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comarques de Barcelona, mentre que disminueix el nombre d’actuacions per
a les quals s’ha atorgat la subvenció, de tal manera que la despesa mitjana
per actuació augmenta el 2003 respecte del 2002 (el 13,4 %).
Els pactes que registren un augment més elevat de la subvenció atorgada són el de la Vall del Ges, Orís, Bisaura i Lluçanès (142,7 %), el de
Vilafranca (123,6 %) i el del Garraf (105,9 %). Les principals davallades es
donen en els Pactes de Mataró (42 %), del Berguedà (26,4 %) i d’Osona
(23,5 %).
Tot i la disminució general del nombre d’actuacions (9 %), en alguns
pactes aquestes augmenten de manera significativa (el 60 % al Garraf o el
50 % a Vilafranca), mentre que en d’altres disminueixen fins a la meitat,
com ara al Vallès Occidental (52.4 %).
Fruit d’aquestes variacions, la despesa mitjana per actuació també varia
de manera significativa respecte de l’any anterior. Així, hi ha pactes on augmenta a causa de la reducció del nombre d’actuacions o del manteniment
d’aquestes combinat amb l’augment de la subvenció, com ha ocorregut al
Vallès Occidental i a la Vall del Ges, Orís, Bisaura i Lluçanès. D’altra banda, aquest indicador disminueix al Pacte de Mataró (32,3 %) i al de
Barcelona (29,4 %).
Les dades procedents del Departament incorporen informació sobre la
previsió dels beneficiaris de les diferents actuacions subvencionades.15
L’any 2003 destaca per la davallada del 80,2 % respecte del 2002. No obstant això, hi ha diferències entre els pactes ja que n’hi ha que registren increments substantius (l’11.367,6 % en el Pacte de Vilafranca) i n’hi ha que
disminueixen gairebé el 100 % el nombre de beneficiaris previstos (els pactes
del Berguedà i del Maresme).
Tal com ja s’ha comentat anteriorment, les actuacions del Pacte territorial per l’ocupació a les comarques de Tarragona compten amb el finançament del Departament de Treball i Indústria i de la Diputació de Tarragona.
La subvenció atorgada pel Departament disminueix el 10,65 % el 2003
com també disminueixen el total d’actuacions (9,1 %), de manera que la
despesa mitjana per actuació també és menor l’any 2003.

La subvenció
atorgada pel
Departament a les
comarques
de Tarragona
disminueix
el 10,65 %, com
també disminueixen
el total
d’actuacions
(9,1 %).

15. Cal tenir en compte, però, que es poden produir duplicitats en el còmput dels beneficiaris,
és a dir, que un mateix beneficiari ho sigui de dues actuacions diferents i que, per tant, es
computi dos cops.
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D’altra banda, el nombre de beneficiaris previstos disminueix en una
proporció molt semblant a la de les comarques de Barcelona: el 80,7 %.
Complementen aquestes dades les facilitades per la Diputació de
Tarragona, de les quals s’extreu l’import finançat per aquesta entitat
(1.457.795,82 euros). La proporció cofinançada és del 50 % en gairebé
tots els casos.
El Pacte de Santes
Creus registra la
despesa mitjana
per actuació més
elevada de
totes quatre
demarcacions.

Tant si es té en compte el total subvencionat com la subvenció del Departament, el Pacte de Santes Creus registra la despesa mitjana per actuació
més elevada de totes quatre demarcacions, que, en el primer cas, seria de
58.030 euros per acció i, en el segon, de 28.874 euros, tal com s’aprecia en
la taula 141.
Les 50 actuacions previstes en aquest Pacte s’emmarquen en els eixos i
mesures enunciats en el punt anterior, de manera que l’eix on es concentra
el nombre més alt d’actuacions (el 30 %) és el segon, centrat en la inserció
laboral de col·lectius amb dificultats d’accés al mercat de treball.
Segons les dades de la Diputació de Tarragona, les 50 actuacions que ha
engegat el Pacte han beneficiat un total de 280.949 persones. El 63,7 % són
homes i el 41 % del total tenen estudis secundaris obligatoris. La majoria
dels beneficiaris són ocupats (58,6 %), davant d’una menor proporció
d’aturats (28,9 %). El 3,8 % del total són immigrants.
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Subvenció atorgada
2002
2003
Variació
87.172
179.505
105,9
39.425
88.153
123,6
135.044
130.167
-3,6
314.528
313.768
-0,2
467.182
476.094
1,9
89.357
70.251
-21,4
678.466
616.362
-9,2
275.310
253.905
-7,8
325.250
258.500
-20,5
55.942
535.162
566.397
5,8
317.635
324.660
2,2
30.142
73.161
142,7
118.150
68.524
-42,0
692.566
806.664
16,5
62.797
46.204
-26,4
120.822
92.380
-23,5
4.289.007 4.420.638
3,1
1.615.814 1.443.700
-10,7
1.615.814 1.443.700
-10,7
138.534
287.737
107,7
138.534
287.737
107,7
456.296
831.971
82,3
456.296
831.971
82,3

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

PTO de la Comarca del Garraf
PTO del Mercat de treball de Vilafranca
PTO de Terrassa
PTO del Vallès Oriental
PTO de la Comarca del Baix Llobregat
PTO del Maresme
PTO del Barcelonès nord
PTO del Bages
PTO de l’Hospitalet
PTO de l’Anoia
PTO de Barcelona
PTO de Sabadell
PTO de la Vall del Ges, Orís, Bisaura i Lluçanès
PTO de Mataró
PTO del Vallès Occidental
PTO del Berguedà
PTO d’Osona
TOTAL DEMARCACIÓ DE BARCELONA
PTO a les Comarques de Tarragona
TOTAL DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
PTO de les Terres de Lleida
TOTAL DEMARCACIÓ DE LLEIDA
PTO de les Comarques de Girona
TOTAL DEMARCACIÓ DE GIRONA

Unitats: imports en euros, i percentatges.

Actuacions atorgades
2002
2003
Variació
5
8
60,0
6
9
50,0
9
10
11,1
33
21
-36,4
41
39
-4,9
8
7
-12,5
15
13
-13,3
23
21
-8,7
9
6
-33,3
9
6
9
50,0
8
7
-12,5
6
6
0,0
7
6
-14,3
21
10
-52,4
8
5
-37,5
4
4
0,0
209
190
-9,1
55
50
-9,1
55
50
-9,1
20
38
90,0
20
38
90,0
62
25
-59,7
62
25
-59,7

Despesa mitj. per actuació
2002
2003
Variació
17.434
22.438
28,7
6.571
9.795
49,1
15.005
13.017
-13,3
9.531
14.941
56,8
11.395
12.208
7,1
11.170
10.036
-10,1
45.231
47.412
4,8
11.970
12.091
1,0
36.139
43.083
19,2
6.216
89.194
62.933
-29,4
39.704
46.380
16,8
5.024
12.194
142,7
16.879
11.421
-32,3
32.979
80.666
144,6
7.850
9.241
17,7
30.205
23.095
-23,5
20.522
23.267
13. ,4
29.378
28.874
-1,7
29.378
28.874
-1,7
6.927
7.572
9,3
6.927
7.572
9,3
7.360
33.279
352,2
7.360
33.279
352,2

TAULA 141. PACTES TERRITORIALS PER A L’OCUPACIÓ (PTO); SUBVENCIÓ ACTUACIONS I DESPESA MITJANA
PER ACTUACIÓ PER DEMARCACIÓ. CATALUNYA 2003
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El Pacte territorial
per l’ocupació de
les Terres de
Lleida registra
l’increment més
alt pel que fa a la
subvenció atorgada
pel Departament de
Treball i Indústria
(107,7 %).

La subvenció
atorgada pel
Departament al
Pacte territorial
per l’ocupació de
les comarques
de Girona
s’incrementa el
82,3 % respecte
del 2002.

El Pacte territorial per l’ocupació de les Terres de Lleida registra l’increment més alt pel que fa a la subvenció atorgada pel Departament de Treball i Indústria (107,7 %). El nombre d’actuacions també és superior al del
2002, però en una proporció menor (90 %); per tant, la despesa mitjana per
actuació augmenta (9,3 %).
A diferència de les altres tres demarcacions, el nombre de beneficiaris
de les actuacions del 2003 és més elevat que el previst per al 2002, ja que
augmenta el 24,6 %.
La subvenció atorgada pel Departament al Pacte territorial per l’ocupació de les comarques de Girona també té una variació positiva respecte de
l’any anterior, atès que s’incrementa el 82,3 %. Igual que en les demarcacions de Barcelona i Tarragona, el nombre d’actuacions disminueix (quasi
el 60 %), fet que fa augmentar la despesa mitjana per actuació de manera
significativa (352,2 %). D’altra banda, el nombre de beneficiaris previstos disminueix el 72,2 %.

Els pactes territorials per l’ocupació són un instrument d’origen comunitari per articular polítiques actives d’ocupació plenament consolidat a Catalunya. Així, la majoria dels agents que
integren els pactes ja ha iniciat les negociacions per renovar-los
per al període 2004-2006, atès que la majoria dels pactes han deixat de ser vigents el 2003.
Pel que fa a la demarcació de Barcelona, s’aprecia que tant la
subvenció del Departament com la de la Diputació augmenten l’import, fent que Barcelona sigui la demarcació que rep la subvenció
més elevada, seguida del Pacte territorial per l’ocupació de les comarques de Tarragona, que també compta amb dues fonts de finançament. Tant el Pacte territorial per l’ocupació de les Terres de
Lleida com el de les comarques de Girona incrementen la subvenció
rebuda, i el primer registra l’increment més elevat de totes quatre demarcacions.
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2.5. PACTE PER L’OCUPACIÓ JUVENIL A CATALUNYA
2001-2003
L’any 2003 ha estat l’any en què ha finalitzat el Pacte per l’ocupació juvenil. En aquest apartat es fa una breu valoració de quins han estat els resultats i la incidència de les seves mesures.

Antecedents
El Pacte per l’ocupació juvenil a Catalunya 2001-2003 es va signar al
final de l’any 2001 entre la Generalitat de Catalunya i els agents socials següents: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya; Foment del Treball
Nacional; Pimec-Sefes, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya; Acció
Jove-Joves de CCOO de Catalunya; Avalot-Joves de la UGT de Catalunya;
Unió de Joves Pagesos de Catalunya; Fundació Privada per la Promoció de
l’Autoocupació de Catalunya CP’AC i Associació Independent de Joves
Empresaris de Catalunya (AIJEC).
Amb l’objectiu de facilitar l’accés dels joves al mercat de treball i millorar totes les condicions que envolten l’ocupació juvenil el text del Pacte
va establir un total de 70 grans mesures estructurades en els blocs següents:
•

Mesures de creació de treball;

•

Mesures a favor del treball estable i de qualitat;

•

Associacionisme juvenil i ocupació;

•

Formació;

•

Inserció laboral;

•

Observatori Català del Mercat de Treball;

•

Consell Català de la Formació Professional;

•

Servei d’Ocupació de Catalunya;

•

Pactes territorials d’ocupació juvenil; i

•

Taula Jove per a l’Ocupació.

L’objectiu del
Pacte per
l’ocupació juvenil
és facilitar l’accés
dels joves al mercat
de treball i millorar
totes les condicions
que l’envolten.
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Tal com establia el mateix Pacte, es va crear la Comissió de Seguiment
del Pacte per l’Ocupació Juvenil per Acord de Govern de 15 d’abril de
2003, de la qual formaven part totes les entitats signants així com la Generalitat de Catalunya, representada pel Departament de Treball, la Secretaria
General de Joventut i el Departament d’Ensenyament.

Desplegament
Pel que fa al desenvolupament de les accions establertes en el Pacte, cal
tenir present que les xifres de què es disposa van ser facilitades pel Departament de Treball i Indústria i altres departaments implicats al llarg del
2003, és a dir, abans de finalitzar la vigència del Pacte.
El balanç
provisional del
Pacte indica que
s’han desplegat
gairebé el 80 %
de mesures.

Per tant, i mentre no es realitza el balanç definitiu, es pot parlar quantitativament d’un desplegament de gairebé el 80 % del total de mesures:
•

54 mesures s’han desenvolupat d’acord amb la previsió del Pacte
(77,2 %);

•

5 mesures s’han desenvolupat parcialment (7,1 %);

•

11 mesures no s’han iniciat (15,7 %);

•

El total de beneficiaris ha estat, aproximadament, de 170.000; i

•

El total d’imports destinats ha estat per sobre dels 300 milions
d’euros.

Igualment, i per tal de fer una aproximació a actuacions concretes, tot
seguit es presenta la previsió de resultats per al període 2001-2003 de 10
accions incloses en el Pacte.
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TAULA 142. DESENVOLUPAMENT DE LES MESURES DEL PACTE
PER A L’OCUPACIÓ JUVENIL A CATALUNYA 2001-2003
Unitats: beneficiariaris, persones, nombre de subvencions, import en euros, i altri.

Joves
beneficiats1

Import (€)

Altres subv.
a projectes,
formació, etc.

5.273

596.084

-

920

8.790.000

-

3. Detecció i aprofitament dels nous
filons d’ocupació

2.006

9.920.819

28.737.368

4. Suport a la primera instal·lació

1.787

34.136.461

-

5. Centres de teletreball

15.600

1.081.822

-

474
118
274

1.081.821
389.596
997.281

-

1. Servei d’Autoempresa,
assessorament al jovent emprenedor
2. Pla d’Innovació de Catalunya

6. Programes d’àmbit internacional
en col·laboració amb la UE
• Programa Eurodissea
• Programa Leonardo da Vinci
• Programa Èpsilon

7. Vigilància especial des de
la Inspecció de Treball

8. Orientació i intermediació
professional
• Orientació
• Accions integrals i
d’acompanyament a la inserció
• Xarxa Eures
9. Accions de suport per a l’accés
de les treballadores de menys de
25 anys a les funcions directives
10. Formació

S’ha fet revisió de més de 45.000
contractes dels quals, com a mínim un
20% corresponen a contractes subscrits
amb joves de menys de 25 anys.
Revisió de 5.000 contractes
de posada a disposició.

22.657

7.810.794

-

2.335
11.469

5.703.903
774.182

2.989

1.713.663

-

104.509

244.221.112

-

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria et al.,
facilitades per la Secretaria General de Juventut.
Nota 1: en el cas de la mesura 3, el concenpte joves beneficiats fa referència a llocs de creats.
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Dins les mesures
innovadores del
Pacte, ha destacat
el Premi a la
millor iniciativa
en matèria de
seguretat i
condicions de salut
en el treball.

Finalment, i pel que fa a mesures innovadores que s’han desenvolupat
durant l’any 2003, cal destacar el Premi a la millor iniciativa, projecte o solució en matèria de seguretat i condicions de salut en el treball adreçat a
joves, amb les prioritats següents:
– Accions de difusió de la cultura de prevenció de riscos laborals en
el món juvenil;
– Accions de sensibilització de la joventut (informació, formació, etc.);
– Accions que facilitin l’intercanvi d’experiències entre joves que estiguin treballant i de bones pràctiques en seguretat i salut laboral a
les empreses d’aplicació als joves; i
– Solució pràctica que contribueixi a millorar les condicions de seguretat i salut en el treball.
Dins el sector del lleure educatiu, s’han realitzat diverses reunions bilaterals amb membres de la Comissió de Seguiment del Pacte i altres entitats
implicades i la Generalitat de Catalunya, que han conduït a la creació d’una
comissió-grup de treball per a la negociació d’un possible conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu. La comissió inclou representants de les organitzacions següents: UGT, CCOO, AEISC-Foment del Treball Nacional
i ACELLEC-Pimec-Sefes.
Durant l’any 2003 finalitza la vigència del Pacte per l’ocupació
juvenil a Catalunya, que conclou els tres anys d’actuacions amb un
desenvolupament de més del 75 % sobre el previst i que ha ajudat
més de 170.000 joves a incorporar-se al mercat laboral.
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3. FLUXOS D’ENTRADA I SORTIDA DEL MERCAT
DE TREBALL

3.1. PANORAMA DE LA CONTRACTACIÓ
L’apartat següent analitza els trets més rellevants de la contractació laboral registrada a Catalunya durant l’any 2003, tot comparant-la amb l’àmbit estatal i en relació amb l’any anterior. Es fa èmfasi, també, en les
característiques de les persones contractades (sexe, edat, nivell acadèmic,
tipus d’ocupació), així com en les de les empreses contractants. Finalment,
s’inclou un apartat dedicat a la contractació de les empreses de treball
temporal.
Per al tractament d’aquest tema, s’han obtingut dades del Departament de Treball i Indústria, a través de l’Observatori del Mercat de Treball, i de la publicació mensual Atur Registrat i Contractació, de
desembre 2003, així com de la publicació trimestral Conjuntura Laboral. Les dades estatals han estat facilitades per l’Institut Nacional
d’Ocupació (INEM).

Evolució general de la contractació laboral l’any 2003
Durant l’any 2003 s’han registrat un total de 2.085.387 contractes laborals a Catalunya, 273.405 dels quals són indefinits (13,1 %) i 1.811.982,
temporals (86,9 %). En comparació amb l’any anterior, el nombre de contractes registrats ha disminuït un 2 % en termes relatius, fet que ha afectat
tant els contractes indefinits com els temporals, amb un descens del 5,9 %
i de l’1,4 %, respectivament.

L’any 2003, la
contractació
registrada ha
disminuït un 2 %
i s’ha situat
en 2.085.387
contractes laborals.

Des de l’any 2000, el volum de la contractació registrada a
Catalunya ha descendit gradualment, amb una pèrdua de 156.596 contractes menys en un període de tres anys. El nombre de contractes indefinits i temporals disminueix a partir de l’any 2001 en nombres absoluts,
tot i que incrementa, aquest últim, percentualment el nombre total de
contractes.

A Catalunya,
el 13,1 % dels
contractes
registrats han estat
de caràcter
indefinit.
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GRÀFIC 46. PERCENTATGE DE CONTRACTES
TEMPORALS I INDEFINITS SOBRE EL TOTAL.
CATALUNYA 2000-2003

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

GRÀFIC 47. PERCENTATGE DE CONTRACTES
TEMPORALS I INDEFINITS SOBRE EL TOTAL.
ESPANYA 2000-2003

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

Al conjunt de l’Estat, el nombre de contractes registrats l’any 2003 es
xifra en 14.668.063, dels quals 1.269.768 són indefinits (8,7 %), i
13.398.295, temporals (91,3 %). El nombre de contractes registrats experimenta un creixement del 3,5 %, tot i la davallada, però, de 13.192 contractes indefinits (-1 %); La contractació temporal, per contra, experimenta un
increment de 502.007 contractes (3,9 %) en relació amb l’any 2002.
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El volum total de la contractació experimenta, a escala estatal, un creixement constant des de l’any 2000. El nombre total de contractes indefinits
comença a disminuir a partir del 2001, amb una pèrdua de 34.319 contractes fins a enguany, mentre que la contractació temporal s’incrementa progressivament ja des de l’any 2000, fins a registrar 777.790 contractes més
l’any 2003.

Modalitats contractuals
Modalitats contractuals de durada indefinida
Atenent a les modalitats contractuals de caràcter indefinit, destaca el
contracte convertit en indefinit (118.082 contractes), el més emprat dins el
conjunt de la contractació indefinida, que representa el 43,2 % sobre el total
d’indefinits. A continuació, se situa el contracte ordinari a temps indefinit,
que significa el 21,2 % sobre el conjunt (57.985); l’indefinit a temps parcial
representa el 20,7 % (56.466), i el de foment de la contractació indefinida,
el 14 % (38.356). La resta correspon a contractes indefinits formalitzats a
favor de discapacitats (1.481), per a aturats en situació d’exclusió social
(885) i per a discapacitats en centres especials de treball (150).

El contracte
convertit en
indefinit esdevé el
més utilitzat dins el
conjunt de la
contractació
indefinida,
el 43,2 %.

En relació amb l’any anterior, el contracte bonificat per a discapacitats
representa l’única modalitat indefinida que experimenta un creixement
(0,6 %). Per contra, el contracte indefinit per a discapacitats en centres
especials de treball i l’indefinit per a aturats en situació d’exclusió social
disminueixen, amb un 37 % i un 21,3 %, respectivament. El contracte de
foment de la contractació indefinida experimenta, també, un important descens del 12,3 % (5.391 contractes menys), així com el contracte indefinit
ordinari (-6,7 %), seguit del contracte convertit en indefinit, que descendeix
el 5 % en relació amb l’any 2002.

Des de l’any 2000,
el volum total de la
contractació
descendeix
gradualment
a Catalunya,
mentre
que augmenta
a escala estatal.

Segons la modalitat de conversió en indefinits, el 61,5 % dels contractes
té origen en un contracte eventual per circumstàncies de la producció; el
19,4 %, en un contracte a temps parcial; i un 10 % d’aquests prové, originàriament, d’un contracte d’obra o servei.
Per raó de gènere, el contracte a temps parcial adquireix un protagonisme més alt en les dones (67 %), mentre que el contracte eventual per circumstàncies de la producció (62,1 %) i el d’obra o servei (69,8 %) ho fa en
els homes.

El 61,5 % dels
contractes
convertits en
indefinits té origen
en un contracte
eventual per
circumstàncies
de la producció.
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El contracte de
relleu es registra
majoritàriament en
el sector industrial.

Per sectors d’activitat econòmica, tot i el pes que comporten els contractes anteriorment esmentats, cal destacar la importància del contracte de relleu en el sector industrial (2.106 contractes), així com el de pràctiques a
temps complet (2.780) i el contracte d’interinitat (1.540) dins el sector
serveis.
Al conjunt de l’Estat,1 el contracte convertit en indefinit significa el
43,6 % del total de contractació indefinida, amb un increment del 2,6 % en
relació amb l’any anterior. El 33,4 % recau sobre el contracte indefinit ordinari,2 amb un descens del 2,4 %. Mentre que el contracte de foment de la
contractació indefinida representa el 22,4 % del conjunt, tot i el descens
percentual del 5,5 % respecte de l’any precedent.
Catalunya presenta un percentatge d’indefinits (13,1 %) superior a la
mitjana espanyola (8,7 %) en 4,4 punts percentuals. D’altra banda,
Catalunya concentra el 21,5 % dels contractes indefinits registrats a tot
l’Estat.

El contracte
eventual per
circumstàncies
de la producció, el
d’obra o servei,
i el de temps
parcial temporal
esdevenen
les modalitats
contractuals
més emprades.

Modalitats contractuals de durada temporal
Pel que fa a les modalitats contractuals de caràcter temporal, el 97,7 %
dels contractes registrats recau en les quatre modalitats següents: l’eventual
per circumstàncies de la producció (38,7 %); el d’obra o servei (25,6 %), el
de temps parcial temporal (24,5 %) i el contracte d’interinitat (8,9 %).
La resta de modalitats representen un pes inferior a l’1 %. Concretament, l’any 2003 s’han signat 12.672 contractes de formació, 11.133 contractes de pràctiques, 5.372 d’inserció, 2.602 de relleu, 1.532 de
temporals discapacitats en CET, 1.251 de temporals bonificats, 372 de temporals aturats en situació d’exclusió social i 73 de substitució per jubilació
als 64 anys.
En relació amb l’any anterior, les modalitats temporals que han experimentat un creixement significatiu han estat el contracte de relleu, amb un
increment del 25,52 %; el contracte d’inserció, amb un augment del 8,7 %,
i el temporal bonificat per a discapacitats, amb un increment del 5,7 %. En
canvi, el contracte de substitució per jubilació als 64 anys experimenta un
descens percentual del 32,4 %, seguit del contracte temporal per a aturats
1. A partir de gener del 2002 l’INEM tabula la informació de contractes de manera diferent a
l’habitual, fet que significa un trencament en les sèries de contractes per modalitat .
2. Fins a desembre del 2001 incloïa només contractes a jornada completa. A partir de gener
del 2002 inclou també contractes a temps parcial i fixos discontinus.
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en situació d’exclusió social, del 17,1 %; el contracte temporal per a discapacitats (-9,8 %); el contracte de pràctiques (-5,5 %), de formació (-4,7 %),
i el d’interinitat (-4,6 %). La categoria altres contractes experimenta una
important reducció del 69,4 %, amb 16.559 contractes menys respecte del
període anterior.
A escala estatal, les diverses modalitats contractuals temporals es distribueixen de la manera següent: el 48,3 % dels contractes recau sobre l’eventual per circumstàncies de la producció; a continuació, un 39,7 %, en el
d’obra i servei;3 mentre que el contracte d’interinitat representa el 8 % sobre el conjunt. D’altra banda, el contracte d’inserció,4 el de jubilació parcial5 i el de relleu experimenten l’increment més elevat, amb el 69,3 %, el
51,7 % i el 47,2 %, respectivament.
En ambdós àmbits territorials, tant el contracte convertit en indefinit
com el contracte eventual per circumstàncies de la producció, representen
les dues modalitats contractuals més utilitzades l’any 2003.

3. Fins a desembre del 2001 incloïa només contractes a jornada completa. A partir de gener
del 2002 inclou també contractes a temps parcial.
4. Modalitat de nova creació.
5. Fins a desembre del 2001 quedaven inclosos dins dels contractes a temps parcial.
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.

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

56.466
57.985
1.481
38.356
150
885
118.082
273.405
11.133
443.497
1.251
1.532
463.880
701.374
160.915
73
2.602
12.672
372
5.372
7.309
1.811.982
2.085.387

TOTAL

CATALUNYA
Variació 2003-2002
Absoluta
Relativa
-1.030
-1,8
-4.137
-6,7
9
0,6
-5.391
-12,3
-88
-37,0
-240
-21,3
-6.225
-5,0
-17.102
-5,9
-653
-5,5
9.999
2,3
68
5,7
-166
-9,8
-3.942
-0,8
-7.577
-1,1
-7.772
-4,6
-35
-32,4
529
25,5
-628
-4,7
-77
-17,1
429
8,7
-16.559
-69,4
-26.384
-1,4
-43.486
-2,0
423.727
8.279
283.939
553.823
1.269.768
76.471
9.567
5.323.303
6.466.845
1.067.405
10.327
1.135
10.766
125.774
89.247
217.455
13.398.295
14.668.063

TOTAL

ESPANYA
Variació 2003-2002
Absoluta
Relativa
-10.614
-2,4
-73
-0,9
-16.574
-5,5
14.069
2,6
-13.192
-1,0
-1.724
-2,2
386
4,2
264.570
5,2
233.674
3,8
63.991
6,4
3.521
51,7
-362
-24,2
3.454
47,2
-794
-0,6
36.523
69,3
-101.232
-31,8
502.007
3,9
488.815
3,5

TAULA 143. CONTRACTES REGISTRATS SEGONS MODALITAT. CATALUNYA I ESPANYA 2003

Unitats: nombre de contractes i percentatges.
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Font: dades del Departament de Treball i Indústria.

Obra o servei
Eventuals
Interinitat
Llançament nova activitat
Substitució jubilació 64 anys
Minusvàlids en CET
Temporals
Temporals minusvàlids
Temps parcial
Relleu
Pràctiques a temps complet
Pràctiques a temps parcial
Aprenentatge
Formació (anterior a la L63/97)
Formació
Aturats en situació d’exclusió social
Altres contractes
TOTAL

11.734
72.617
1.946
0
35
152
19
321
22.938
2.177
3.890
709
0
0
1.464
10
70
118.082

TOTAL
Homes
8.195
45.121
786
0
25
106
14
228
7.581
1.801
1.964
230
0
0
1.026
8
33
67.118

Sexe
Dones
3.539
27.496
1.160
0
10
46
5
93
15.357
376
1.926
479
0
0
438
2
37
50.964

Agricultura
176
760
5
0
0
9
1
1
119
0
5
4
0
0
10
0
3
1.093

Sectors econòmics
Indústria
Construcció
2.348
3.570
20.335
6.634
369
32
0
0
16
1
31
0
3
4
59
18
2.127
828
2.106
2
867
238
63
28
0
0
0
0
442
304
2
1
6
8
28.774
11.668
Serveis
5.640
44.888
1.540
0
18
112
11
243
19.864
69
2.780
614
0
0
708
7
53
76.547

TAULA 144. DISTRIBUCIÓ DELS CONTRACTES CONVERTITS EN INDEFINITS SEGONS CONTRACTE D’ORIGEN,
SEXE I SECTOR D’ACTIVITAT ECONÒMICA. CATALUNYA 2003
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Perfil de la contractació
Segons el gènere
La contractació
temporal incideix
més en les dones,
mentre que la
indefinida esdevé
superior en
els homes.

Atenent a la distribució dels contractes registrats per raó de gènere, el
52,7 % dels contractes han estat formalitzats a favor dels homes i el 47,3 %,
de les dones. D’altra banda, s’observa que més de la meitat dels contractes
indefinits i temporals recauen en el col·lectiu masculí, el 53,3 % i el 52,6 %,
respectivament. Si s’analitza aquesta distribució per cada sexe, la contractació temporal incideix més en les dones (el 87,1 %) que en els homes (86,7 %);
Per contra, la contractació indefinida esdevé superior en el cas dels homes
(13,3 %), amb 0,4 punts per sobre.
Segons les diverses modalitats contractuals, homes i dones en fan un ús
diferenciat. Així, la població femenina utilitza més freqüentment el contracte
indefinit per a aturats en situació d’exclusió social (78,6 %); el d’interinitat
(70,9 %); el contracte a temps parcial temporal (el 65,3 %), seguit del contracte indefinit a temps parcial (el 62 %); el de foment de la contractació indefinida (58,7 %), i el contracte de pràctiques (el 55,8 %);
Per la seva banda, la població masculina es concentra en un nombre
més elevat en el contracte de substitució per jubilació especial als 64 anys
(el 79,5 %); el contracte temporal per a aturats en situació d’exclusió social (el 77,4 %); el de relleu (el 76,3 %); el temporal bonificat per a minusvàlids (72,4 %); el contracte d’obra o servei (el 71,1 %); el contracte
ordinari a temps indefinit (el 69,2 %), el de formació (el 66,8 %), el contracte indefinit per a minusvàlids (el 65,4 %); el contracte temporal per a
minusvàlids en CET (60,4 %); el contracte convertit en indefinit (el 56,8 %);
i l’eventual per circumstàncies de la producció (el 56,7 %);

Segons els trams d’edat
El 32,1 % dels
contractes es
formalitzen
amb persones
de 30 a 44 anys.

La població menor
de 20 anys pateix
una davallada de
20.461 contractes
en relació amb
l’any 2002.
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Pel que fa les edats dels treballadors, el 32,1 % dels contractes registrats
es concentra en la franja de població de 30 a 44 anys, seguida del grup de
20 a 24 anys, que representa el 24,9 % del total de contractació. La població
entre 25 a 29 anys, la de més de 45 anys i la menor de 20 anys impliquen el
21,9 %, l’11,3 % i el 9,8 %, respectivament.
En relació amb l’any 2002, el grup d’edat de menys de 20 anys pateix
una davallada de 20.461 contractes (9,1 % menys), seguit del de 20 a 24
anys, amb una pèrdua del 7,6 % en termes percentuals. La població més
gran de 45 anys incrementa el nombre, amb 7.203 contractes més, fet que
suposa un creixement del 3,2 % en variació anual.
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Els contractes de tipus indefinit adquireixen més pes a mesura que augmenta
l’edat del treballador. Així, un 60 % del total de contractes indefinits recau en
treballadors de 25 a 44 anys, un 43 % dels quals respon a la conversió de contractes temporals en indefinits, juntament amb el contracte indefinit ordinari.
Un 39 % de la població de més de 45 anys treballa mitjançant el contracte
de foment de la contractació indefinida, seguit del contracte indefinit ordinari,
que representa un 23 % per a aquest tram d’edat. D’altra banda, els joves de 16
a 24 anys que treballen amb un contracte temporal representen el 36 % sobre el
total de contractes temporals registrats, i és el grup on el contracte eventual per
circumstàncies de la producció, el de temps parcial temporal i el d’obra o servei
han estat els més emprats; no obstant això, en aquest grup d’edat, el contracte
d’interinitat (52.325), el de formació (12.476) i el contracte de pràctiques
(7.042) adquireixen major rellevància en relació amb la resta de grups.

Un 60 % dels
contractes
indefinits es
formalitza
amb persones
de 25 a 44 anys.

Del total de
contractes
temporals, el 36 %
es registra en joves
de 16 a 24 anys.

En el gràfic 38, s’observa la distribució dels contractes indefinits i temporals per als diferents trams d’edat, on els joves esdevenen els més afectats
per la contractació temporal. Tan sols un 8 % dels contractes registrats a
menors de 20 anys són de caràcter indefinit.
Al conjunt espanyol, el 30,5 % de la contractació es registra en els joves
de 16 a 24 anys. Aquest grup d’edat experimenta un descens percentual del
3,8 %, amb una pèrdua de 71.282 contractes en relació amb l’any 2002.
GRÀFIC 48. DISTRIBUCIÓ DELS CONTRACTES
INDEFINITS I TEMPORALS PER TRAMS D’EDAT.
CATALUNYA 2003

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
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Segons el nivell acadèmic
Segons el nivell acadèmic del treballador contractat, la població sense
estudis concentra l’1,9 % del total de contractes registrats; El contracte temporal a temps parcial i l’eventual per circumstàncies de la producció resulten ser els més utilitzats per aquest grup.
El 69,5 %
dels contractes es
registra a persones
amb un nivell
d’estudis primaris.

Per altra banda, les persones que han assolit un nivell d’estudis primaris
representen el 69,5 % i fan ús, principalment, del contracte eventual per circumstàncies de la producció i del contracte d’obra o servei.
El 21,5 % de les persones contractades adquireix un nivell d’estudis
mitjans (BUP i FP), un 55 % de les quals utilitzen el contracte eventual per
circumstàncies de la producció i el contracte a temps parcial temporal.
D’altra banda, el 7,1 % dels contractes es comptabilitza en persones
amb un nivell acadèmic superior (diplomats i llicenciats). Una quarta part
dels contractes recau sobre el contracte temporal a temps parcial, seguit del
contracte d’interinitat, el segon més utilitzat per la població diplomada, i de
l’eventual per circumstàncies de la producció en el cas del grup de persones
amb una llicenciatura.
GRÀFIC 49. CONTRACTES REGISTRATS PER NIVELL
ACADÈMIC DEL TREBALLADOR. CATALUNYA 2003

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

El percentatge més elevat de contractes indefinits se situa en el grup
de persones llicenciades (20 %), seguit dels que certifiquen tenir estudis
d’FP (15,7 %) i, de molt a prop, de les persones amb un nivell de diplomatura (15,2 %).
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La població sense estudis i amb estudis primaris presenta el nombre més
elevat de contractes temporals, el 89,9 % i el 89,6 %, respectivament.
En relació amb l’any 2002, el nombre de contractes ha disminuït en el
grup de població amb un nivell d’estudis primaris (-3 %), mitjans (-5 %) i
superiors (-3,9 %). Per contra, el grup sense estudis experimenta un important creixement, de 9.539 a 40.291 contractes en un any, fet que en termes
relatius representa un 322,4 % més.

El nombre de
contractes
registrats a
persones sense
estudis experimenta
un important
creixement.

Segons els sectors d’activitat
Pel que fa al comportament de la contractació per sectors d’activitat, el
sector serveis concentra el 76,8 % dels contractes registrats a Catalunya
l’any 2003, tot i el descens que experimenta de l’1,1 %. En aquest sector
sobresurten el contracte eventual per circumstàncies de la producció, el
contracte a temps parcial temporal, el d’obra o servei i el contracte d’interinitat en les modalitats de caràcter temporal. El contracte convertit en indefinit, el contracte a temps parcial indefinit i l’indefinit ordinari esdevenen
les modalitats que agrupen un nombre més elevat de contractes de caràcter
indefinit.

El 76,8 % dels
contractes
es registra en el
sector serveis.

Cal dir que els tres primers contractes anteriorment esmentats són els
que més destaquen per als quatre sectors d’activitat econòmica.
El sector industrial registra un 10,2 % de la contractació; d’aquests contractes, el 62 % es concentra en el contracte eventual per circumstàncies de
la producció i en el convertit en indefinit. El contracte de relleu adquireix
un important pes en aquest sector. En relació amb l’any 2002, el nombre de
contractes en la indústria davalla fins al 10,1 %.

La contractació
registrada en el
sector industrial
davalla fins
al 10 %.

La construcció representa un pes similar al de la indústria, de l’11,3 %
sobre el total de contractació, on sobresurt clarament el contracte d’obra o
servei, que en significa el 62,6 %. La contractació registrada es redueix un
2,4 % en relació amb l’any anterior.
El sector primari representa l’1,6 % de la contractació registrada, amb
un important pes del contracte d’obra o servei (el 59 %). El nombre de contractes s’incrementa el 12,5 % en relació amb l’any 2002. Així, representa
l’únic sector que experimenta un creixement en el nombre de contractes registrats.

El sector primari
experimenta un
increment del
nombre
de contractes
del 12,5 %.
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El sector industrial
registra el
percentatge més
elevat de contractes
indefinits.

Segons el pes de cadascuna de les modalitats, el sector industrial registra el percentatge més elevat de contractes indefinits, el 23,6 %, mentre que
el sector primari ho fa en el nombre de contractes temporals, el 90,4 %.

GRÀFIC 50. PES DELS CONTRACTES INDEFINITS PER
CADA SECTOR D’ACTIVITAT. CATALUNYA 2003

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

Per províncies i en relació amb l’any 2002, el nombre de contractes del
sector industrial davalla en les províncies de Barcelona (12,3 %), Tarragona
(8,6 %) i Lleida (4,1 %). En el sector de la construcció, el volum de contractació descendeix en les províncies de Barcelona i Tarragona.

Subsectors d’activitat
Pel que fa als diferents subsectors6 d’activitat, el 29,7 % de la contractació registrada a Catalunya es concentra en el subsector altres activitats
empresarials, seguit de la construcció (11,3 %), l’hoteleria (9,1 %); la sanitat; els serveis socials (7,7 %), i finalment, el comerç detall i altres operacions (7,5 %). Els subsectors esmentats conformen un 65 % del total de
la contractació registrada a Catalunya per a l’any 2003. Cal fer esment de
l’elevat nombre de contractes temporals en els tres primers subsectors d’activitat anteriorment citats, de prop d’un 90 %. Les activitats referents al comerç presenten el major percentatge de contractes indefinits (prop d’un 26 %)
en comparació amb la resta.
6. Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE’93 a 2 dígits).
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Tipus d’ocupació
Segons el tipus d’ocupació,7 la contractació laboral incideix de manera
desigual; així, una quarta part del total de contractes registrats es concentra
en la categoria d’ocupació peó d’indústries manufactureres; El 8,4 %, en
treballadors de serveis de restauració; el 8,1 %, en empleats domèstics i
personal de neteja d’edificis; el 7,6 % de la contractació es registra en operadors de màquines d’oficina, i el 6,7 %, en dependents de comerç i similars.
Les cinc ocupacions esmentades concentren el 55,4 % de la contractació registrada a Catalunya per a l’any 2003.

Una quarta part
dels contractes es
registra en
l’ocupació de peó
d’indústries
manufactureres.

Atenent als contractes indefinits, s’observa un elevat percentatge en
les ocupacions següents: els gerents d’empresa de comerç amb menys de
10 assalariats (73,7 %); els pescadors i treballadors qualificats piscícoles (72 %); els directors d’empresa de més de 10 treballadors (56,8 %);
els gerents d’hotel i de restauració amb menys de 10 treballadors (54,8 %);
els encarregats de la metal·lúrgia i caps d’un taller mecànic (50,6 %); i els
professors de dret (45,8 %).
Pel que fa al nombre de contractes temporals, les ocupacions següents
en concentren gran part: és el cas dels treballadors qualificats amb altres
activitats agràries (97,3 %); els professors de ciències naturals i sanitat de
1r cicle (97,2 %); els escriptors i artistes (97,1 %); els peons de mineria
(96,8 %); i els empleats de biblioteques i serveis de correu (95,3 %), entre
d’altres ocupacions amb un alt percentatge de temporalitat (peons agraris,
de la construcció, tècnics i professionals de suport, etc).

Distribució territorial
Segons la distribució dels contractes per àmbits territorials, Barcelona
registra les tres quartes parts del total de contractes, i experimenta un descens, juntament amb Tarragona (que representa el 10,5 % de contractació
registrada) del 3,2 % i el 3,6 %, respectivament. Les províncies de Girona
(8,9 %) i Lleida (6 %) registren un creixement del 6,5 % i 4,9 % en relació
amb l’any anterior.
Segons la modalitat contractual, Tarragona esdevé la demarcació amb
més pes de contractes temporals (88,9 %), seguida de la província de Lleida
(88,4 %). Girona i Barcelona, per contra, registren el percentatge més alt de
contractació indefinida, el 13,5 %.

La província de
Barcelona registra
les tres quartes
parts de la
contractació.

Les províncies de
Girona i Barcelona
concentren el
nombre més elevat
de contractes
indefinits.

7. Classificació Catalana d’Ocupacions (CCO’ 94 a 2 dígits).

335

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2003

Per subsectors d’activitat, Barcelona i Tarragona concentren el nombre
més elevat de contractes en el sector d’altres activitats empresarials. La
província de Girona ho fa en l’hoteleria i Lleida en el sector de la construcció. El segon subsector recau sobre la construcció, a Barcelona i Tarragona,
i, per contra, a Girona i Lleida, en el subsector d’altres activitats empresarials. El tercer subsector de major importància se situa en la sanitat i els
serveis socials per la demarcació de Barcelona. A Girona es comptabilitza
en la construcció, mentre que a Tarragona i Lleida recau en l’hoteleria i
el sector agrari i de la caça, respectivament.
Pel tipus d’ocupació, totes les províncies catalanes concentren el nombre més alt de contractes en l’ocupació de peons d’indústries manufactureres; En segon lloc, els empleats domèstics i personal de neteja d’edificis
(8,4 %), per a la província de Barcelona; els treballadors de serveis de restauració, a Girona (12,7 %) i Tarragona (11,1 %), i els peons agraris i pesquers a la província de Lleida (9,2 %). La tercera ocupació amb més
contractes recau sobre els operadors de màquines d’oficina (8,1 %), en el
cas de Barcelona. A Girona se situa en els dependents de comerç (9 %). A
la demarcació de Lleida se situa en els peons de la construcció (6,6 %) i
a Tarragona es concentra en els treballadors d’obres estructurals de la
construcció (7,4 %).
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8.654

548
3.009

3.557

523
12.921

13.444

1.113
6.821

7.934

TOTAL BARCELONA

Indefinits
Temporals

TOTAL GIRONA

Indefinits
Temporals

TOTAL LLEIDA

Indefinits
Temporals

TOTAL TARRAGONA

17.327

2.960
14.367

13.602

3.009
10.593

18.647

4.502
14.145

163.629

39.741
123.888

Indústria

40.936

2.826
38.110

19.153

1.918
17.235

24.680

2.738
21.942

151.287

15.901
135.386

Construcció

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

1.047
7.607

Indefinits
Temporals

Agricultura

Unitats: nombre de contractes i percentatges.

152.670

17.385
135.285

78.853

9.048
69.805

139.086

17.382
121.704

1.231.928

152.764
1.079.164

Serveis

218.867

24.284
194.583

125.052

14.498
110.554

185.970

25.170
160.800

1.555.498

209.453
1.346.045

TOTAL

-3,7

-5,0
-3,5

22,1

-10,3
23,9

-11,5

0,2
-13,3

31,6

-15,6
42,6

-8,6

-12,6
-7,8

-4,1

10,3
-7,5

6,6

1,9
8,2

-12,3

-11,7
-12,5

-4,0

12,3
-5,0

1,9

23,0
0,0

4,2

5,1
4,1

-3,6

-0,7
-3,9

-2,9

-8,2
-2,2

4,9

14,8
3,7

7,4

5,5
7,7

-2,1

-7,7
-1,2

Variació 2003-2002

TAULA 145. CONTRACTES REGISTRATS SEGONS PROVÍNCIA I SECTOR D’ACTIVITAT ECONÒMICA.
CATALUNYA 2003

-3,6

-6,7
-3,2

4,9

13,7
3,9

6,5

4,7
6,7

-3,2

-8,0
-2,5
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Durada del contracte

A Catalunya, el
46 % dels
contractes
temporals
no sobrepassa
els tres mesos;
mentre que el
61 % no supera
els 6 mesos.

Segons la durada del contracte, un 46 % dels contractes temporals
no sobrepassa els tres mesos. El contracte que més destaca per la seva
breu durada (fins a 3 mesos) és l’eventual per circumstàncies de la producció (un 61 %), seguit del contracte temporal a temps parcial, del contracte d’interinitat i del d’obra i servei. El nombre de contractes
d’aquestes modalitats disminueix quan el contracte esdevé superior a la
durada esmentada.
Per contra, a més durada (de 3 mesos a 1 any), el contracte de pràctiques, el de formació, el contracte d’inserció, el temporal bonificat per a discapacitats i el de substitució per jubilació als 64 anys prenen més
protagonisme. El contracte de relleu en concentra el nombre més elevat
quan arriba a una durada superior a l’any.
Finalment, els contractes temporals de durada indeterminada, que
signifiquen el 35,4 % del total, recauen, majoritàriament, en el d’obra o
servei (un 64,6 %), el de temps parcial (un 22 %) i el contracte d’interinitat (un 13 %).
En relació amb l’any 2002, es dóna un increment en els contractes de
durada inferior a un mes i en els de 18 a 24 mesos. Per contra, els contractes
amb una durada d’1 a 18 mesos experimenten una davallada, i destaquen
els 27.991 contractes menys entre 1 i 3 mesos (-7,5 %).
A l’Estat espanyol, més de la quarta part dels contractes temporals registrats dura menys d’un mes (un 28,7 %), mentre que un 43 % no supera
els tres mesos. Cal remarcar l’important pes que representen el contracte
eventual per circumstàncies de la producció i el d’obra o servei dins dels
contractes de curta durada (fins a 3 mesos). Tots els contractes de fins a 3
mesos experimenten un augment respecte de l’any 2002, i destaca el contracte de durada inferior a una setmana, amb un increment del 15 %. En
canvi, es registra un descens en els contractes de durada entre 3 mesos i
1 any. Els contractes de 18 a 24 mesos, i els de més de 24, comporten
un increment del 25 % i 46 %, respectivament, en relació amb el període
anterior.
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GRÀFIC 51. PERCENTATGE DE CONTRACTES
TEMPORALS SEGONS DURADA. CATALUNYA 2003

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

Així, s’observa que més de la meitat de contractes temporals registrats
tenen una durada no superior als 6 mesos, tant a Catalunya com a Espanya
(61 % i 53 %, respectivament).
TAULA 146. CONTRACTES REGISTRATS SEGONS GRANDÀRIA
DE L’EMPRESA CONTRACTANT. CATALUNYA DESEMBRE 2003
Unitats: nombre de contractes acumulats fins desembre 2003, i percentatges.

2003

Distribució 2003
(%)

Variació 2003-2002
(%)

De 1 a 5 treballadors

324.097

15,5

2,3

De 6 a 10

179.355

8,6

-2,3

De 11 a 25

277.646

13,3

-2,7

De 26 a 50

225.128

10,8

-5,0

De 51 a 100

197.411

9,5

-2,5

De 101 a 500

402.913

19,3

-1,7

De 501 a 1.000

130.262

6,2

-4,7

De 1.001 a 5.000

263.379

12,6

2,6

De 5.001 a 10.000

56.849

2,7

5,0

Més de 10.000

5.244

0,3

22,8

Sense especificar

23.103

1,1

-44,7

2.085.387

100,0

-2,0

TOTAL

Font: dades del Departament de Treball i Indústria.
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Segons grandària de l’empresa
Les empreses més
petites concentren
un nombre més
elevat de contractes
indefinits.

Segons la grandària de l’empresa, el 48,2 % del total de la contractació
es registra en empreses d’1 a 50 treballadors. Un 19,3 % es concentra en
empreses de 101 a 500 treballadors; mentre que el 12,6 % se situa entre els
1.000 i 5.000 treballadors.
S’observa que, a menor nombre de treballadors, més elevat és el nombre
de contractes registrats de caràcter indefinit. Així, les empreses de fins a 50
treballadors registren més quantitat de contractes indefinits. Se n’observa
un gran nombre, també, en les empreses de més de 10.000 treballadors.
Pel que fa al nombre de contractes registrats de caràcter temporal, les
empreses de 1.000 a 10.000 treballadors en concentren el percentatge més
alt, de prop del 95 %, seguides de les empreses de 100 a 500 treballadors.

Contractació laboral de les empreses de treball temporal
Contractes formalitzats
L’apartat següent fa referència als contractes formalitzats per empreses
de treball temporal (ETT) amb treballadors, per prestar serveis en empreses
usuàries, que han estat registrats a les oficines de treball de la Generalitat.
Cal fer esment del canvi metodològic que es produeix el mes de gener de
2003, ja que a partir d’aquesta data no es comptabilitzen els contractes registrats a les OTG sinó els contractes amb lloc de treball a Catalunya, independentment de la comunitat autònoma en què s’hagin registrat.
L’any 2003
incrementa un
3,7 % el nombre
de contractes
formalitzats per
empreses de treball
temporal.

Durant l’any 2003, s’han registrat a Catalunya un total de 380.2688 contractes temporals formalitzats per ETT, amb un increment del 3,7 %
(13.485 contractes) en relació amb l’any 2002, tot i la davallada iniciada ja
l’any 2000.
Atenent a la modalitat contractual, el 99,5 %9 dels contractes han estat
temporals i només es registra un 0,5 % de contractes indefinits. Ambdues
modalitats experimenten un increment de 581 contractes indefinits i de
12.904 temporals en relació amb l’any anterior.
8. A partir de dades del Departament de Treball i Indústria. Observatori del Mercat de
Treball. Contractació laboral (ETT).
9. Conjuntura laboral. 4t trimestre 2003. Departament de Treball i Indústria.
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GRÀFIC 52. CONTRACTES FORMALITZATS PER ETT
CATALUNYA 2000-2003

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

La modalitat de caràcter indefinit més utilitzada ha estat el contracte
indefinit a temps parcial, que representa el 87,4 % de la contractació indefinida.
Les modalitats temporals més emprades són el contracte eventual per
circumstàncies de la producció, que concentra el 39,1 % de la contractació
temporal; el d’obra o servei, amb el 33 %, i el temporal a temps parcial,
que representa el 21,8 %. Les ETT només gestionen el 21 % del total de
contractes temporals registrats a Catalunya.
Per sexe, el 55,2 % del total dels contractes els signen homes i el 44,8 %,
dones. El nombre de contractes del col·lectiu femení disminueix 1,2 punts
(1.513), mentre que els homes ho fan en 11.972 contractes més respecte de
l’any 2002.
Pel que fa a la durada del contracte, el 14,3 % dels contractes dura
menys d’un dia, mentre que el 17,2 % dura entre 1 i 10 dies. Els contractes
de durada entre 10 i 30 dies representen l’11,8 % i els superiors a 30 dies
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formen el 9,6 %. Els contractes de durada indeterminada representen el
46,6 % sobre el total.
TAULA 147. CONTRACTES FORMALITZATS PER ETT SEGONS
DURADA DEL CONTRACTE. CATALUNYA 2003
Unitats: nombre de contractes i percentatges.

2003

Variació 2003-02
Abs.

Rel.

Menys d’1dia

54.465

15.134

38,5

De 1 a 3 dies

23.357

2.689

13,0

De 4 a 5

15.434

894

6,1

De 6 a 10

26.565

4.884

22,5

De 11 a 15

15.294

236

1,6

De 16 a 30

29.542

-5.438

-15,5

Més de 30

36.691

-4.111

-10,1

Indeterminada

177.098

-1.384

-0,8

TOTAL

378.446

12.904

3,5

Font: Departament de Treball i Indústria.

En comparació amb l’any anterior, els contractes de menys d’un dia experimenten un increment percentual del 38,5 %, mentre que davallen els
contractes de 16 a més de 30 dies. Per la seva banda, els contractes de durada indeterminada davallen un 0,8 %.
TAULA 148. CONTRACTES FORMALITZATS PER ETT
SEGONS EDAT. CATALUNYA 2003
Unitats: nombre de contractes i percentatges.

2003

Abs.

Rel.

Menys de 20

45.200

-3.258

-6,7

De 20 a 24

119.587

-6.169

-4,9

De 25 a 29

84.274

6.040

7,7

De 30 a 44

107.202

13.374

14,3

45 anys i més

24.005

3.498

17,1

TOTAL

380.268

13.485

3,7

Font: Departament de Treball i Indústria.

342

Variació 2003-02

MERCAT DE TREBALL, POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ, RELACIONS LABORALS...

Segons l’edat del contractat, el 43,3 % dels contractes es registra amb joves
menors de 25 anys, un 5,4 % menys (9.427 contractes menys) en relació amb
l’any 2002. El 28,2 % es concentra en el tram d’edat de 30 a 44 anys, que s’incrementa el 14,3 %. El 22,2 % dels contractes recau en persones de 25 a 29
anys, amb un increment percentual del 7,7 %. El 6,3 % dels contractes pertany
a la població més gran de 45 anys i esdevé el grup d’edat amb l’increment més
elevat de contractes (17,1 %) en relació amb el període anterior.

El 43,3 % dels
contractes
temporals es
formalitza amb
joves menors
de 25 anys.

TAULA 149. CONTRACTES REGISTRATS PER LES EMPRESES DE
TREBALL TEMPORAL SEGONS LA MODALITAT. CATALUNYA 2003
Unitats: nombre de contractes i percentatges.

2003

Variació interanual
Absoluta

Relativa

Temps parcial indefinit

1.593

543

51,7%

Ordinari temps indefinit

14

-27

-65,9%

Indefinits minusvàlids

5

0

0,0%

Foment contractació indefinida

41

-31

-43,1%

Indefinits minusvàlids en CET

0

-

-

Indefinits aturats situació d’exclusió social

169

96

131,5%

Convertits en indefinits

0

-

-

Contractació indefinida

1822

581

46,8%

Pràctiques

18

-40

69,0%

82.583

10.628

14,8%

Temporals bonificats minusvàlids

3

2

200,0%

Temporals minusvàlids en CET

0

-

-

Obra o servei

124.944

3370

2,8%

Eventuals circumstàncies de la producció

148.100

5438

3,8%

Interinitat

22.797

-1.173

-4,9%

Substitució jubilació especial 64 anys

0

-

-

Relleu

0

-

-

Formació

0

-

-

Temporals aturats situació d’exclusió
social

0

-1

-100,0%

temporals d’inserció

0

-

-

Temps parcial temporal

Altres

1

-5.320

-100,0%

Contractació temporal

378.446

12.904

3,5%

TOTAL CONTRACTES

380.268

13.485

3,7%

Font: Departament de Treball i Indústria.
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Segons la distribució territorial, el 82,3 % (312.839) dels contractes
temporals es registra a la província de Barcelona; el 8,7 % (33.180), a la demarcació de Tarragona, seguida de Girona, amb el 5,8 % (21.987), i la província de Lleida, amb el 3,2 % (12.262) sobre el total de la contractació.
Pel que fa a l’estacionalitat, s’observa un nombre més alt de contractes
formalitzats els mesos d’octubre i novembre, en comparació amb els mesos
de juny i agost, que en presenten el menor nombre.
Atenent al nombre d’empreses de treball temporal i segons dades facilitades pel Departament de Treball i Indústria, en data desembre del 2003,
es registren a Catalunya un total de 110 empreses de treball temporal amb
autorització vigent, fet que implica una davallada de 3 empreses en relació
amb l’any 2002.
Aquesta reducció en el nombre d’empreses no és un fenomen nou;
s’inicià ja l’any 199910 amb la modificació de la Llei 14/1994 en allò que
regulava aspectes organitzatius i de funcionament de les empreses de treball temporal.

Contractes de posada a disposició (CPD)
El nombre
de contractes de
posada a disposició
s’incrementa un
5,9 % en relació
amb l’any 2002.

El contracte de posada a disposició és el contracte subscrit entre l’empresa de treball temporal (ETT) i l’empresa usuària, l’objecte del qual és la
cessió del treballador.
La informació sobre aquest tipus de contracte s’ha obtingut a partir de
la publicació trimestral Conjuntura Laboral, elaborada pel Departament de
Treball i Indústria.
Durant l’any 2003 s’han registrat 469.053 contractes de posada a disposició a càrrec de les ETT que operen a Catalunya, 26.071 més en comparació amb l’any 2002, fet que representa un increment percentual del 5,9 %.
Dels esmentats contractes, un 50 % (233.401) es registra en la modalitat
eventual per circumstàncies de la producció, mentre que un 43 % (200.358)
han estat d’obra o servei; i només un 6 % (27.488) esdevenen contractes
d’interinitat. En relació amb el període anterior, els contractes d’obra o servei augmenten un 10,5 % i els eventuals, un 3,8 %, mentre que davallen els
d’interinitat, amb un 3 % en termes relatius.
10. Llei 29/1999, de 16 de juliol, de modificació de la Llei 14/1994, d’1 de juny, per la qual
es regulen les empreses de treball temporal.
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Per àmbit territorial, el 84,7 % dels contractes de posada a disposició es
registra a la província de Barcelona; un 7,1 %, a Tarragona; mentre que
Girona i Lleida concentren el 5,6 % i el 2,6 %, respectivament, sobre el total
de contractació registrada a Catalunya l’any 2003.

3.2. EVOLUCIÓ DELS ACOMIADAMENTS INDIVIDUALS
I COL·LECTIUS
Per analitzar les dades dels acomiadaments individuals i col·lectius a
Catalunya l’any 2003, s’ha tingut en compte la informació publicada pel
Departament de Treball i Indústria, en la informació estadística en matèria
de relacions laborals, i en el web del Departament. En l’àmbit estatal,
s’han analitzat les dades publicades en el web del Ministeri de Treball i
Afers Socials.
En primer lloc, s’analitzen els acomiadaments individuals, aquells que
tenen lloc mitjançant les conciliacions davant l’Autoritat Laboral, que a
Catalunya són els que ha conciliat el Departament de Treball i Indústria;
també els jutjats socials tramiten i resolen acomiadaments individuals però
no se n’han pogut obtenir les dades.
En segon lloc, també 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.

El nombre
d’acomiadaments
efectius registrats
en l’acte de
conciliació
individual va ser de
24.582. Respecte a
l’any passat, s’ha
experimentat un
descens del 44 %.

Conciliacions individuals
Aquest any 2003, segons les dades publicades pel Departament de Treball i Indústria, hi ha hagut 40.078 conciliacions individuals per motiu
d’acomiadament; d’aquestes, 25.127 han acabat amb avinença, la qual cosa
representa el 62,70 % dels expedients tramitats pel motiu esmentat. D’altra
banda, 6.151 conciliacions van acabar sense avinença de les parts, 6.884 es
van intentar sense efecte, en 1.328 casos les parts no es van presentar a
l’acte de conciliació, i 588 conciliacions van ser desistides. El nombre
d’acomiadaments efectius registrats en el mateix acte de conciliació va
ser de 24.582.
Respecte a l’any passat, el nombre de conciliacions individuals per motiu d’acomiadament ha significat un descens de gairebé el 34 %, i els acomiadaments efectius han experimentat un descens del 44 %. En relació amb
els anys precedents, tal com queda recollit en la taula següent, l’any 2003
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ha registrat un important descens tant en el nombre d’expedients de conciliacions individuals tramitats com en els acomiadaments efectius produïts.
TAULA 150. EVOLUCIÓ DELS ACOMIADAMENTS EFECTIUS
I DELS EXPEDIENTS PER ACOMIADAMENT EN PROCEDIMENTS
DE CONCILIACIÓ INDIVIDUAL. CATALUNYA 1998-2003
Unitats: nombre d’expedients i d’acomiadaments i percentatges.

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Acomiadaments
efectius

31.605

34.943

38.287

49.045

44.207

24.582

Expedients per
acomiadament

44.143

46.570

51.114

62.824

60.569

40.078

Acomiadaments /
Expedients (%)

71,60%

75,03%

74,91%

78,07%

72,99%

61,34%

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

Pel que fa als acomiadaments efectius per grans sectors d’activitat econòmica, es pot assenyalar que, aquest any, el 48,43 % d’acomiadaments
s’han produït en el sector serveis, amb 11.904 acomiadaments; el 44,53 %
han estat en la indústria, amb 10.946 acomiadaments; el 5,59 %, en la construcció, amb 1.373 acomiadaments; el 0,52 %, en l’agricultura, amb 127
acomiadaments; i en un 0,94 %, és a dir, en 232 conciliacions, no consta el
sector econòmic.
Més de la meitat dels acomiadaments efectius es concentren en cinc
subsectors d’activitat: gairebé el 15 % es recull en l’epígraf anomenat altres
activitats empresarials; el 10 %, en la metal·lúrgia; el 8 %, en les indústries químiques; el 7,5 %, en comerç al detall i altres reparacions; i prop del 5,5 %, en
construcció i hoteleria.
Les dades dels acomiadaments efectius l’any 2002 per grans sectors
d’activitat econòmica, en termes percentuals no difereixen gaire dels produïts l’any 2003. Així, tenim que el 53,14 % dels acomiadaments es van
produir en el sector serveis; el 40,39 %, en el sector de la indústria; el 5,05 %,
en el sector de la construcció; el 0,77 %, en el sector de l’agricultura, i en un
0,64 % dels casos no consta el sector econòmic.
Per àmbit territorial, a Barcelona s’han produït el 88,52 % dels acomiadaments efectius, amb 21.760 acomiadaments; a Tarragona se n’ha produït
el 4,57 %, amb 1.124; a Girona, el 4,22 %, amb 1.037 acomiadaments efectius; i, a Lleida, el 2,69 %, amb 661 acomiadaments efectius. Aquestes da-
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des no difereixen gaire de les registrades l’any 2002, ja que dels 44.207
acomiadaments efectius, el 86,28 % es van produir a Barcelona, el 5,61 %
es van produir a Girona, el 4,59 % es van produir a Tarragona i el 3,51 %
es van produir a Lleida.
Pel que fa a l’àmbit estatal, l’any 2003 s’han resolt 171.024 conciliacions individuals per acomiadament, el 55,79 % de les quals, és a dir,
95.408 conciliacions han estat amb avinença, 31.921 conciliacions s’han
resolt sense avinença, 34.728 han estat intentades sense efecte i 8.967 s’han
resolt d’altres maneres, com ara desistides o no presentats a la conciliació.
Respecte a l’any 2002 hi ha hagut un decrement del 36,23 % en el nombre
total de conciliacions individuals per acomiadament, ja que l’any 2002 se’n
van realitzar 268.186. Del total d’aquestes conciliacions, el 69,79 %, és a
dir, 187.156 van acabar amb avinença de les parts, 34.493 van acabar sense
avinença, 36.360 van ser intentades sense efecte i 10.177 van acabar d’altres maneres.
Pel que fa a les conciliacions individuals per grans sectors d’activitat en
l’àmbit estatal durant l’any 2003 es pot assenyalar que el 57,01 % de les
conciliacions han estat en el sector serveis, amb 97.509 conciliacions; el
29,13 % han estat en el sector de la indústria, amb 49.825 conciliacions;
l’11,72 % han estat en el sector de la construcció, amb 20.037 conciliacions;
i el 2,14 % s’ha realitzat en el sector agrari, amb 3.653 conciliacions.

Expedients de regulació d’ocupació
D’altra banda, el web del Departament de Treball i Indústria també proporciona dades relatives a expedients de regulació d’ocupació autoritzats
que afecten Catalunya, referents als expedients que autoritzen tant el Departament de Treball com el Ministeri de Treball i Afers Socials, i als treballadors afectats per aquests expedients.
De les dades analitzades es desprèn que l’any 2003 s’han autoritzat a
Catalunya 463 expedients d’extinció que han afectat 10.712 treballadors.
D’aquestes extincions, el 87 % han estat pactades i els treballadors afectats
pels expedients pactats han estat un 90 % sobre el total. Respecte a l’any
2002, el nombre d’expedients autoritzats ha disminuït un 13 %, mentre que
el nombre de treballadors afectats ha estat un 24 % superior.

L’any 2003 s’han
autoritzat a
Catalunya 463
expedients
d’extinció que han
afectat 10.712
treballadors.

Del total de 10.712 treballadors afectats per extinció de contractes, un
60,74 % són homes i un 39,26 % són dones.
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El nombre més
elevat d’extincions
de contractes es
produeix en la
indústria tèxtil

Pel que fa als sectors productius, 6.662 persones afectades per les extincions pertanyen al sector de la indústria. El nombre més elevat d’extincions
de contractes es produeix en la indústria tèxtil, amb 1.983 treballadors; i en
la de maquinaria i materials elèctrics, amb 1.183 treballadors, seguida de la
indústria química, amb 638 treballadors. Els treballadors afectats en el sector de la construcció han estat 287. En el sector serveis, els treballadors
afectats han estat 3.763; on s’han produït més extincions ha estat a correus
i telecomunicacions, amb 1.105 treballadors; educació, amb 389 treballadors afectats; i el comerç a l’engròs i intermediaris, amb 333 treballadors
afectats. En el sector de l’agricultura, aquest any no s’ha registrat cap expedient de regulació d’ocupació.
L’any 2002, també va ser al sector de la indústria on hi va haver més
persones afectades per expedients de regulació d’ocupació, 5.085, encara
que signifiquen un 31,01 % menys respecte a l’any 2003. En el sector dels
serveis es van registrar 3.207 extincions de contractes, un 17,34 % menys
que l’any 2003; en la construcció es van registrar 316 extincions, un 9,18 %
més que l’any 2003. També es van produir extincions de contractes a través
dels expedients de regulació d’ocupació a l’agricultura, que van afectar 11
persones; com ja s’ha comentat anteriorment, l’any 2003 no se n’ha produït
cap en aquest sector.
TAULA 151. ACOMIADAMENTS EFECTIUS SEGONS
PROCEDIMENT I SECTOR ECONÒMIC. CATALUNYA 2002-2003
Unitats: nombre d’acomiadaments.

Conciliacions

Eros

2002

2003

2002

2003

339

127

11

0

Indústria

17.857

10.946

5.085

6.662

construcció

2.234

1.373

316

287

Serveis

23.492

11.904

3.207

3.763

285

232

-

-

44.207

24.582

8.619

10.712

Agricultura

No consta
TOTAL

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

Les causes al·legades l’any 2003 en els expedients de regulació d’ocupació han estat en el 66,74 % dels casos per aplicació de mesures econòmiques; en el 11,45 % dels casos, per causes organitzatives; i en el 9,29 % dels
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casos, per motius de producció. En percentatges més baixos, s’han al·legat
causes tècniques i/o tecnològiques, força major, fallida o suspensió de pagaments i restricció de la demanda o el consum.
Per àmbit territorial, a Barcelona hi ha hagut 9.593 persones afectades,
i respecte a l’any 2002 hi ha hagut un increment de 2.768 persones afectades. A Girona han estat 487 les persones afectades, 49 menys que l’any passat. A Lleida s’han produït 214 extincions de contractes de treball, 851
menys que l’any 2002. A Tarragona les extincions han afectat 418 persones, 225 més que les afectades l’any 2002.
Pel que fa a la totalitat de l’Estat, s’han autoritzat, l’any 2003, 2.575 expedients d’extinció, un 10 % menys que l’any 2002. Els treballadors afectats pels expedients d’extinció autoritzats han estat 41.625, un 4 % més que
l’any anterior. Per sectors d’activitat econòmica, en el sector agrari els treballadors afectats han estat 293; en la indústria, 21.193; en la construcció,
885; i en els serveis, 19.254.

Pel que fa a la
totalitat de l’Estat,
l’any 2003
s’han autoritzat
2.575 expedients
d’extinció.
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4. RELACIONS LABORALS

4.1. EL CONJUNT DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
A CATALUNYA
En aquest apartat es fa una anàlisi de la negociació col·lectiva a
Catalunya, tenint en compte les dades que facilita el Departament de Treball i Indústria en el seu web respecte a les estadístiques anuals dels períodes analitzats actualitzades el febrer del 2004.
Els acords col·lectius que s’analitzen són aquells que estan vigents en el
període analitzat; així, un mateix acord pot estar comptabilitzat tant en
l’any 2002 com en el 2003 si és vigent tots dos anys.
L’estadística del Departament de Treball i Indústria recull els convenis
col·lectius estatutaris, els convenis d’adhesió, els acords per mediació o
laudes arbitrals, els convenis d’extensió, els pactes d’eficàcia limitada i els
acords o pactes de funcionaris, anomenats genèricament acords col·lectius.
També s’han analitzat les dades que ofereix el Ministeri de Treball i
Afers Socials al seu web (març de 2004).

4.1.1. Estructura i model de la negociació
Per tractar globalment la negociació col·lectiva a Catalunya cal fer
esment, en primer lloc, d’una definició àmplia que inclogui tot tipus
d’acord independentment de la seva naturalesa. Així, es considera acord
col·lectiu qualsevol forma legal de negociació col·lectiva de les condicions laborals dels treballadors de les empreses i dels treballadors al servei de les administracions públiques. Es poden diferenciar els tipus
d’acords següents:
Convenis
col·lectius
estatutaris.
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Els primers pactes dels quals farem esment són els convenis col·lectius estatutaris, entesos com els acords subscrits 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. Respecte als
acords d’altra naturalesa, que expliquem seguidament, els convenis
col·lectius estatutaris són els que presenten un nombre més elevat.
L’any 2003 hi ha 832 convenis d’aquesta naturalesa, un 15 % menys que
l’any 2002, que van ser 974.
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En segon lloc, ens trobem amb els convenis d’adhesió, els quals poden
definir-se com a declaracions de voluntat per les quals les parts legitimades
per negociar s’adhereixen a un altre conveni, sempre que no estiguin afectades per un altre, que no van concretar però les disposicions del qual els
són aplicables. El nombre de convenis d’aquesta naturalesa aquest any és
d’11, els mateixos que l’any anterior.
El tercer tipus d’acord col·lectiu que cal tractar és l’acord per mediació
o arbitratge, el qual està destinat a resoldre controvèrsies col·lectives derivades de l’aplicació i la interpretació dels convenis col·lectius. L’any 2003
hi ha únicament 1 acord d’aquesta naturalesa, igual que l’any 2002.

Convenis
d’adhesió.

Acords per
mediació
o arbitratge.

En quart lloc, els convenis d’extensió, mitjançant els quals s’apliquen o
s’estenen a una pluralitat d’empreses i treballadors o a un sector o subsector
d’activitat les condicions fixades en un conveni col·lectiu estatutari en vigor. Durant els anys 2002 i 2003 no hi ha cap conveni d’aquesta naturalesa.

Convenis
d’extensió.

En cinquè lloc, hem de referir-nos als pactes d’eficàcia limitada, els
quals no tenen la força de llei d’un conveni perquè les parts que els signen
no tenen la representativitat necessària. Així doncs, tenen només una eficàcia personal limitada als treballadors i als empresaris afiliats i associats, respectivament, a les organitzacions sindicals i els empresarials signants o, si
escau, als treballadors representats per les candidatures pertanyents a determinats sindicats integrats a l’òrgan unitari de representació i l’empresa.
L’any 2003 hi ha 3 acords d’aquesta naturalesa, un menys que l’any 2002.

Pactes d’eficàcia
limitada.

En sisè lloc, cal destacar els acords de funcionaris, els quals determinen
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 formalment per l’òrgan
competent. El 2003 hi ha 67 acords de funcionaris i l’any 2002 n’hi ha 68.

Acords
de funcionaris.

Finalment, ens trobem amb els pactes de funcionaris, els quals es diferencien dels acords de funcionaris perquè només poden determinar les condicions de treball en matèries que es corresponen estrictament amb l’àmbit
competencial de l’òrgan administratiu que els subscriu i que vinculen directament les parts. L’any 2003 hi ha 4 pactes de funcionaris, els mateixos que
l’any 2002.

Pactes de
funcionaris.

Una segona classificació dels acords col·lectius la podem establir atenent als àmbits de negociació, on distingirem els acords d’empresa, que in-
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Acords col·lectius
segons l’àmbit
de negociació.

clouen també els de grup professional, centre de treball i grups d’empreses,
i els acords de sector.
L’any 2003 hi ha 769 acords col·lectius d’àmbit d’empresa, un 11,81 %
menys que l’any 2002, que n’hi havia 872. D’altra banda, hi ha 149 acords
col·lectius sectorials, amb una disminució del 21,58 % respecte a l’any anterior, que n’hi havia 190.
El nombre total d’acords col·lectius l’any 2003 ha estat de 918, un 13,56 %
inferior pel que fa a l’any anterior, que n’hi va haver 1.062.
TAULA 152. NOMBRE D’ACORDS COL·LECTIUS SEGONS
LA NATURALESA DE L’ACORD. CATALUNYA 2002-2003
Unitats: variació en percentatge.

2002

2003

Variació (%)

Conveni col·lectiu

974

832

-14,6

Adhesió

11

11

0,0

Acord per mediació o laude arbitral

1

1

0,0

Pacte d’eficàcia limitada

4

3

-25,0

Acord de funcionaris

68

67

-1,5

Pacte de funcionaris

4

4

0,0

1.062

918

-13,6

TOTAL

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

4.1.2. Continguts de la negociació col·lectiva
Pel que fa al contingut de la negociació col·lectiva, s’han tingut en
compte les dades facilitades pel Departament de Treball i Indústria que
consten en el programa del buidatge dels convenis col·lectius. Els expedients registrats aquest any 2003 han estat 338, se n’ha fet el buidatge de 273,
i de l’anàlisi d’aquests 273 expedients s’extreuen les dades que es faciliten
seguidament.
En 21 convenis, que afecten 419 empreses i 51.601 treballadors, s’estableixen requisits i especialitats per a la conversió de contractes a temps
complert en contractes a temps parcial, quan està motivat per raons familiars
o formatives.
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18 convenis, que afecten 146 empreses i 4.048 treballadors, pacten
drets de lloc de treball en l’excedència per maternitat durant el segon i
tercer any. 5 d’aquests convenis, que afecten 104 empreses i 2.399 treballadors, pacten reserva de lloc de treball. 16 d’aquests convenis, que
afecten 144 empreses i 4.014 treballadors, pacten el còmput d’antiguitat, i 2 convenis, que afecten 101 empreses i 1.511 treballadors, preveuen altres possibilitats.
Pel que fa a les clàusules sobre organització del treball, dels 273 expedients analitzats, 8 convenis han pactat clàusules sobre participació dels treballadors en l’organització del treball, i afecten 10 empreses i 2.097
treballadors. 67 convenis, que afecten 46.023 empreses i 485.956 treballadors, han pactat clàusules sobre mobilitat geogràfica. Els convenis que fixen criteris per a l’ascens dels treballadors són 99 i afecten 20.760 empreses
i 369.406 treballadors.
Pel que fa a clàusules sobre l’ocupació, 99 convenis, que afecten 1.302
empreses i 18.334 treballadors, han pactat la distribució del temps de treball
diari; en 6 convenis, que afecten 17 empreses i 2.175 treballadors, es recullen clàusules sobre creació neta d’ocupació, i en 17 convenis, que afecten
1.691 empreses i 74.549 treballadors, es pacten clàusules sobre manteniment i garantia de llocs de treball.
En relació amb la jornada de treball, 64 convenis, que afecten 32.606
empreses i 340.117 treballadors, pacten la distribució de la jornada homogènia durant tot l’any; 22 convenis, que afecten 13.509 empreses i 196.273
treballadors, pacten la possibilitat de distribució irregular de la jornada. 9
convenis, que afecten 72 empreses i 1.624 treballadors, pacten la distribució de la jornada de temporada, i 39 convenis, que afecten 3.014 empreses
i 59.233 treballadors, pacten altres tipus de distribució de la jornada.
206 convenis, que afecten 55.943 empreses i 597.191 treballadors, pacten clàusules sobre hores extraordinàries. 252 convenis, que afecten 58.043
empreses i 646.735 treballadors, pacten clàusules sobre permisos i excedències.
Hi ha 203 convenis que pacten serveis o ajuts socials i afecten
12.740 empreses i 240.429 treballadors. Hi ha 205 convenis, que afecten 56.210 empreses i 632.823 treballadors, que pacten clàusules sobre
activitat sindical. Hi ha 19 convenis, que afecten 14.117 empreses i
198.293 treballadors, que pacten clàusules de no-discriminació o de
promoció d’igualtat entre sexes.
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4.1.3. Empreses i treballadors afectats per la negociació col·lectiva
Els acords
col·lectius
de Catalunya
l’any 2003 afecten
188.581 empreses
i 1.825.300
treballadors.

Els acords col·lectius de Catalunya l’any 2003 afecten 188.581 empreses, un 6,85 % inferior respecte a les empreses afectades per negociació
col·lectiva l’any anterior. Pel que fa al nombre de treballadors afectats per
la negociació col·lectiva, aquest s’eleva a 1.825.300 treballadors, amb un
decrement del 8,08 % respecte als treballadors afectats per la negociació
col·lectiva l’any anterior.
S’ha de destacar que, del total d’empreses i treballadors esmentats anteriorment, 813 empreses i 205.560 treballadors estan afectats per acords d’empresa
i 187.768 empreses i 1.619.740 treballadors estan afectats per acords sectorials.

Hi ha 6 acords
col·lectius
en el sector de
l’agricultura.

Quant al sector d’activitat econòmica, l’any 2003 hi ha 6 acords col·lectius en el sector de l’agricultura, 4 menys que l’any 2002. En termes percentuals és el sector que presenta una disminució més elevada. Pel que fa
al nombre de treballadors i empreses afectats, en aquest sector destaca un
lleuger augment respecte de l’any 2002, malgrat que el nombre d’acords sigui menor. Així, es pot observar que el nombre d’empreses afectades augmenta un 1,05 %, passant de 5.974 l’any 2002 a 6.037 l’any 2003, i el
nombre de treballadors afectats s’incrementa un 1,55 %, passant de 27.166
l’any 2002 a 27.586 l’any 2003.
TAULA 153. NOMBRE D’ACORDS, EMPRESES I TREBALLADORS
AFECTATS SEGONS NIVELL DE NEGOCIACIÓ.
CATALUNYA 2002-2003
Unitats: variació en percentatge.

Nombre
d’acords

Empreses
afectades

Treballadors
afectats

Acords
d’empresa

Acords
de sector

TOTAL

2002

872

190

1.062

2003

769

149

918

Variació (%)

-11,8

-21,6

-13,6

2002

942

201.505

202.447

2003

813

187.768

188.581

Variació (%)

-13,7

-6,8

-6,8

2002

231.602

1.754.106

1.985.708

2003

205.560

1.619.740

1.825.300

Variació (%)

-11,2

-7,7

-8,1

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
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Pel que fa al sector de la indústria, hi ha 292 acords, gairebé un 18 %
menys que l’any anterior, que n’hi havia 354. Els treballadors i les empreses afectats per la negociació del sector de la indústria també disminueixen,
ja que trobem 3.812 empreses (un 11,80 % menys) i 58.677 treballadors (un
12,22 % menys) menys que l’any 2002, que les empreses afectades eren
32.304 i els treballadors afectats 480.282.
El sector de la construcció registra una disminució sensible del nombre
d’acords respecte de l’any 2002, ja que només hi ha un acord de diferència
entre ambdós anys: 7 acords l’any 2002 i 6 l’any 2003. El nombre d’empreses i de treballadors afectats tampoc varia substancialment, ja que hi ha 1
empresa menys i 1.032 treballadors afectats menys en comparació amb
l’any anterior (l’any 2003 hi ha 30.105 empreses afectades i 212.459 treballadors afectats).
De la mateixa manera que en els tres sectors anteriors, es produeix una
disminució en els acords del sector serveis: l’any 2003 n’hi ha 614, un
11,56 % menys que l’any 2002, que n’hi havia 691.

Al sector de la
indústria, hi ha 292
acords col·lectius.

Al sector de la
construcció hi ha 6
acords col·lectius.

En el sector dels
serveis hi ha 614
acords col·lectius.

Dins d’aquest sector, les activitats econòmiques que compten amb un
nombre més elevat d’acords són l’Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria, amb 191 acords; les activitats de sanejament públic,
amb 78 acords; les activitats culturals i esportives, amb 50, i la sanitat i els
serveis social,s amb 38 acords.
Pel que fa al nombre de treballadors i empreses afectats en el sector serveis, es constata que es produeix una disminució del 7,55 % de les empreses
afectades –n’hi ha 10.116 menys–, i el nombre de treballadors afectats també disminueix un 8 %, amb una diferència de 101.119 treballadors afectats
menys que l’any anterior. L’any 2003 hi ha 123.947 empreses afectades i
1.163.650 treballadors afectats.
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TAULA 154. NOMBRE D’ACORDS, EMPRESES I TREBALLADORS
AFECTATS PER SECTOR D’ACTIVITAT. CATALUNYA 2002-2003
Unitats: variació en percentatge.

Nombre
d’acords

Empreses
afectades

Treballadors
afectats

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

TOTAL

2002

10

354

7

691

1.062

2003

6

292

6

614

918

Variació

-40.0

-17,5

-14,3

-11,1

-13,6

2002

5.974

32.304

30.106

134.063

202.447

2003

6.037

28.492

30.105

123.947

188.581

Variació

1,1

-11,8

0,0

-7,5

-6,8

2002

27.166

480.282

213.491

1.264.769 1.985.708

2003

27.586

421.605

212.459

1.163.650 1.825.300

Variació

1,5

-12,2

-0,5

-8,0

-8,1

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
Àmbit territorial
dels acords
col·lectius.

Pel que fa a l’àmbit territorial on afecten els acords, en primer lloc s’ha
d’assenyalar que els acords que són de comunitat autònoma o estatals que
afecten més d’una província es comptabilitzen tantes vegades com províncies afecten; així, s’ha d’indicar que 689 acords afecten la província de
Barcelona, un 16,99 % menys d’acords que l’any passat; 179 acords afecten
la província de Girona, un 20,44 % menys d’acords que l’any passat; 129
acords afecten Lleida, un 22,29 % menys que l’any passat, i 222 acords
afecten Tarragona, un 16,54 % menys que l’any passat.
En relació amb els treballadors afectats segons l’àmbit territorial, s’ha
d’indicar que a Barcelona hi ha 1.415.684 treballadors afectats, un 8,71 %
menys que l’any passat; a Girona, 159.310, un 6,32 % menys que l’any
passat; a Lleida, 83.008, un 9,43 % menys que l’any passat, i a Tarragona,
167.298, un 3,41 % menys que l’any anterior.

4.1.4. Evolució de la negociació col·lectiva segons la seva vigència
Des de l’any 2000
hi ha una
progressiva
disminució
dels acords de
vigència anual.
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Fent una anàlisi de les dades del Departament de Treball i Indústria sobre l’evolució dels acords col·lectius segons la seva vigència entre els anys
2000 i 2003, podem observar com des de l’any 2000 hi ha una progressiva
disminució dels acords de vigència anual.
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TAULA 155. ACORDS COL·LECTIUS SEGONS LA SEVA VIGÈNCIA.
CATALUNYA 2000-2003
Unitats: nombre de convenis, i percentatges.

2000

%

2001

%

2002

%

2003

%

Anuals

122

12,4

121

11,2

107

10,1

75

8,2

Plurianuals

864

87,6

962

88,8

955

89,9

843

91,8

TOTAL

986

100,0

1.083

100,0

1.062

100,0

918

100,0

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

Aquesta disminució és més patent en els acords col·lectius d’àmbit
d’empresa ja que l’any 2003 s’han registrat 60 acords anuals, l’any 2002
se’n van registrar 85, l’any 2001 se’n van registrar 101 i l’any 2000 se’n van
registrar 102. En canvi, en els acords col·lectius d’àmbit sectorial, es pot remarcar el descens que hi ha hagut aquest any, en què s’han registrat 15
acords sectorials anuals, enfront dels 22 que s’havien registrat l’any 2002 i
els 20 que s’havien registrat tant l’any 2001 com el 2000.

GRÀFIC 53. ACORDS DE SECTOR SEGONS VIGÈNCIA.
CATALUNYA 2000-2003

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
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GRÀFIC 54. ACORDS D’EMPRESA SEGONS VIGÈNCIA.
CATALUNYA 2000-2003

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

Pel que fa a la totalitat d’acords, en termes percentuals es constata,
com ja s’ha indicat anteriorment, una disminució dels acords anuals i un
augment dels plurianuals. Així, l’any 2003 el 8,17 % dels acords són
anuals i el 91,83 % són plurianuals; l’any 2002 el 10,08 % dels acords
són anuals i el 89,92 % són plurianuals; l’any 2001 l’11,17 % dels
acords són anuals i el 88,83 % són plurianuals, i l’any 2000 el 12,37 %
dels acords són anuals i el 87,63 % són plurianuals.

4.2. HORES TREBALLADES I JORNADA LABORAL:
EVOLUCIÓ
4.2.1. Jornada laboral. Catalunya versus Espanya
La jornada anual
mitjana pactada
l’any 2003 ha estat
de 1.748,03 hores.

Per elaborar la informació sobre la jornada laboral s’han tingut en
compte les dades publicades pel Departament de Treball i Indústria en el
seu web respecte a les estadístiques anuals de la negociació col·lectiva en
els períodes analitzats actualitzades el febrer del 2004; també s’han extret
les dades del web del Ministeri de Treball i Afers Socials pel que fa referència a dades estatals.
A Catalunya, la jornada anual mitjana pactada l’any 2003 ha estat de
1.748,03 hores, amb un lleugeríssim increment respecte a la jornada pactada l’any 2002, que va ser de 1.747,91 hores.
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Si observem les dades sobre la jornada pactada als acords sectorials i
empresarials a Catalunya els anys 2002 i 2003, podem comprovar que els
acords de sector pacten més hores que els acords d’empresa. Així, l’any
2003, en els acords d’empresa s’han pactat 1.621,57 hores, mentre que en
els acords de sector s’han pactat 1.764,08 hores; la diferència en termes absoluts és de 142,51 hores pactades més en els acords de sector que en els
d’empresa. L’any 2002 es van pactar 1.629,16 hores en els acords d’empresa i 1.763,59 hores en els acords de sector; en termes absoluts es pacten
134,43 hores més en els acords de sector que en els d’empresa.
A l’Estat espanyol la jornada anual mitjana pactada l’any 2003 se situa
en 1.756,4 hores, el mateix nombre d’hores que les pactades l’any 2002.
Comparant les jornades pactades l’any 2003 a Catalunya i a Espanya, es pot
observar una diferència de 8,4 hores menys a Catalunya que a Espanya. Pel
que fa als acords d’àmbit empresarial, a Catalunya (ja s’ha indicat que la
jornada pactada ha estat de 1.621,57 hores) es pacten menys hores que en
els convenis estatals (1.697,3 hores); en termes absoluts, 75,7 hores menys.
En canvi, en l’àmbit sectorial les hores pactades són pràcticament les mateixes (1.764,08 a Catalunya i 1.763,90 a Espanya), encara que a Catalunya
es pacten 0,2 hores més.
TAULA 156. JORNADA ANUAL MITJANA PACTADA PER ÀMBIT
FUNCIONAL. CATALUNYA-ESPANYA 2002-2003
Unitats: nombre d’hores.

2002

2003

Catalunya

Espanya

Catalunya

Espanya

TOTAL ACORDS

1.747,91

1.756,40

1.748,03

1.756,40

Acords d’empresa

1.629,16

1.703,80

1.621,57

1.697,30

Acords de sector

1.763,59

1.762,60

1.764,08

1.763,90

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

En resum, la jornada mitjana pactada a Catalunya ha estat sensiblement
superior a la de l’any passat; en canvi, en els convenis estatals s’ha pactat la
mateixa jornada tots dos anys. D’altra banda, també es pot observar que a
Catalunya la jornada mitjana pactada ha estat inferior que a la resta de l’Estat.
Una altra dada d’interès és la que facilita l’IDESCAT sobre la mitjana
d’hores setmanals que ha realitzat la població ocupada assalariada que ha
treballat, pel que fa als anys 2002 i 2003; en tots dos anys la mitjana d’hores
setmanals ha estat de 37 hores.
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4.2.2. Jornada laboral segons sector productiu.
En el sector de
l’agricultura
es pacten
1.810,11 hores.

Per grans sectors d’activitat, podem assenyalar que en el sector de
l’agricultura es pacten en total 1.810,11 hores, i que hi ha diferència entre
els acords d’empresa i de sector ja que es pacten 1.806,50 hores i 1.810,14
hores, respectivament. En aquest sector, les hores pactades s’han incrementat lleugerament respecte a l’any 2002 en un 0,11 % en total. En el total de
convenis estatals de l’agricultura, s’han pactat 1.773,20 hores, una jornada
inferior a la pactada a Catalunya, ja que en termes percentuals a Catalunya
s’ha pactat un 2,08 % més d’hores. També és remarcable que en els convenis d’empresa estatals les hores pactades hagin estat 1.744,90, un 3,53 %
inferior que als acords catalans.

GRÀFIC 55. JORNADA ANUAL MITJANA PACTADA
PER ÀMBIT FUNCIONAL A L’AGRICULTURA.
CATALUNYA 2002-2003

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
En el sector de
la indústria s’han
pactat 1.759,51
hores.
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En el sector de la indústria, aquest any 2003, s’han pactat 1.759,51 hores. La diferència d’hores entre els acords d’empresa i de sector és de 26,69
hores pactades més en els acords de sector (1.736,79 hores i 1.763,48 hores,
respectivament). Respecte a les hores pactades en aquest sector econòmic,
l’any 2002 s’ha produït un decrement del 0,12 %. En els convenis estatals
es pacta una jornada de 1.758,40 hores, un 0,06 % menys d’hores que als
acords catalans, si bé convé remarcar que es pacta 1 hora més en els acords
de sector, però la diferència d’hores respecte als acords empresarials és de
18,29 hores menys en els convenis estatals.
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En el sector de la construcció s’han pactat a Catalunya 1.752,01 hores. En
aquest sector és remarcable que han estat els acords d’empresa els que han
pactat una jornada superior als de sector, ja que s’han pactat 1.761,68 hores i
1.752 hores, respectivament. Respecte a les hores pactades en aquest sector
l’any 2002, s’ha produït un decrement del 0,23 %. Respecte als convenis estatals de la construcció, aquests pacten una jornada del 0,05 % inferior, i tant
els convenis d’empresa com de sector pacten el mateix nombre d’hores.

En el sector de la
construcció
s’han pactat
1.752,01 hores.

GRÀFIC 56. JORNADA ANUAL MITJANA PACTADA
PER ÀMBIT FUNCIONAL A LA INDÚSTRIA.
CATALUNYA 2002-2003

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

GRÀFIC 57. JORNADA ANUAL MITJANA PACTADA
PER ÀMBIT FUNCIONAL A LA CONSTRUCCIÓ.
CATALUNYA 2002-2003

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
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En el sector dels
serveis s’han pactat
1.741,67 hores.

En el sector dels serveis s’ha pactat una jornada de 1.741,67 hores. En
aquest sector és remarcable que els acords d’empresa han pactat 195.33 hores menys de jornada que els acords de sector; les hores pactades han estat
1.570,24 hores i 1765,57 hores, respectivament. Respecte a les hores pactades l’any 2002, aquestes s’han reduït lleugerament, un 0,09 %. Respecte
als convenis estatals, aquests pacten una jornada de 1.753,50 hores, un
0,67 % superior; això és degut al fet que els convenis d’empresa estatals
pacten una jornada superior en 114,66 hores respecte als acords d’empresa
catalans.
GRÀFIC 58. JORNADA ANUAL MITJANA PACTADA
PER ÀMBIT FUNCIONAL ALS SERVEIS.
CATALUNYA 2002-2003

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

En resum, per grans sectors d’activitat, podem assenyalar que en el
sector de la construcció i de la indústria s’ha produït un lleuger descens
d’hores pactades, respecte a l’any 2002; en canvi, tant el sector de l’agricultura com el sector dels serveis han incrementat, encara que lleugerament, el còmput anual d’hores pactades. En comparació amb Espanya, la
jornada pactada a Catalunya en els sectors de l’agricultura, la indústria i
la construcció és superior a l’estatal i la jornada pactada en el sector dels
serveis és inferior.
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TAULA 157. JORNADA ANUAL MITJANA PACTADA PER SECTOR
D’ACTIVITAT. CATALUNYA-ESPANYA 2002-2003
Unitats: nombre d’hores.

2002

2003

Catalunya

Espanya

Catalunya

Espanya

TOTAL ACORDS

1.748

1.756

1.748

1.756

Agricultura

1.808

1.774

1.810

1.773

Indústria

1.762

1.761

1.760

1.758

Construcció

1.756

1.756

1.752

1.751

Serveis

1.740

1.751

1.742

1.754

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

4.2.3. Conciliació de la vida laboral, personal i familiar
Marc normatiu
Directiva 96/34/CEE del Consell, de 3 de juny de 1996, relativa a
l’Acord marc sobre el permís parental
Aquesta Directiva recull previsions de la Carta Comunitària de Drets
Socials Fonamentals dels Treballadors (1989) relatives a la igualtat de tracte entre homes i dones, que assenyala, entre altres coses, que «convé arbitrar mesures que permetin a homes i dones compaginar més fàcilment les
seves obligacions professionals i familiars».
La Directiva té per objectiu facilitar la conciliació de les responsabilitats professionals i familiars, establint disposicions mínimes sobre el permís parental i l’absència al treball per motius de força major. Remet als
estats membres i/o als interlocutors socials la definició de les seves condicions d’aplicació, a fi de tenir en compte la situació de la política familiar
existent en cada Estat.
La Directiva estipula el dret individual de permís parental dels treballadors per motiu de naixement o adopció d’un fill, des d’un mínim de tres
mesos a una edat que pot ser de fins a vuit anys, i que hauran de definir
els estats membres i/o els interlocutors socials. Per promoure la igualtat

La Directiva
96/34/CEE del
Consell, de 3 de
juny de 1996, té per
objectiu facilitar la
conciliació de les
responsabilitats
familiars
i professionals.

Es regula el dret
individual de
permís parental
dels treballadors.
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d’oportunitats i de tracte entre homes i dones, es considera que el dret esmentat s’ha de concedir de manera no transferible. Les condicions d’accés i les modalitats del permís es definiran per llei i/o conveni col·lectiu
en els estats membres, de manera que aquests podran:
– decidir si el permís parental es concedeix en jornada completa, parcial, de manera fragmentada o en forma d’un crèdit de temps;
– subordinar el dret de permís parental a un període de treball i/o a un
període d’antiguitat no superior a l’ any;
– ajustar las condicions d’accés i les modalitats del permís parental a
les circumstàncies particulars de l’adopció;
– fixar els períodes de preavís que ha de donar a l’empresari el treballador que exerceixi el seu dret; i
– definir les circumstàncies en què l’empresari estarà autoritzat a posposar la concessió del permís parental per motius justificables.
El treballador beneficiari té dret a reserva de lloc de treball, de manera
que, en finalitzar el permís, haurà d’ocupar el mateix lloc o, en cas de impossibilitat, un lloc de treball equivalent o similar.
La Directiva també preveu que els estats membres i/o els interlocutors
socials adoptaran les mesures necessàries per autoritzar els treballadors a
absentar-se del treball en situacions de força major vinculades a motius familiars urgents en cas de malaltia o accident que facin indispensable la presència immediata del treballador. A més, precisaran les condicions d’accés
i les modalitats d’aplicació i podran limitar aquest dret a una duració determinada per any i/o per cas.

Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la
vida familiar i laboral de les persones treballadores
La Llei 39/1999,
de 5 de novembre,
estipula un
conjunt de mesures
adreçades
a facilitar la
conciliació de la
vida familiar
i la vida laboral.
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Fonamentant-se en els articles 14 i 9.2 de la CE, aquesta Llei estipula
un conjunt de mesures adreçades a facilitar la conciliació de la vida familiar
i la vida laboral que es concreten a mode de permís, reducció de jornada,
suspensió de contracte amb dret a reserva de lloc de treball, excedència i
dret a canvi de lloc de treball. En cada cas, la Llei descriu quins són els supòsits exigibles per tal que el treballador se’n pugui beneficiar.
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Pel que fa als permisos, se’n preveuen els següents:
– Permís retribuït per naixement de fills (art. 37.3 ET). El treballador
té dret a dos dies, ampliables fins a un màxim de quatre en casos que
el desplaçament sigui necessari.
– Permís retribuït per exàmens prenatals i tècniques de preparació per
al part. El treballador té dret a tot el temps indispensable, sempre que
la causa que dóna lloc al permís s’hagi de satisfer dins la jornada de
treball.
– Permís retribuït en el supòsit de fills prematurs o que requereixin
hospitalització després del part. En aquest supòsit, el treballador té
dret a una hora d’absència retribuïda dins la jornada laboral i dret a
reducció de la jornada de treball, amb la disminució proporcional de
salari, fins a un màxim de dues hores.
– Permís retribuït de lactància (art. 37.4 ET). Estipula el dret a una
hora d’absència dins la jornada laboral, la qual podrà dividir-se en
dues fraccions de mitja hora o substituir-se per una reducció de la
jornada de mitja hora. Aquest permís és vàlid fins que el nadó compleix nou mesos i no és compatible amb el permís de maternitat/paternitat a temps parcial. La decisió sobre el subjecte que pot gaudir
del dret la pren la mare, ja que el pare només en pot gaudir en els
casos en què aquesta treballi i expressi la voluntat de cessió del dret.
D’altra banda, la Llei preveu la possibilitat de reducció de la jornada per
motius familiars amb disminució proporcional de salari i estipula els supòsits en què el treballador pot acollir-se a aquest dret. La reducció podrà oscil·lar entre un mínim d’un terç i un màxim de la meitat de la durada de la
jornada i se’n podran beneficiar els treballadors que per motius de guarda
legal tinguin cura directa d’algun menor de sis anys o d’algun disminuït físic, psíquic o sensorial que no dugui a terme cap activitat retribuïda. També
aquells que tinguin cura directa d’un familiar de fins a segon grau de consanguinitat o afinitat que no pugui valdre’s per si mateix i no dugui a terme
cap activitat retribuïda.

La Llei preveu la
possibilitat de
reducció de la
jornada per motius
familiars.

La Llei preveu la suspensió del contracte amb reserva de lloc de treball
en el supòsit de part i d’adopció o acolliment (art. 45 ET i art. 48 ET). Després del part es preveu una suspensió del contracte de treball de setze setmanes ininterrompudes (ampliables a dues setmanes més, en cas de part
múltiple, per cada fill a partir del segon). El titular del dret és la mare i el
pare només hi tindrà dret en la mesura que aquesta li’n cedeixi una part. La

La Llei preveu la
suspensió del
contracte amb
reserva de lloc de
treball en el supòsit
de part i d’adopció
o acolliment.
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distribució es realitzarà a opció de la interessada, però les sis setmanes de
descans posteriors al part són d’obligatori compliment per a ella. Es pot optar per gaudir del dret de mode simultani, però el còmput total no pot superar les 16 setmanes. En cas de mort de la mare, el pare podrà fer ús de la
totalitat o de la part que resti del període de suspensió. En els casos de part
prematur i en aquells en què el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, el període de suspensió es computarà a partir de la data de
l’alta hospitalària, i queden excloses del còmput les sis setmanes posteriors
al part.
En els casos d’adopció o acolliment de menors de sis anys i majors discapacitats o amb dificultats d’inserció social, el treballador també té dret a
suspensió del contracte de treball durant 16 setmanes, ampliables a dues
més per cada fill a partir del segon, en el supòsit d’adopció o acolliment
múltiple. La seva distribució, si ambdós treballen, es realitza a opció dels
interessats, que en podran gaudir de mode simultani o successiu.
Pel que fa a les
excedències, la Llei
preveu dos supòsits
en els quals els
treballadors se’n
poden beneficiar:
per cura de fills
i per cura de
familiars.

Pel que fa a les excedències, la Llei preveu dos supòsits en els quals els
treballadors se’n poden beneficiar: per cura de fills (art. 46.3 ET) i per cura
de familiars. En el primer cas, els treballadors tenen dret a un període no
superior a tres anys per atendre la cura de cada fill, tant si és natural com
d’adopció. Els successius fills donen dret a un nou període d’excedència
que posarà fi al que s’estava gaudint. Quan el pare i la mare treballin, només
un d’ells podrà exercir aquest dret. El període en què el treballador romangui en situació d’excedència serà computable a efectes d’antiguitat, i generarà dret a assistència a cursos de formació professional. Durant el primer
any hi haurà reserva de lloc de treball i un cop finalitzat aquest termini
aquesta quedarà referida a un lloc del mateix grup professional o categoria
equivalent. L’exercici simultani d’aquest dret per dos treballadors d’una
mateixa empresa pot ser limitat per l’empresari.

La Llei preveu el
dret a canvi de lloc
de treball per risc
durant l’embaràs
i el període de
lactància.

Per finalitzar, cal destacar que aquesta Llei preveu el dret a canvi de lloc
de treball per risc durant l’embaràs i el període de lactància, ja que considera que, quan existeixi risc per a la seguretat, la salut de treballadores embarassades o la possible repercussió sobre la lactància de treballadores
embarassades o de part recent, l’empresari té l’obligació d’adaptar les condicions del lloc de treball o modificar les funcions o el lloc. La treballadora
pot ser destinada a un lloc no corresponent al seu grup o categoria equivalent, i és obligatori, en aquest cas, que conservi les retribucions del seu lloc
d’origen. Quan per motius justificats no sigui possible efectuar aquest canvi, es podrà suspendre el contracte de treball amb dret a reserva i a prestació
del 75 % de la base reguladora.
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Llei 6/2002, de 25 d’abril, de mesures relatives a la conciliació del
treball amb la vida familiar del personal de les administracions
públiques catalanes
El Parlament de Catalunya va aprovar aquesta Llei que comporta l’aplicació d’un important nombre de mesures de les quals es poden beneficiar
totes les persones al servei de l’Administració de la Generalitat, incloses les
de l’àmbit docent, el personal estatutari i el personal administratiu de les
universitats, de les empreses públiques i de les administracions locals.
Els principals avenços d’aquesta Llei són l’ampliació per al personal de
les administracions públiques catalanes del permís que s’atorga en els casos
de naixement d’un fill –de dos a cinc dies–, i el dret a percebre el 100 % del
seu sou en el supòsit de reducció d’un terç de la jornada de treball per tenir
cura d’un fill fins que aquest tingui un any. També preveu que els funcionaris que exerceixin el seu dret a la reducció de jornada pels motius familiars previstos en aquesta Llei tindran dret a una reducció d’un terç o de la
meitat de la jornada, amb la percepció del 80 % o del 60 % de la retribució
íntegra, respectivament.

Ampliació per al
personal de les
administracions
públiques catalanes
del permís que
s’atorga en els
casos de naixement
d’un fill.

En els casos de naixement de fills prematurs o que hagin de romandre
hospitalitzats després del part, estipula el dret a absentar-se del lloc de treball durant un màxim de tres hores diàries amb la percepció de les retribucions íntegres.
Aquesta Llei també preveu una hora diària de permís de lactància per al
personal amb fills menors de nou mesos; flexibilitat horària, d’un màxim
de dues hores diàries, en cas de fills amb discapacitat física, psíquica o sensorial, i dret a permís retribuït en cas de fills discapacitats per assistir a reunions amb finalitats psicopedagògiques o per acompanyar-los si han de
rebre suport addicional en l’àmbit sanitari. Finalment, cal destacar que estableix la possibilitat de reducció de la jornada per incapacitat física del
cònjuge o un altre familiar fins al primer grau de consanguinitat o afinitat,
sense necessitat de convivència.
Les persones al servei de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, a més, en virtut de l’Acord general de condicions de treball signat l’any 2000 entre el Govern de la Generalitat i els representants dels treballadors i treballadores, gaudeixen de flexibilitat horària en el cas de tenir
fills menors de dotze anys, supòsit en què s’estipula que poden entrar a treballar mitja hora més tard diàriament i recuperar el temps durant la setmana.
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Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies
La Llei expressa
la voluntat que les
mesures destinades
a la conciliació,
aplicables a
l’Administració
de la Generalitat i
a les entitats locals
de Catalunya,
siguin l’exemple
a seguir per les
empreses privades.

En el títol IV fa referència a la conciliació de la vida laboral i la vida
familiar i estableix una sèrie de mesures aplicables de manera específica al
personal al servei de l’Administració de la Generalitat i de les entitats locals, i unes altres destinades al món empresarial privat. Tanmateix, la Llei
expressa la voluntat que les mesures destinades a la conciliació que només
són d’aplicació a l’Administració de la Generalitat i a les entitats locals de
Catalunya siguin l’exemple a seguir per les empreses que presten serveis
públics i per les empreses privades del territori català. Les mesures previstes per a l’àmbit de les institucions i les administracions públiques de
Catalunya són:
– Creació de serveis d’atenció a infants, oberts a tota la població, en
els llocs de treball o en zones properes.
– Foment de mesures de conciliació de la vida familiar i la vida laboral: més flexibilitat horària per al personal amb càrregues familiars;
ampliació fins a tres anys de la reserva de lloc de treball en cas d’excedència voluntària per cura de fills o familiars amb dependència severa; introducció de mesures que afavoreixin la cura de menors de
sis anys o de discapacitats dependents en cas de malaltia; foment
d’accions positives d’implicació dels homes en les responsabilitats
familiars, i introducció d’un permís de paternitat com a dret individual del pare que no resti de les setze setmanes a què té dret la mare.
– Les administracions públiques de Catalunya, els organismes autònoms i les entitats de dret públic que en depenen han de recomanar
incloure, com a condició d’execució contractual, que les empreses
adjudicatàries de la gestió de serveis públics estableixin les mesures
de conciliació de la vida familiar i la vida laboral aplicables al personal de l’Administració de la Generalitat.
Les mesures previstes aplicables a l’àmbit del sector privat són:
– Elaboració, per part del Govern i els agents socials, de plans territorials de conciliació horària dels àmbits familiar, laboral i escolar.
– Promoció, per part del Govern, de campanyes de sensibilització
adreçades a les empreses que tinguin seu social a Catalunya o que hi
exerceixin activitats, per tal que apliquin mesures de conciliació de
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la vida familiar i la vida laboral i perquè adoptin mesures en aquest
sentit per mitjà de la negociació col·lectiva.
– Foment, per part del Govern, de la formació de personal especialitzat
en la prestació de serveis familiars i la creació d’empreses especialitzades en la prestació de serveis familiars.

Art. 67 bis de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’impost sobre
la renda de les persones físiques i altres normes tributàries
Introdueix una deducció per a les dones que treballin fora de la llar amb
fills menors de tres anys, aplicable a partir de l’1 de gener de 2003. En poden ser beneficiàries les dones que treballin per compte propi o aliè, donades d’alta en el corresponent règim de Seguretat Social o mutualitat i que
convisquin amb els fills. En cas de mort de la mare o tinença de la guàrdia
i custodia de mode exclusiu, el pare o tutor tindrà dret a la deducció.
La deducció serà de fins a 1.200 euros/any per cada fill menor de tres anys
i es calcularà proporcionalment al nombre de mesos en què concorrin els requisits. No computarà el mes de compliment dels tres anys. Aquest ajut es pot
obtenir mitjançant la inclusió en la deducció de la declaració de l’IRPF o de
manera anticipada mitjançant un cobrament mensual de 100 euros.

La Llei estableix
una deducció per a
les dones que
treballin fora de la
llar amb fills
menors de tres
anys, aplicable a
partir de l’1 de
gener de 2003.

Ajuts a les famílies amb infants menors de tres anys de la Generalitat
de Catalunya
El Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya
ofereix prestacions econòmiques a les famílies amb infants menors de tres
anys nascuts entre l’1 de gener del 2001 i el 31 de desembre de 2003, o de
sis anys en cas de família nombrosa. La principal novetat d’enguany és que
aquests ajuts són universals, no condicionats al nivell d’ingressos de la unitat familiar. La quantitat que s’atorga s’incrementa, i passa dels 480,81 euros
als 525 euros per cada infant. En el cas de les famílies nombroses, la quantitat
a percebre serà de 600 euros per infant.

Prestacions
econòmiques a les
famílies amb
infants menors
de tres anys.

Decret 99/2003, d’1 d’abril, de creació d’un règim de bonificacions
al finançament de les inversions de petites empreses i de treballadors
autònoms
Aquest Decret preveu l’establiment d’una línia de suport a les petites
empreses amb domicili social a Catalunya i als autònoms consistent en una
bonificació dels interessos de les operacions de crèdit que contractin per tal
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Podran acollir-se
a aquesta línia de
bonificacions els
projectes de noves
inversions destinats
a la conciliació de
la vida laboral i la
vida familiar.

de finançar projectes d’inversió de millora de la seva competitivitat i que
afavoreixin la conciliació de l’activitat laboral i la vida familiar. La Generalitat, a través de l’Institut Català de Finances, subvencionarà els dits interessos, i s’estipula que podran acollir-se a aquesta línia de bonificacions els
projectes de noves inversions destinats a la conciliació de la vida laboral i la
vida familiar; concretament, es concediran per a projectes de creació i equipament de serveis d’atenció a infants, d’instal·lacions esportives i d’equipaments assistencials d’interès social.
Finalment, cal destacar que la Generalitat de Catalunya i l’IESE l’any
2003 van realitzar un estudi1 on se suggerien mesures que poden contribuir
a la conciliació de vida laboral i la vida familiar, descrivint les principals
pràctiques desenvolupades per les empreses basant-se en l’estudi IFREI
2001. L’estudi distingeix vuit tipologies diferents: mesures de flexibilitat
en el temps, excedències, mesures de flexibilitat a l’espai, serveis, mesures
d’adaptació del lloc de treball i suport professional, polítiques d’assessorament, polítiques de suport professional i beneficis socials o extrajurídics.

4.3. SALARIS
En el total d’acords,
l’increment salarial
pactat aquest any
2003 ha estat del
3,68 %. Un cop feta
la revisió salarial,
l’increment salarial
ha estat del 3,84 %.

Els acords
d’empresa que han
pactat clàusula de
revisió salarial
l’increment salarial
un cop revisat ha
estat del 2,88%.

En l’apartat 8 del primer capítol d’aquesta Memòria es fa una anàlisi exhaustiva dels salaris, els costos laborals i la productivitat, per la qual cosa
en aquest apartat es farà incidència en els increments salarials pactats en
acords col·lectius i en les clàusules de revisió salarial.

4.3.1. Els increments salarials i les clàusules de revisió salarial
En el total d’acords de Catalunya, l’increment salarial pactat aquest any
2003 ha estat del 3,68 %. Un 0,70 % superior a l’increment salarial pactat
l’any 2002. Un cop feta la revisió salarial en els acords que han pactat la clàusula de revisió per garantia salarial, l’increment salarial ha estat del 3,84 %.
Pel que fa als acords d’empresa, l’any 2003, 385 acords, la meitat dels
acords registrats d’aquest tipus, han pactat clàusula de revisió salarial; els treballadors afectats han estat 102.427 i l’increment salarial, un cop revisat, ha estat del 2,88 %. D’aquests, un 10 % han pactat clàusula no retroactiva, que ha
afectat 8.821 treballadors i l’increment salarial, un cop revisat, ha estat del 3,81 %.
El 90 % restant, que ha afectat 93.606 treballadors, han pactat clàusula de revisió
salarial retroactiva i l’increment salarial, un cop revisat, ha estat del 2,79 %.
1. Les millors pràctiques de conciliació treball-família a l’empresa, Generalitat de Catalunya
– IESE Business School, 2003.
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D’altra banda, els acords que no han pactat clàusula de revisió salarial han afectat 103.133 treballadors i l’increment salarial pactat ha estat del 2,56 %.
TAULA 158. INCREMENTS SALARIALS PACTATS EN ACORDS
D’EMPRESA. CATALUNYA 2003
Unitats: nombre de convenis i de treballadors, i percentatges.

Acords

Treballadors afectats Increments salarials
Nombre

%

Pactats

Revisats

Sense clàusula prevista

384

103.133

50,17

2,56

2,56

Amb clàusula prevista

385

102.427

49,83

2,46

2,88

No retroactiva

38

8.821

4,29

3,81

3,81

Retroactiva

347

93.606

45,54

2,34

2,79

769

205.560

100,00

2,51

2,72

TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
Nota: increments salarials pactats fins després de desembre.

Pel que fa als acords de sector, 106 acords –el 71,14 % del total de registrats
d’aquest tipus– han pactat clàusula de revisió salarial que ha afectat 1.384.232
treballadors i l’increment salarial, un cop revisat, ha estat del 4,05 %. D’aquests
acords, el 23,58 % han pactat una clàusula no retroactiva amb un increment salarial del 4,47 %, que ha afectat 923.681 treballadors; el 76,42 % restant han
pactat una clàusula retroactiva i, un cop feta la revisió salarial, aquesta ha estat
del 3,21 % i ha afectat 460.551 treballadors. D’altra banda, els acords sectorials
sense clàusula de revisió salarial prevista han estat 43 acords, que han afectat
235.508 treballadors, amb un increment salarial pactat del 3,59 %.

En els acords de
sector que han
pactat clàusula de
revisió salarial,
l’increment salarial
un cop revisat ha
estat del 4,05 %.

TAULA 159. INCREMENTS SALARIALS PACTATS EN ACORDS
DE SECTOR. CATALUNYA 2003
Unitats: nombre de convenis i de treballadors, i percentatges.

Convenis

Treballadors afectats

Increments salarials

Nombre

%

Pactats

Revisats

Sense clàusula prevista

43

235.508

14,54

3,59

3,59

Amb clàusula prevista

106

1.384.232

85,46

3,88

4,05

No retroactiva

25

923.681

57,03

4,47

4,47

Retroactiva

81

460.551

28,43

2,7

3,21

149

1.619.740

100,00

3,84

3,98

TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
Nota: increments salarials pactats fins després de desembre.
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De les dades assenyales anteriorment destaca que els acords de sector
pacten un increment salarial d’1 punt superior als acords d’empresa. En els
acords d’empresa que tenen clàusula de revisió salarial no retroactiva, l’increment salarial, un cop revisat, és 1,02 punts superior als acords que pacten
clàusula retroactiva, i en els acords de sector l’increment és 1, 27 punts superiors en els acords que pacten clàusula no retroactiva enfront d’aquells
que pacten clàusula retroactiva.
En relació amb l’any 2002 es pot indicar que els acords d’empresa que
no tenien clàusula de revisió salarial prevista van pactar un increment salarial del 2,47 %, un 0,09 inferior al pactat l’any 2003. Els acords d’empresa
amb clàusula prevista no retroactiva van tenir un increment salarial del 2,68 %,
un 1,13 % inferior al registrat l’any 2003, i els acords amb clàusula prevista
retroactiva van tenir un increment salarial del 4,28 %, un 1,49 % superior
al registrat l’any 2003.
TAULA 160. INCREMENTS SALARIALS PACTATS EN ACORDS
D’EMPRESA. CATALUNYA 2002
Unitats: nombre de convenis i de treballadors, i percentatges.

Treballadors afectats Increments salarials
Acords
Nombre

%

Pactats

Revisats

Sense clàusula prevista

446

111.904

48,32

2,47

2,47

Amb clàusula prevista

426

119.698

51,68

2,41

4,11

No retroactiva

46

12.326

5,32

2,68

2,68

Retroactiva

380

107.372

46,36

2,37

4,28

872

231.602

100,00

2,43

3,32

TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
Nota: increments salarials pactats fins després de desembre.

Els acords de sector sense clàusula de revisió salarial prevista, registrats l’any 2002, van pactar un increment salarial del 3,68 %, un 0,09
inferior al pactat l’any 2003. Els acords de sector amb clàusula prevista
no retroactiva van tenir un increment salarial del 3,13 %, un 1,34 % inferior al registrat l’any 2003, i els acords amb clàusula prevista retroactiva van tenir un increment salarial del 4,27 %, un 1,06 % superior al
registrat l’any 2003.
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TAULA 161. INCREMENTS SALARIALS PACTATS EN ACORDS
DE SECTOR. CATALUNYA 2002
Unitats: nombre de convenis i de treballadors, i percentatges.

Acords

Treballadors afectats

Increments salarials

Nombre

%

Pactats

Revisats

Sense clàusula prevista

71

300.416

17,13

3,68

3,68

Amb clàusula prevista

119

1.453.690

82,87

2,92

3,52

No retroactiva

26

951.324

54,23

3,13

3,13

Retroactiva

93

502.366

28,64

2,54

4,27

190

1.754.106

100,00

3,05

3,55

TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
Nota: increments salarials pactats fins després de desembre.

Per àmbits territorials, es pot assenyalar que, a Barcelona, els 306
acords registrats l’any 2003 sense clàusula de revisió salarial prevista han
pactat un increment salarial del 3,32 %. L’increment salarial, un cop revisat, dels 42 acords que tenien clàusula prevista no retroactiva ha estat del
4,51 %, i dels 341 acords que tenien clàusula retroactiva l’increment salarial ha estat del 3,08 %.
A Girona, els 79 acords sense clàusula de revisió salarial prevista han
pactat un increment salarial del 3,12 %. L’increment salarial dels 17 acords
que tenien clàusula de revisió salarial no retroactiva ha estat del 4,16 %, i
dels 83 acords que tenien clàusula de revisió salarial retroactiva l’increment
salarial ha estat del 3,72 %
A Lleida, els 49 acords sense clàusula de revisió salarial prevista han
pactat un increment salarial del 3,14 %. En els 8 acords que tenien una clàusula de revisió salarial no retroactiva, l’increment salarial un cop revisat ha
estat del 4,36 %, i l’increment salarial dels 72 acords amb clàusula de revisió
salarial retroactiva ha estat del 3,03 %
A Tarragona, els 105 acords sense clàusula de revisió salarial prevista
han pactat un increment salarial del 3,19 %. L’increment salarial dels 22
acords que tenien clàusula de revisió salarial no retroactiva ha estat del 4,38 %,
i dels 95 acords que tenien clàusula de revisió salarial retroactiva l’increment
salarial ha estat del 3,06 %
D’aquestes dades dels acords segons àmbit territorial, es pot assenyalar
que els acords que afecten Barcelona són els que pacten un increment sala-

Els acords
col·lectius que
afecten Barcelona
són els que pacten
un major increment
salarial.
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rial més elevat, un 3,86 %; seguits dels acords que afecten Girona, que pacten un 3,85 % d’increment salarial; després se situen els acords que afecten
Tarragona, que pacten un 3,78 % d’increment salarial; i, finalment, hi ha els
acords que afecten Lleida, que pacten un 3,53 % d’increment salarial.
Pel que fa a la totalitat d’acords per sectors d’activitat, podem indicar
que en el sector de l’agricultura, amb 6 acords registrats i 27.586 treballadors afectats, l’increment salarial revisat ha estat del 4 %. En el sector de la
indústria, amb 292 acords registrats i 421.605 treballadors afectats, l’increment salarial revisat ha estat del 4,19 %. En el sector de la construcció, amb
6 acords registrats i 212.459 treballadors afectats, l’increment salarial revisat ha estat del 4,80 %. En el sector dels serveis, amb 614 acords registrats
i 1.163.650 treballadors afectats, l’increment salarial revisat ha estat del
3,36 %.
En relació amb l’increment salarial ja revisat dels convenis d’àmbit estatal i dels acords d’àmbit de Catalunya registrats l’any 2003, podem remarcar que els convenis d’empresa estatals, que afecten 957.300 treballadors,
pacten un augment salarial del 2,9 %, un 0,1 % inferior a l’IPC d’Espanya,
que en mitjana anual ha estat del 3 %; mentre que els acords d’empresa de
Catalunya, que afecten 205.560 treballadors, pacten un augment salarial del
2,7 %, un 0,8 % inferior a l’IPC de Catalunya en mitjana anual, que ha estat
del 3,5 %. Els convenis de sector d’àmbit estatal, que afecten 7.636.300 treballadors, han pactat un augment salarial del 3,8 %, 0,8 punts per sobre de
l’IPC estatal. Els acords sectorials de Catalunya han pactat un increment salarial del 4,0 %, 0,5 punts per sobre de l’IPC de Catalunya.

4.4. CONFLICTIVITAT LABORAL
En aquest apartat s’analitzen les vagues i els tancaments patronals que
s’han dut a terme durant l’any 2003 a Catalunya amb una comparació amb
l’any 2002, segons les dades facilitades pel Departament de Treball i Indústria en l’estadística de vagues i tancaments patronals de l’any 2002 i de
l’any 2003 tancada el 10 de febrer de 2004. També s’analitzen les vagues
dutes a terme a Espanya segons les dades facilitades en el web del Ministeri
de Treball i Afers Socials.
D’altra banda, s’analitzen els expedients de regulació d’ocupació, segons la informació que ofereix el Departament de Treball i Indústria al seu
web (març de 2004) i el MTAS, també al seu web.

374

MERCAT DE TREBALL, POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ, RELACIONS LABORALS...

En l’apartat de solució extrajudicial de conflictes, es tracten les mediacions i les conciliacions individuals i col·lectives dutes a terme per l’autoritat laboral catalana segons les dades facilitades pel Departament de
Treball i Indústria i les publicades anualment en la informació estadística
en matèria de relacions laborals. També es fa menció de les dades estatals,
segons la informació publicada en el web del MTAS. D’altra banda, hi ha
un apartat específic referent a l’activitat del Tribunal Laboral de Catalunya
(TLC); les dades tractades han estat facilitades en una publicació sobre la
informació estadística del TLC.

4.4.1. Vagues i tancaments patronals
L’any 2003 es van realitzar a Catalunya 136 vagues, un 22,52 % més
que l’any anterior. Malgrat aquesta diferència quantitativa del nombre de
vagues, ens trobem que el nombre de treballadors que ha participat en les
vagues és un 51,62 % inferior al de l’any anterior; l’any 2002 van participar
en vagues 78.329 treballadors i l’any 2003 hi han participat 37.896 treballadors.
En la totalitat de l’Estat, l’any 2003 se n’han realitzat 674, en les quals
han participat 728.481 treballadors; respecte de l’any passat, això significa
un 1 % menys de vagues, i un 84 % menys de treballadors participants en
les vagues.

L’any 2003 es van
realitzar a
Catalunya 136
vagues, un 22,52 %
més que l’any
anterior, però el
nombre de
treballadors que ha
participat en les
vagues és un
51,62 % inferior
que el de l’any
anterior.

El 85,24 % de les vagues realitzades l’any 2003 a Catalunya han estat
d’àmbit empresarial; el 5,88 %, d’àmbit sectorial; el 5,15 % han afectat alguns dels centres d’una empresa, i el 0,74 % han afectat el conjunt d’empreses d’un grup.
Pel que fa a la durada de les vagues, s’ha de destacar que el 87 % de les
vagues tenen una durada inferior als 7 dies laborables, mentre que un 3 %
d’aquestes han tingut una durada superior als 28 dies laborables.
Les jornades perdudes en les vagues realitzades l’any 2003 han representat un decrement del 44,65 % respecte de l’any anterior, ja que l’any
2003 les jornades perdudes han estat 64.161 enfront de les 115.927 de
l’any 2002. I pel que fa a les hores perdudes en les vagues, l’any 2003
se n’han comptabilitzat 512.623, mentre que l’any 2002 se’n van comptabilitzar 926.736.

Les jornades
perdudes en les
vagues realitzades
l’any 2003 han
estat 64.161.

Pel que fa a l’Estat espanyol, les jornades perdudes en vagues l’any 2003
han estat 789.043, un 84 % menys que les jornades perdudes l’any 2002, que
se’n van perdre 4.983.535.
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Aquests any no s’ha
registrat cap vaga
en l’agricultura ni
en la construcció.

Tenint en compte els grans sectors d’activitat econòmica, s’ha d’assenyalar que en el sector de la indústria a Catalunya s’han realitzat 83 vagues,
fet que representa el 61 % de les vagues totals, i hi han participat 18.866
treballadors; en el sector serveis se n’han realitzat 53, fet que significa el
39 % de les vagues totals, i hi han participat 19.030 treballadors.
Aquests any no s’ha registrat cap vaga en l’agricultura ni en la construcció. En canvi, l’any 2002 la distribució de les vagues per grans sectors
d’activitat va ser diferent respecte a les esmentades anteriorment. Així, les
vagues en el sector dels serveis van representar un 55 % del total, amb
62.024 treballadors participants; en la indústria, un 42 %, amb 15.661 treballadors participants; en l’agricultura, un 2 %, amb 619 treballadors participants; i en la construcció, un 1 %, amb 25 treballadors participants.

GRÀFIC 59. VAGUES PER SECTOR D’ACTIVITAT.
CATALUNYA 2002-2003

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

Pel que fa a Espanya, tenint en compte els treballadors participants
en vagues segons el sector d’activitat econòmica, trobem que en vagues
del sector agrari han participat 1.100 treballadors, en vagues del sector
de la indústria n’han participat 151.400, en vagues del sector de la construcció han participat 300 treballadors i en vagues del sector serveis
n’han participat 85.000.
Pel que fa als subsectors d’activitat econòmica, s’ha de destacar que les
vagues a Catalunya, durant l’any 2003, en el sector de la metal·lúrgia han
representat el 37,5 % del total (l’any passat en aquest subsector van repre-
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sentar el 14,4 %); a correus i telecomunicacions, el 8 % (l’any passat la incidència en aquest subsector va ser del 19,8 %); en les activitats de
sanejament públic, el 7,3 % (l’any passat va ser del 6,3 %); en el sector d’indústries químiques, el 5,8 % (l’any passat va ser del 5,4 %); en el transport
terrestre i per canonades, el 5,1 % (l’any 2002 la incidència va ser del
8,1 %); i en la indústria de productes alimentaris i begudes, el 4,4 %
(l’any 2002 la incidència en aquest subsector no va arribar a l’1 %).
Pel que fa a l’índex d’incidència de les vagues, l’any 2003 va ser del
31,7 % i l’any 2002 va ser del 22,0 %. Per sectors d’activitat econòmica, es
pot assenyalar que l’índex d’incidència en el sector de la indústria ha estat
del 82,9 %, mentre que en els serveis ha estat del 19,6 %. Tenint en compte
l’àmbit funcional, es pot indicar que les vagues d’àmbit empresarial han
tingut un 51,8 % d’incidència; les d’àmbit sectorial, el 2,5 %; les realitzades en alguns dels centres d’una empresa han tingut un índex d’incidència
del 83,8 %, i les realitzades al conjunt d’empreses d’un grup han tingut el
100 % d’incidència.

L’índex
d’incidència
de les vagues,
l’any 2003, va ser
del 31,7 %.

GRÀFIC 60. VAGUES I ÍNDEX D’INCIDÈNCIA
PER ÀMBIT FUNCIONAL. CATALUNYA 2003

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

Els motius que van impulsar la vaga, en un percentatge més elevat, van
ser, en un 20 %, tant l’organització o els sistemes de treball com la regulació d’ocupació; en un 12 %, l’obtenció de millores independents del conveni; en un 9 %, per pressionar durant la negociació del conveni, i en un 7 %,
per l’impagament de salaris.
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Pel que fa a l’àmbit territorial de les vagues, es constata que el nombre
més elevat correspon a vagues municipals, amb un percentatge del 76 %,
en les quals han participat 38.444 treballadors; les d’àmbit estatal representen un 20 % i hi han participat 4.845 treballadors; les d’àmbit de comunitat
autònoma no arriben a l’1,5 % i hi han participat 558 treballadors; i tant les
d’àmbit provincial com les d’àmbit comarcal no arriben a l’1 %, i hi han
participat 48 i 12 treballadors, respectivament.
De les 136 vagues que es van realitzar, 129 van afectar la província de
Barcelona i hi van participar 37.350 treballadors; 12 van afectar la província de Girona i hi van participar 471 treballadors; 7 van afectar la província de Lleida i hi van participar 6.304 treballadors, i 19 van afectar
la província de Tarragona i hi van participar 9.554 treballadors.
Les vagues acabades han estat 134 i, segons la seva forma d’acabament,
podem indicar que en el 58,96 % dels casos ha finalitzat el temps fixat en
la convocatòria; en el 38,06 % dels casos ha estat per decisió dels treballadors; en l’1,49 % dels casos ha estat per la mediació d’un tercer, i en el 0,75 %
dels casos ha estat tant per la negociació directa entre les parts com per altres
causes. I pel que fa als resultats de la vaga, es pot assenyalar que en 9 vagues s’ha acabat amb acord i en 125, sense acord.
Respecte als tancaments patronals, s’ha d’indicar que aquest any 2003
hi ha hagut 2 tancaments patronals que han afectat una plantilla de 711 treballadors.

4.4.2. Expedients de regulació d’ocupació
Del total de
606 expedients
autoritzats l’any
2003, el 87 % han
estat pactats.
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De les dades publicades al web del Departament de Treball i Indústria sobre els expedients de regulació d’ocupació autoritzats, el primer
que cal assenyalar, ja que estem en l’apartat de conflictivitat laboral, és
que del total de 606 expedients autoritzats l’any 2003, el 87 % han estat
pactats (527 expedients), és a dir, hi ha hagut un acord previ entre representants dels treballadors i de l’empresa; aquests expedients han
afectat 12.438 treballadors. El 13 % d’expedients no han estat pactats
(79 expedients) i han afectat 1.447 treballadors. Pel que fa a l’any 2002,
en el 91,25 % dels expedients autoritzats va haver-hi acord previ entre
representants dels treballadors i de l’empresa, i van afectar 13.943 treballadors; el 8,75 % dels expedients autoritzats no van ser pactats i van
afectar 1.451 treballadors.
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Tenint en compte els efectes dels expedients, s’ha d’assenyalar que,
del total de 606 expedients autoritzats, a 118 es va autoritzar la suspensió de la relació laboral i els treballadors afectats van ser 2.581; a 25 expedients es va autoritzar la reducció de la jornada i van afectar 592
treballadors; i a 463 es va autoritzar l’extinció de la relació laboral, que
va afectar 10.712 treballadors. L’any 2002 també va tenir aquesta tendència ja que dels 720 expedients autoritzats, a 153 es va autoritzar la
suspensió de la relació laboral, que va afectar 6.152 treballadors; a 35
es va autoritzar la reducció de la jornada, que va afectar 623 treballadors, i a 532 expedients es va autoritzar l’extinció de la relació laboral,
que va afectar 8.619 treballadors.

GRÀFIC 61. TREBALLADORS AFECTATS PER EROS
AUTORITZATS, SEGONS EFECTES. CATALUNYA 2002-2003

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

El nombre d’expedients autoritzats en els quals no hi va haver acord
previ entre representants dels treballadors i de l’empresa va ser de 79 i van
afectar 1.447 treballadors; a 18 expedients es va autoritzar la suspensió de
la relació laboral, que va afectar 395 treballadors; a 2 expedients es va autoritzar la reducció de la jornada, que va afectar 21 treballadors; a 59 expedients es va autoritzar l’extinció de la relació laboral, que va afectar 1.031
treballadors. L’any 2002 els expedients autoritzats i no pactats van ser un
4 % inferiors als del 2003 i el nombre de treballadors afectats un 1 % inferior. Així, l’any 2002 es van autoritzar 63 expedients no pactats que van
afectar 1.451 treballadors; a 15 expedients es va autoritzar la suspensió de
la relació laboral, que va afectar 385 treballadors; a 3 expedients es va

El nombre
d’expedients
autoritzats en els
quals no hi va
haver acord previ
entre representants
dels treballadors
i de l’empresa va
ser de 79 i van
afectar 1.447
treballadors.
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autoritzar la reducció de la jornada, que va afectar 13 treballadors; a 45
expedients es va autoritzar l’extinció de la relació laboral, que va afectar
1.053 treballadors.
A Espanya el total
de treballadors
afectats pels
expedients de
regulació han estat
80.659, dels quals
68.055 treballadors
han estat afectats
per expedients
pactats i 12.604,
per expedients
no pactats.

Pel que fa a la informació que ens dóna el Ministeri de Treball sobre
els expedients de regulació d’ocupació autoritzats de la totalitat de l’Estat, es pot assenyalar que l’any 2003 s’han autoritzat 4.191 expedients,
dels quals 3.389 han estat pactats i 802 no han estat pactats. El total de
treballadors afectats pels expedients han estat 80.659, dels quals 68.055
treballadors han estat afectats per expedients pactats i 12.604, per expedients no pactats. Pel que fa als efectes dels expedients no pactats, es
pot assenyalar que a 401 es va autoritzar l’extinció de la relació laboral,
que va afectar 4.973 treballadors; a 377 expedients es va autoritzar la
suspensió de la relació laboral, que va afectar 7.358 treballadors, i a 24
expedients es va autoritzar la reducció de la jornada de treball, que va
afectar 273 treballadors.
Les causes al·legades per l’empresa en els expedients de regulació
d’ocupació de Catalunya que no van ser pactats i que l’autoritat laboral va
autoritzar, tenint en compte el nombre més elevat de treballadors afectats,
van ser l’aplicació de mesures econòmiques, les causes organitzatives, les
causes de producció, els problemes de tresoreria o finançament i la força
major. En canvi, analitzant les causes en la totalitat dels expedients autoritzats ens trobem, també en primer lloc, l’aplicació de mesures econòmiques;
en segon lloc, les causes de producció; en tercer lloc, les causes tècniques
o tecnològiques; en quart lloc, les organitzatives, i, en cinquè lloc, la restricció de la demanda o el consum.

El nombre més
elevat de
treballadors
afectats pels
expedients
de regulació
d’ocupació
autoritzats
són del sector
de la indústria.
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Per sectors d’activitat econòmica, podem indicar que el nombre més
elevat de treballadors afectats pels expedients de regulació d’ocupació
autoritzats a Catalunya, l’any 2003, són: la indústria, amb 9.155 treballadors (5.665 homes i 3.490 dones); els serveis, amb 4.348 treballadors
(2.584 homes i 1.764 dones); la construcció, amb 293 treballadors (254
homes i 39 dones); i l’agricultura, amb 89 treballadors, tots ells homes.
Pel que fa als expedients autoritzats i no pactats, el nombre més elevat
de treballadors afectats són del sector dels serveis, amb 863 treballadors
(588 homes i 275 dones), i de la indústria, amb 536 treballadors (292
homes i 244 dones); seguits del sector de la construcció, amb 27 treballadors (25 homes i 2 dones); i, finalment, de l’agricultura, amb 21 treballadors afectats, tots ells homes.
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TAULA 162. TREBALLADORS AFECTATS PER EROS PER SEXE
I SECTOR D’ACTIVITAT. CATALUNYA 2003
Unitats: nombre de treballadors.

Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis
TOTAL

TOTAL
89
9.155
293
4.348
13.885

Homes
89
5.665
254
2.584
8.592

Dones
0
3.490
39
1.764
5.293

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

GRÀFIC 62. PERCENTATGE DE TREBALLADORS
AFECTATS PER EROS PER SECTOR D’ACTIVITAT.
CATALUNYA 2003

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

GRÀFIC 63. PERCENTATGE DE TREBALLADORES
AFECTADES PER EROS PER SECTOR D’ACTIVITAT.
CATALUNYA 2003

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
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En l’àmbit estatal, dels 80.659 treballadors afectats pels expedients autoritzats, 2.438 treballadors pertanyen al sector agrari, 53.129 pertanyen a
la indústria, 1.161 pertanyen al sector de la construcció i 23.931 al sector
dels serveis.
Pel que fa a l’àmbit territorial dels treballadors afectats per expedients de
regulació d’ocupació autoritzats a Catalunya l’any 2003, es pot indicar que a
Barcelona hi ha hagut 11.933 treballadors afectats (7.532 homes i 4.401 dones), dels quals a 2.158 se’ls ha suspès la relació laboral (1.469 homes i 689
dones), a 182 se’ls ha reduït la jornada laboral (91 homes i 91 dones) i a 9.593
se’ls ha extingit la relació laboral (5.972 homes i 3.621 dones).
A Girona, el total de treballadors afectats pels expedients de regulació
d’ocupació autoritzats han estat 1.108 (622 homes i 486 dones), dels quals
a 230 se’ls ha suspès la relació laboral (170 homes i 60 dones), a 391 se’ls
ha reduït la jornada laboral (197 homes i 194 dones) i a 487 se’ls ha extingit
la relació laboral (255 homes i 232 dones).
A Lleida, el total de treballadors afectats pels expedients de regulació
d’ocupació autoritzats han estat 263 (116 homes i 147 dones), dels quals a
49 se’ls ha suspès la relació laboral (19 homes i 30 dones) i a 214 se’ls ha
extingit la relació laboral (97 homes i 117 dones).
A Tarragona, el total de treballadors afectats pels expedients de regulació d’ocupació autoritzats han estat 581 (322 homes i 259 dones), dels quals
a 144 se’ls ha suspès la relació laboral (123 homes i 21 dones), a 19 se’ls
ha reduït la jornada laboral (17 homes i 2 dones) i a 418 se’ls ha extingit la
relació laboral (182 homes i 236 dones).
TAULA 163. TREBALLADORS AFECTATS SEGONS EFECTES
DELS EROS PER SEXE I ÀMBIT TERRITORIAL. CATALUNYA 2003
Unitats: nombre de treballadors.

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones
Suspensió

1.469

689

170

60

19

30

123

21

Reducció

91

91

197

194

0

0

17

2

Extinció

5.972

3.621

255

232

97

117

182

236

TOTAL

7.532

4.401

622

486

116

147

322

259

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

382

MERCAT DE TREBALL, POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ, RELACIONS LABORALS...

4.4.3. Solució extrajudicial de conflictes
Tradicionalment s’entén 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 estatal, i en l’apartat següent es tracta 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 funció d’intentar l’avinença de les parts en litigi.
Durant l’any 2003 el Departament de Treball ha realitzat 484 mediacions.
D’aquestes, 121 han estat realitzades per la Direcció General de Relacions Laborals; 294, per la Delegació Territorial de Barcelona; 15, per la Delegació Territorial de Girona; 12, per la Delegació Territorial de Lleida; 36, per la Delegació
Territorial de Tarragona, i 6, per la Delegació Territorial de les Terres de l’Ebre.
Del total de mediacions, 244 han estat mediacions en vagues. La Direcció General de Relacions Laborals n’ha realitzat el 36,48 %; la Delegació Territorial de Barcelona, el 53,28 %; la Delegació Territorial de
Girona, el 2,05 %; la Delegació Territorial de Lleida, el 2,46 %; la Delegació
Territorial de Tarragona, el 4,51 %, i la Delegació Territorial de les Terres de
l’Ebre, l’1,23 %.

Durant l’any 2003
el Departament de
Treball ha realitzat
484 mediacions,
244 de les quals
han estat
mediacions
en vagues.

De mediacions en conflictes col·lectius, se n’han realitat 193. La Direcció General de Relacions Laborals n’ha realitzat l’11,92 %; la Delegació
Territorial de Barcelona, el 75,13 %; la Delegació Territorial de Girona, el
4,66 %; la Delegació Territorial de Lleida, el 2,59 %, i la Delegació Territorial de Tarragona, el 5,70 %.
També s’han realitzat 43 mediacions d’altres tipus. La Direcció General de
Relacions Laborals n’ha realitzat el 19,15 %; la Delegació Territorial de
Barcelona, el 40,43 %; la Delegació Territorial de Girona, el 2,13 %; la Delegació Territorial de Lleida, el 2,13 %; la Delegació Territorial de Tarragona, el
29,79 %, i la Delegació Territorial de les Terres de l’Ebre, el 6,38 %.
Segons les dades del Ministeri de Treball en l’àmbit estatal, aquest any
2003 s’han dut a terme 72 mediacions.
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 les que tracten d’arribar a un acord.
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TAULA 164. MEDIACIONS DUTES A TERME PER L’AUTORITAT
LABORAL CATALANA SEGONS TIPUS DE CONFLICTE
I ÒRGAN MEDIADOR. CATALUNYA 2003
Unitats: nombre de mediacions.

En vagues

En
conflictes
col·lectius

Altres
tipus

TOTAL

DGRL

89

23

9

121

Delegació Barcelona

130

145

19

294

Delegació Girona

5

9

1

15

Delegació Lleida

6

5

1

12

Delegació Tarragona

11

11

14

36

Delegació Terres Ebre

3

0

3

6

244

193

47

484

TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
A Catalunya
s’han realitzat
256 conciliacions
col·lectives, que
han afectat
258 empreses i
55.971 treballadors.

Pel que fa a les conciliacions col·lectives a Catalunya, se n’han realitzat
256, les empreses afectades han estat 258 i els treballadors afectats han estat
55.971. Respecte a l’any 2002, això representa un augment del 5,79 % del
nombre de conciliacions, però una disminució considerable tant del nombre
d’empreses com de treballadors afectats ja que s’ha reduït d’un 62,11 % i
un 30,31 %, respectivament.
Segons els resultats d’aquestes conciliacions, trobem que el 56,64 % es
resolen sense avinença entre les parts i han afectat 31.439 treballadors; el
19,53 % es resolen amb avinença entre les parts i han afectat 7.563 treballadors; el 12,50 % són conciliacions intentades sense efecte i han afectat
9.219 treballadors; el 10,94 % es desisteixen i han afectat 7.490 treballadors, i en un 0,39 % no han comparegut les parts a la conciliació i han afectat 260 treballadors.
Per àmbit territorial, a Barcelona s’han realitzat 217 conciliacions, que
han afectat 51.979 treballadors, 128 de les quals han estat sense avinença
entre les parts i han afectat 28.515 treballadors. A Girona, s’han realitzat 16
conciliacions, que han afectat 931 treballadors, 5 de les quals han estat sense avinença i han afectat 604 treballadors; a Lleida s’han realitzat 6 conciliacions, que han afectat 1.998 treballadors, 4 de les quals han estat sense
avinença i han afectat 1.478 treballadors; a Tarragona s’han realitzat 17
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conciliacions, que han afectat 1.063 treballadors, 8 de les quals han estat
sense avinença i han afectat 842 treballadors.
TAULA 165. CONCILIACIONS COL·LECTIVES I TREBALLADORS
AFECTATS SEGONS RESULTAT DE LA CONCILIACIÓ.
CATALUNYA 2003
Unitats: nombre de conciliacions.

Conciliacions

Treballadors afectats

Amb avinença

50

7.563

Sense avinença

145

31.439

Intentades sense efecte

32

9.219

No presentats a la conciliació

1

260

Desistides i altres

28

7.490

TOTAL

256

55.971

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

En l’àmbit estatal, s’han realitzat 784 conciliacions col·lectives, de les
quals 488 han acabat sense avinença de les parts, 143 han estat intentades
sense efecte, 75 han acabat amb avinença i 78 han tingut altres acabaments
com ara el desistiment o la no-presentació de les parts a la conciliació.
També s’ha d’assenyalar que la Direcció General de Treball del Ministeri resol les conciliacions col·lectives interautonòmiques i aquest any 2003
ha resolt 146 conciliacions col·lectives, que han afectat 1.347.801 treballadors i 13.101 empreses.
TAULA 166. CONCILIACIONS INDIVIDUALS SEGONS
EL RESULTAT DE LA CONCILIACIÓ. CATALUNYA 2002-2003
Unitats: nombre de conciliacions.

2002

2003

Amb avinença

49.519

29.713

Sense avinença

18.205

17.359

Intentades sense efecte

28.368

32.370

No presentats

3.580

2.959

Desistides i altres

1.723

1.898

101.395

84.299

TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
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A Catalunya,
aquest any 2003
s’han realitzat
84.299 conciliacions
individuals.

En l’àmbit estatal
s’han realitzat
397.069
conciliacions
individuals.

A Catalunya, aquest any 2003 s’han realitzat 84.299 conciliacions individuals. El 38,40 % de les conciliacions han estat intentades sense efecte
(32.370 conciliacions); el 35,25 % s’han acabat amb avinença entre les
parts (829.713 conciliacions); el 20,59 % s’han acabat sense avinença
(17.359 conciliacions); en el 3,51 % les parts no s’han presentat a l’acte de
conciliació (2.959 conciliacions), i el 2,25 % de les conciliacions s’han desistit (1.898 conciliacions).
En l’àmbit estatal, s’han realitzat 397.069 conciliacions individuals,
116.805 de les quals han acabat amb avinença entre les parts; 155.950 han
estat intentades sense efecte; 96.657 han acabat sense avinença, i 27.657
han tingut altres tipus d’acabaments.
TAULA 167. MOTIUS DE LES CONCILIACIONS INDIVIDUALS.
CATALUNYA 2003
Unitats: nombre de conciliacions.

Conciliacions
Acomiadaments

40.078

Sancions

1.824

Reclamacions de quantitat

36.796

Altres motius

5.601

TOTAL

84.299

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball
i Indústria.
Aquest any, a
Catalunya s’han
realitzat 40.078
conciliacions per
acomiadaments,
1.824 per sancions,
36.796 per
reclamacions de
quantitat i 5.601 per
motius diversos.
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Les conciliacions individuals resoltes per l’autoritat laboral poden ser degudes a diversos motius, com ara acomiadaments, sancions, reclamacions de
quantitat i per altres motius que les parts volen resoldre davant l’autoritat laboral. Així, aquest any, a Catalunya s’han realitzat 40.078 conciliacions per
acomiadaments, 1.824 per sancions, 36.796 per reclamacions de quantitat i
5.601 per motius diversos.
De les 40.078 conciliacions per acomiadament, un 62,70 % han acabat
amb avinença entre les parts (25.127 conciliacions); un 17,18 % han estat
intentades sense efecte (6.884 conciliacions); un 15,35 % han acabat sense
avinença (6.151 conciliacions); en un 3,31 % de les conciliacions, les parts
no s’han presentat a l’acte de conciliació (1.328 conciliacions), i l’1,47 %
de les conciliacions s’han desistit (588 conciliacions).
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Pel que fa a les 1.824 conciliacions per sancions, en el 49,18 % dels casos no hi ha hagut avinença (897 conciliacions); en el 32,79 %, han estat
intentades sense efecte (598 conciliacions); en el 9,59 %, hi ha hagut avinença (175 conciliacions); en el 4,33 %, les parts no s’han presentat a l’acte
de conciliació (79 conciliacions), i el 4,11 % s’han desistit (75 conciliacions).
De les 36.796 conciliacions per reclamacions de quantitat, el 60,93 %
han estat intentades sense efecte (22.421 conciliacions); el 21,72 % s’han
resolt sense avinença (7.992 conciliacions); el 10,86 % s’han resolt amb
avinença (3.996 conciliacions); en el 3,40 % dels casos, les parts no s’han
presentat a l’acte de conciliació (1.250 conciliacions), i el 3,09 % s’han desistit (1.137 conciliacions).
De les 5.601 conciliacions per diversos motius, el 44,05 % s’han intentat
sense efecte (2.467 conciliacions); el 41,40 % s’han resolt sense avinença
(2.319 conciliacions); el 7,41 % s’han resolt amb avinença (415 conciliacions);
en el 5,39 % dels casos, les parts no s’han presentat a l’acte de conciliació
(302 conciliacions), i l’1,75 % s’han desistit (98 conciliacions).
En l’àmbit estatal, del total de 397.069 conciliacions individuals, 171.124
s’han dut a terme per acomiadaments; 8.913, per sancions; 176.214, per reclamacions de quantitat, i 40.918, per altres motius. De les conciliacions per
acomiadaments, el 55,79 % (95.408 conciliacions) han acabat amb avinença, el 20,31 % (34.728 conciliacions) han estat intentades sense efecte, el
18,66 % ( 31.921 conciliacions) han estat acabades sense avinença i el 5,24 %
(8.967 conciliacions) han tingut altres acabaments. De les conciliacions per
sancions, el 45,65 % (4.069 conciliacions) han acabat sense avinença, el
38,61 % (3.441 conciliacions) han estat intentades sense efecte, el 8,40 %
(749 conciliacions) han estat acabades amb avinença i el 7,34 % (654 conciliacions) han tingut altres acabaments. De les conciliacions per reclamacions de quantitat, el 55,72 % (98.187 conciliacions) han estat intentades
sense efecte, el 25,72 % (45.324 conciliacions) han estat acabades sense
avinença, el 10,02 % (17.663 conciliacions) han estat acabades amb avinença i el 8,54 % (15.040 conciliacions) han tingut altres acabaments. De
les conciliacions per causes diverses, el 47,89 % (19.594 conciliacions) han
estat intentades sense efecte, el 37,50 % (15.343 conciliacions) han estat
acabades sense avinença, el 7,30 % (2.985 conciliacions) han estat acabades amb avinença i el 7,32 % ( 2.996 conciliacions) han tingut altres
acabaments.

En l’àmbit
estatal, del total
de 397.069
conciliacions
individuals,
171.124 s’han
dut a terme per
acomiadaments;
8.913, per
sancions; 176.214,
per reclamacions
de quantitat,
i 40.918, per
altres motius.

Tenint en compte el sector econòmic, a Catalunya s’han realitzat 457
conciliacions en el sector de l’agricultura; 32.778, en el sector de la indús-
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tria; 10.566, en el sector de la construcció; 36.926, en el sector dels serveis,
i en 3.572 conciliacions no constava el sector econòmic.
Pel que fa a l’àmbit territorial, a Barcelona s’han realitzat 73.373 conciliacions, a Girona se n’han realitzat 3.500, a Lleida se n’han realitzat
2.784 i a Tarragona se n’han realitzat 4.642.
En comparació amb el 2002, el nombre de conciliacions individuals realitzades ha descendit el 16,86 %, les acabades amb avinença han disminuït
un 40 %, aquelles en què les parts no s’han presentat també han disminuït
el 17,35 %, les acabades sense avinença han disminuït un 4,65 %, i, en canvi, les conciliacions intentades sense efecte i les desistides han augmentat
un 14,11 % i un 10,16 %, respectivament.
Les conciliacions
per acomiadament
s’han reduït el
33,83 % respecte
al 2002; en canvi,
les conciliacions
per sancions
han augmentat
el 9,62 %.

Pel que fa als motius de la conciliació, les conciliacions per acomiadament s’han reduït un 33,83 % respecte al 2002; en canvi, les conciliacions
per sancions han augmentat el 9,62 %, les conciliacions per reclamació de
quantitat han augmentat el 8,80 % i les conciliacions per motius diversos
han augmentat el 4,85 %.
Pel que fa als sectors econòmics, s’ha produït una davallada: el 25,81 % en
el sector dels serveis, el 37,31 % en el sector de l’agricultura, el 14,41 % en el
sector de la indústria i el 5,68 % en el sector de la construcció.
Comparant les conciliacions dutes a terme per àmbits territorials, s’ha
produït una davallada del 14,74 % a Barcelona, del 38,25 % a Girona, del
31,83 % a Lleida i del 16,88 % a Tarragona.

4.4.4. Activitat del Tribunal Laboral de Catalunya

El nombre
d’expedients que
el TLC ha tramitat
durant l’any
2003 significa
un increment de
gairebé el 30 %
respecte a l’any
anterior.
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S’ha de fer un esment especial del Tribunal Laboral de Catalunya
(TLC), mecanisme per a la solució extrajudicial i administrativa dels conflictes laborals, ja que des de la seva creació la seva activitat no ha deixat
d’augmentar constantment.
El nombre d’expedients que el TLC ha tramitat durant l’any 2003 significa un increment de gairebé el 30 % respecte a l’any anterior; l’any 2003
s’han tramitat 738 expedients, mentre que l’any 2002 se’n van tramitar 570.
Els treballadors afectats per l’activitat del Tribunal Laboral han augmentat
aquest any respecte a l’any anterior un 62 %, passant de 93.702 treballadors
l’any 2002 a 152.125 l’any 2003, i les empreses afectades també han aug-
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ment, encara que només un discret 7 %, ja que l’any 2002 hi havia 2.319
empreses afectades i l’any 2003 en van ser 2.482.
Dels 738 expedients assenyalats anteriorment, 55 han estat arbitratges,
un 57 % més que l’any anterior, i 683 han estat conciliacions, un 28 % més
que l’any anterior.
Pel que fa a les conciliacions tramitades, un 94 % són conciliacions
col·lectives (643), i el 6 % restant són conciliacions individuals (40).

Dels 738
expedients
tramitats, 55 han
estat arbitratges
i 683 han estat
conciliacions.

GRÀFIC 64. ACTIVITAT DEL TRIBUNAL LABORAL
DE CATALUNYA. CATALUNYA 2002-2003

Font: elaboració pròpia a partir de dades del TLC.

De les 643 conciliacions col·lectives, 54 s’han tramitat en cas d’una
convocatòria de vaga, 26 conciliacions de les quals han acabat amb avinença i la vaga s’ha desconvocat.
Segons la forma d’acabament de la conciliació, s’ha d’indicar que el 47 %
de les conciliacions han acabat amb avinença de les parts, el 37,77 % han
acabat sense avinença, en un 0,88 % dels casos hi ha hagut avinença parcial
i el 14,35 % han estat tramitacions no efectives ja que s’han intentat sense
efecte, s’han desistit o bé s’han arxivat.
Pel que fa a l’àmbit territorial de l’actuació del TLC, s’ha d’indicar que
el 85,50 % dels expedients tramitats l’any 2003 corresponen a la província
de Barcelona; el 9,62 %, a la de Girona; només el 0,68 %, a la de Lleida, i
el 4,20 %, a la de Tarragona.
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GRÀFIC 65. CONCILIACIONS REALITZADES AL
TLC SEGONS RESULTAT DE LA CONCILIACIÓ.
CATALUNYA 2003

Font: TLC.

Aquest any els principals motius per acudir al TLC han estat, en primer
lloc, els conflictes sobre jornada de treball, calendari o vacances, en el
19,63 % dels casos; el segon lloc l’ocupen els conflictes per motiu dels salaris, en el 19,57 % dels casos; i el tercer lloc, l’organització del treball, en
el 9,07 % dels casos. També s’ha acudit al TLC en els conflictes durant la
negociació col·lectiva o el pacte d’empresa, en el 7,96 % dels casos; per intentar solucionar incompliments d’aquests acords i pactes, en el 7,59 % dels
casos; per conflictes sobre categories professionals, en el 6,20 % dels casos,
i en els conflictes de vaga, en el 6,02 % dels casos.
Pel que fa als sectors econòmics a què pertanyen les empreses afectades
per expedients tramitats al TLC, s’ha d’indicar que un 31 % de les empreses
pertanyen al sector del metall; un 14 %, al sector de la sanitat; un 10 %, al
sector del transport, i un 6 % d’aquestes empreses, al sector de la neteja, al
sector de les químiques, al sector de l’alimentació i al sector del tèxtil.
Per grandària de l’empresa, es pot assenyalar que el 30,23 % de les empreses afectades per expedients tramitats al TLC tenen menys de 50 treballadors, el 26,23 % tenen de 50 a 100 treballadors, el 20,80 % tenen de 101
a 250 treballadors, l’11,37 % tenen de 251 a 500 treballadors i, també,
l’11,37 % de les empreses afectades per expedients tramitats al TLC tenen
més de 500 treballadors.
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5.

SEGURETAT I SALUT LABORAL

5.1. REFERÈNCIES AL MARC NORMATIU
Àmbit comunitari
La salut i la seguretat en el treball constitueixen un dels àmbits més densos i importants de la política social de la Unió Europea. Des del final de la
dècada dels setanta, i especialment amb l’adopció de l’Acta Única Europea
(1987), s’ha anat configurant un corpus legislatiu destinat a elevar els nivells de seguretat i salut dels treballadors comunitaris. L’article 118A del
Tractat exigeix que els estats membres prestin especial atenció al foment de
les millores de les condicions de treball i fixa com un dels objectius l’harmonització de les normes dels diferents estats.
La creació de més i millors llocs de treball és un dels objectius marcats
pel Consell Europeu de Lisboa de març de 2000, i és en aquest sentit que el
Parlament Europeu ha anat aprovant directives que aporten un marc d’exigències mínimes a seguir pels diferents països comunitaris.
Fruit de la necessitat permanent d’adaptació a la profunda transformació dels mètodes i tècniques de producció en tots els sectors de l’economia, el Consell ha proposat la creació d’un únic Comitè Consultiu per a la
seguretat i la salut en el treball.1 El nou organisme està encarregat d’assistir
a la Comissió en la preparació, aplicació i avaluació de tota iniciativa relativa a la seguretat i salut en el treball, i assumirà les funcions tant del Comitè Consultiu per a la seguretat, higiene i protecció de la salut en el treball,
com les de l’òrgan permanent per a la seguretat i la salubritat en les mines
d’hulla i les altres indústries extractives.

El Consell Europeu
ha proposat la
creació d’un únic
Comitè Consultiu
per a la seguretat
i la salut en
el treball.

L’any 2003 ha estat especialment actiu tant per al Consell com per a la
Comissió, pel que fa a l’aprovació de directives i recomanacions. A continuació, se’n detallen les més rellevants.

1. Decisió del Consell de 22 de juliol de 2003, relativa a la creació d’un Comitè Consultiu per
a la seguretat i la salut en el treball.
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Directiva 2003/10/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de
febrer de 2003, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a l’exposició dels treballadors als riscos derivats dels agents
físics (soroll). (DOUE L 42, de 25-02-2003).
Estableix les
mesures adreçades
a protegir els
treballadors dels
riscos derivats
de l’exposició al
soroll, dels efectes
sobre la salut en
general i, en
particular, dels
danys que es poden
produir en l’oïda.

Aquesta Directiva pretén establir les mesures destinades a protegir els
treballadors dels riscos derivats de l’exposició al soroll, dels efectes
d’aquest sobre la salut en general i, en particular, dels danys que es poden
produir en l’oïda. La transposició de la Directiva al dret intern s’haurà de
realitzar abans del 15 de febrer del 2006.
Aquestes mesures tenen com a finalitat no només garantir la salut i la
seguretat de cada treballador per separat sinó també crear per al conjunt
dels treballadors de la Comunitat una base mínima de protecció que eviti
possibles distorsions de competència.
La Directiva estableix els valors límit màxims d’exposició diària i setmanal
als quals poden estar exposats els treballadors. Es fixa com a valor límit d’exposició els 87 dB (A); a partir de 85 dB (A) s’iniciaran mesures correctores, i
quan se superin els 80 dB (A) es facilitarà informació als treballadors. També
fixa les obligacions empresarials respecte de l’avaluació de riscos dels llocs de
treball exposats a sorolls elevats, mitjançant mètodes objectius de mesurament,
i l’aplicació de mesures per atenuar i corregir els nivells de soroll. En el cas que
no es puguin minimitzar els nivells d’exposició, es duran a terme mesures destinades a protegir de manera individual els treballadors.

La Comissió
en matèria de
seguretat, higiene i
protecció de
salut en el treball
planteja la
necessitat
d’elaborar
un programa
comunitari sobre la
seguretat i salut
en el treball dels
treballadors per
compte propi.
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Recomanació 2003/134/CE, del Consell, de 18 de febrer de 2003,
relativa a la millora de la protecció de la salut i la seguretat en el
treball dels treballadors autònoms. (DOUE L 053, de 28-02-2003).
Els treballadors que exerceixen la seva activitat professional fora de tota subordinació a una tercera persona (treballadors autònoms) no estan coberts per
les directives comunitàries relatives a la salut i la seguretat en el treball. És per
això que el Parlament Europeu, atès el nombre cada vegada més elevat de treballadors autònoms, a través de la Comissió en matèria de seguretat, higiene i
protecció de salut en el treball, planteja la necessitat d’elaborar un programa comunitari sobre la seguretat i salut en el treball dels treballadors per compte propi.
És un fet que l’augment de la subcontractació ha provocat un augment
dels accidents laborals. Els accidents de treball i les malalties professionals a
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les quals estan especialment exposats els treballadors autònoms representen
elevats costos socials i humans. Així mateix, existeixen en la Comunitat sectors
considerats “d’alt risc” en què el nombre de treballadors autònoms és molt important, com ara en l’agricultura, la pesca, la construcció i el transport.
La Recomanació va encaminada a potenciar la cultura preventiva i a influir sobre els comportaments que hauran de tenir en compte tant els treballadors per compte aliè com els treballadors autònoms.

Directiva 2003/18/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de
març de 2003, per la qual es modifica la Directiva 83/477/CEE, del
Consell, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos
relacionats amb l’exposició a l’amiant durant el treball. (DOUE
L 097, de 15-04-2003).
La prohibició de la utilització de l’amiant, a través de la Directiva
76/769/CEE, sobre la limitació en la comercialització de determinades
substàncies i preparats perillosos, amb efectes a partir de l’1 de gener del
2005, contribuirà a reduir substancialment l’exposició dels treballadors a
aquest tipus de materials.
No obstant això, aquesta Directiva pretén adaptar les mesures a les persones que actualment hi estan exposades, en especial als treballadors que
participen en la retirada de l’amiant i els que durant el desenvolupament de
la seva feina troben aquest producte de manera accidental, a l’hora d’efectuar tasques de manteniment i reparació.
Tots els treballadors han d’estar protegits contra els riscos que comporta
l’exposició a l’amiant i, per això, s’han de suprimir les excepcions previstes
per la norma fins a l’actualitat, com són les dels sectors marítim i aeri.
Si bé encara no s’ha pogut determinar el nivell per sota del qual l’exposició a l’amiant no revesteix risc de càncer, és necessari reduir-ne els valors
límit d’exposició professional.
Els empresaris estan obligats a determinar, abans d’iniciar el projecte
de retirada de l’amiant, l’existència o possible existència d’aquest element en edificis o instal·lacions i a comunicar aquesta informació a les
persones que hi puguin estar exposades a través de la utilització, el manteniment o altres activitats dins els edificis o per sobre d’aquests. És indispensable vetllar perquè les obres de demolició d’edificis o de retirada d’amiant
siguin realitzades per empreses que coneguin totes les precaucions que s’han de
prendre per a la protecció dels treballadors.

La Directiva
pretén adaptar
les mesures
a les persones
actualment
exposades a
l’amiant, en
especial als
treballadors que
participen en la
seva retirada i els
que troben aquest
producte de
manera accidental,
a l’hora d’efectuar
tasques de
manteniment
i reparació.
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Els estats membres hauran de donar compliment a aquesta Directiva
abans del 15 d’abril del 2006.

Recomanació 2003/670/CE, de la Comissió, de 19 de setembre de
2003, relativa a la llista de malalties professionals. (DOUE L 238,
de 25-09-2003).
Les noves formes d’organització del treball i l’aparició de les noves tecnologies han provocat la modificació substancial de les condicions de treball (precarietat laboral, augment del ritme de treball, subcontractació de
serveis, etc.) i, com a resultat, l’aparició de nous riscos i, de vegades, de noves patologies que poden derivar en malalties professionals i que, per tant,
han de ser motiu d’avaluació i prevenció. Això ha fet necessàries la revisió
i posterior actualització de la normativa vigent.
Fins al moment, el sistema de declaració i reconeixement de malalties
professionals ha estat basat en la classificació de patologies elaborada el
1978 i que va ser modificada, amb posterioritat, l’any 1981. En aquesta llista es reconeix només com a malaltia professional aquella que es contrau
com a conseqüència del treball desenvolupat per treballadors per compte
aliè. En l’actualitat, aquesta classificació ha quedat obsoleta ja que no hi figuren moltes de les patologies que en els nostres dies estan relacionades
amb les noves formes d’organització del treball, i que, per tant, han de ser
objecte de mesures preventives.
La Recomanació
de la Comissió
pretén que tots els
estats membres
introdueixin en les
seves disposicions
legislatives,
reglamentaries
o administratives
la llista europea
de malalties
professionals
revisada.

La Recomanació de la Comissió va en la línia que tots els estats membres introdueixin en les seves disposicions legislatives, reglamentaries o
administratives la llista europea que figura en l’annex I de la Recomanació,
i que, al mateix temps, considerin els treballadors que puguin estar afectats
per malalties amb origen de caràcter professional que figuren en l’annex II
de l’esmentada Recomanació.
Així mateix, proposa que es millorin els sistemes de recollida d’informació epidemiològica, que es garanteixi el registre de totes les patologies
generades (un dels problemes actuals ha estat la subdeclaració del nombre
de malalties professionals), que es potenciï la investigació i, en especial, la
referent als trastorns psicosocials relacionats amb el treball, i que s’impulsi
la formació dels professionals sanitaris de manera que es millori el coneixement i el diagnòstic d’aquestes patologies.
El termini establert per la Comissió per informar sobre el compliment
de les mesures adoptades finalitza el dia 31 de desembre del 2006.
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Directiva 2003/88/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de
novembre de 2003, relativa a determinats aspectes de l’ordenació del
temps de treball. (DOUE L 299, de 18-11-2003).
Tots els treballadors comunitaris han de gaudir de períodes mínims de
descans adequats.
L’objecte de la Directiva és establir les disposicions mínimes de seguretat i salut laborals en matèria d’ordenació del temps de treball, i és aplicable pel que fa als períodes de descans diaris, setmanals, pauses, vacances
anuals, treball nocturn, treball a torns i ritme de treball.
Determinades característiques del treball poden tenir efectes perjudicials per a la seguretat i la salut dels treballadors; per això, la Directiva preveu
la situació dels treballadors nocturns, els treballadors a torns.

La Directiva és
aplicable pel que fa
als períodes de
descans diaris,
setmanals, pauses,
vacances anuals,
treball nocturn,
treball a torns
i ritme de treball.

El concepte de descans ha d’expressar-se en unitats de temps, és a dir,
en dies, hores i/o fraccions d’aquestes unitats.
La Directiva indica que el període de descans diari mínim és d’11 hores
consecutives en el decurs de cada període de 24 hores. Així mateix, els treballadors gaudiran d’un període mínim de descans ininterromput de 24 hores, per cada 7 dies de treball. Tanmateix, tots els treballadors comunitaris
disposaran d’un període de, almenys, quatre setmanes de vacances anuals
retribuïdes, que no podrà ser substituït per una compensació financera.
Respecte al treball nocturn, el temps de treball no excedirà de les 8 hores
com a mitjana per a cada període de 24 hores.
La Directiva també preveu excepcions en el cas que les característiques
especials de l’activitat així ho requereixin.
El 15 d’abril del 2006 és el termini previst per a la transposició.

Directiva 2003/105/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de
desembre de 2003, per la qual es modifica la Directiva 96/82/CE, del
Consell, relativa al control dels riscos inherents als accidents greus en
què intervinguin substàncies perilloses. (DOUE L 345, de 31-12-2003).
Aquesta Directiva amplia l’àmbit d’aplicació de la Directiva 96/82/CE,
que té per objecte la prevenció d’accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses.

Aquesta Directiva
és una ampliació
de la Directiva
96/82/CE.
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Atesos els accidents industrials recents i els estudis sobre carcinògens i
substàncies perilloses per al medi ambient efectuats per la Comissió a instàncies del Consell, aquesta s’ha vist en la necessitat d’establir i introduir
uns terminis de mínims per a les pautes d’elaboració de les polítiques de
prevenció d’accidents greus, dels informes sobre seguretat i dels plans
d’emergència.
El termini establert per a la transposició al nostre dret intern és fins a l’1
de juliol del 2005.

Directiva 2003/122/Euratom, del Consell, de 22 de desembre de
2003, sobre el control de les fonts radioactives segellades d’activitat
elevada i de les fonts òrfenes. (DOUE L 053, de 28-02-2003).
La Directiva pretén
evitar l’exposició
dels treballadors
i del públic a
les radiacions
ionitzants producte
d’un control
inadequat de les
fonts radioactives
segellades i de
fonts òrfenes.

La Directiva pretén evitar l’exposició dels treballadors i del públic a les
radiacions ionitzants producte d’un control inadequat de les fonts radioactives segellades d’activitat elevada i de les fonts òrfenes. Al mateix temps,
harmonitza els controls existents en els estats membres establint uns requisits específics que garanteixin que les fonts estiguin controlades.
La prevenció d’accidents i danys radiològics exigeix que la localització
de cada una de les fonts d’activitat sigui coneguda, registrada i verificada
des de la seva fabricació i incorporació a la Comunitat.
Les fonts d’activitat elevada representen, encara avui dia, riscos potencials
per a la salut humana i per al medi ambient i, per tant, han d’estar subjectes a
controls estrictes. És necessari controlar-ne la identificació, el marcatge i el
registre. Així mateix, convé formar i informar a tots els que desenvolupin activitats que hi estiguin relacionades o bé aquells que per accident hi puguin
entrar en contacte.
La incorporació d’aquesta Directiva al nostre dret intern s’ha de realitzar abans del 31 de desembre del 2005.

Àmbit estatal
La constatació de les dificultats en l’aplicació de la llei, així com les elevades taxes de sinistralitat enregistrades durant els últims set anys, han situat el nostre país al capdavant de la resta dels països europeus. Fruit
d’aquesta inquietud, el 14 d’octubre del 2002 el Ministeri de Treball i Afers
Socials va crear un espai de participació, la Mesa de Diàleg Social en ma-
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tèria de prevenció de riscos laborals, conjuntament amb els agents socials i
les administracions implicades. Entre els diferents acords adoptats destaca
la reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals, i el reforçament de la funció de vigilància i control del sistema d’inspecció de treball
i Seguretat Social.
És en aquest ordre de coses que la Comissió Nacional de Seguretat i Salut el 29 de gener de 2003, d’acord amb el compromís adquirit pel Govern,
inicia part de la reforma de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals,
amb l’aprovació de la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del
marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. (BOE núm. 298, de 13 de
desembre).
La reforma afecta tant el marc normatiu de la prevenció com la funció
de vigilància i control de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, amb la
modificació de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social (LISOS).
La modificació normativa gira a l’entorn de quatre objectius bàsics, que
són:
– Combatre d’una manera activa la sinistralitat laboral, fomentant una
autèntica cultura preventiva.

La Llei 54/2003
afecta el marc
normatiu de la
prevenció
i la funció de
vigilància i control
de la Inspecció
de Treball i
Seguretat Social.

– Integrar la prevenció de riscos laborals en els sistemes de gestió de
l’empresa.
– Millorar el control del compliment de la normativa de prevenció de
riscos laborals, sobretot en les situacions que presentin una perillositat més elevada.
– Garantir el compliment de la normativa mitjançant actuacions dels
òrgans de control públic, a través d’una millor utilització dels recursos de les administracions públiques competents i una millor definició de les conductes infractores.
La integració de la prevenció en l’empresa es concreta en un nou document anomenat Pla de prevenció de riscos laborals, que modifica el procés
habitual d’avaluació de riscos. El Pla de prevenció es considera un element
estratègic des del punt de vista preventiu, i ha d’estar integrat en el sistema
general de gestió de l’empresa. El seu contingut haurà de comptar amb la
previsió de terminis per dur a terme cada activitat preventiva, la designació
dels responsables, així com els recursos humans i materials necessaris per
a la seva execució.

El Pla de prevenció
de riscos laborals
modifica el
procés habitual
d’avaluació
de riscos.
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L’objectiu del Pla és obtenir un diagnòstic de les necessitats organitzatives de l’empresari, respecte de quina ha de ser la seva organització preventiva.
L’empresari té sis mesos a partir de l’entrada en vigor de la Llei per documentar el seu pla de prevenció de riscos laborals.

Les empreses
d’activitats
perilloses hauran
de designar
responsables
en matèria de
seguretat i salut
laborals que
hauran d’estar
presents en el
centre de treball
en les situacions
de més risc.

Tanmateix, quan els processos de treball es considerin perillosos o amb
riscos especials, o quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats per
una concurrència d’operacions, es demana el control i la correcta aplicació
dels mètodes de treball i la presència en el centre de treball de determinats
recursos preventius addicionals.
Això significa que les empreses amb activitats perilloses hauran de designar responsables en matèria de seguretat i salut laborals que hauran d’estar presents en el centre de treball en les situacions de més risc, amb
independència que l’empresari hagi optat per l’externalització de les tasques preventives.
En aquest sentit, pel que fa a les obres de construcció, la presència de
recursos preventius s’aplicarà a cada contractista, amb l’objecte de vetllar
pel compliment de les mesures incloses en el Pla de seguretat i salut, així
com per comprovar-ne l’eficàcia.
Es reforça el paper dels representants dels treballadors encarregats de la
prevenció, ja que qualsevol acord ha de ser sotmès a consulta en el si del
Comitè de Seguretat i Salut Laboral de l’empresa. L’empresari ha de sotmetre a consulta, prèvia a la seva posada en marxa, els projectes en matèria
de planificació, organització del treball i introducció de noves tecnologies,
organització i desenvolupament de les activitats de protecció i prevenció,
així com l’organització de la formació en matèria de prevenció.
La reforma també delimita les responsabilitats tant per acció com per
omissió. Es tipifiquen d’una manera més clara les sancions a l’empresari i
s’habilita els tècnics funcionaris públics, de les diferents CCAA, perquè
tinguin funcions assimilades i complementàries a les de la Inspecció de Treball, és a dir, funcions de vigilància i control.

També
s’estableixen
noves sancions
correlatives als
incompliments
de les noves
obligacions.
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L’habilitació dels tècnics a partir de l’entrada en vigor de la Llei els atribueix funcions que els permeten requerir l’empresari en cas que detectin algun incompliment. El caràcter vinculant dels seus informes, així com la
“presumpció de certesa” d’aquests, els dota de capacitat inspectora en matèria de prevenció de riscos laborals, de manera que la Inspecció de Treball
només actuarà per proposar sancions o paralitzar l’activitat.
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Així mateix, s’estableixen noves sancions correlatives als incompliments de les noves obligacions.
S’identifiquen com a subjectes responsables i, per tant, objecte de sanció l’empresari titular del centre de treball, el promotor de l’obra, el contractista, els treballadors per compte propi, així com les entitats formatives
i auditores.
En aquest sentit, es tipifica com a infracció greu la no-inclusió de l’activitat preventiva en l’empresa i l’incompliment per part de l’empresari
d’implantar el pla de prevenció de riscos laborals. També serà objecte de
sanció la no-realització de l’avaluació de riscos, així com les mesures preventives que se’n derivin.
Es considera infracció molt greu el supòsit en el qual una empresa contracti treballadors a través d’una ETT, i permeti la seva incorporació al lloc
de treball sense haver comprovat abans de manera documental que han rebut la informació relativa als riscos laborals, que posseeixen la formació específica i que compten amb un estat de salut compatible amb el lloc de
treball a desenvolupar.
Es considera infracció molt greu la manca dels recursos preventius en
l’empresa, així com la falta de rigor en els informes d’auditoria.
En relació amb la resta de legislació estatal en matèria preventiva, a
continuació s’exposa la més significativa.

Reial decret 1273/2003, de 10 d’octubre, pel qual es regula la cobertura
de les contingències professionals dels treballadors inclosos en el règim
especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o
autònoms i l’ampliació de la prestació per incapacitat temporal per als
treballadors per compte propi. (BOE núm. 253, de 22 d’octubre).
El Reial decret millora l’àmbit de protecció d’aquests treballadors i preveu l’opció de cotitzar voluntàriament la prestació per contingències d’accidents de treball i malalties professionals a partir de l’1 de gener del 2004,
en el moment d’entrada en vigor de la norma.

La norma preveu
l’opció de cotitzar
voluntàriament la
prestació per
contingències
d’accidents de
treball i malalties
professionals
a partir de l’1 de
gener del 2004.

No obstant això, cal assenyalar una diferència important respecte a la
resta dels treballadors inclosos en el règim general de la Seguretat Social,
ja que la norma exclou de manera expressa de la definició d’accident de treball, els accidents in itinere.

399

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2003

D’altra banda, si bé es reconeix el dret dels treballadors autònoms a la
incapacitat permanent parcial per a la professió habitual, aquesta es defineix com la que ocasiona una disminució no inferior al 50 % del rendiment
normal, mentre que en el regim general el percentatge és del 33 %.

Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris
higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
(BOE núm. 171, de 18 de juliol).
L’objecte de la norma és controlar les instal·lacions que poden comportar risc de contaminació i reduir així els casos de legionel·losi. La norma
classifica les instal·lacions en funció de la seva major o menor dispersió i
proliferació, considerant instal·lacions de risc tots els sistemes de distribució d’aigua calenta i freda, així com els equips de refrigeració amb sistemes
evaporatius. El titular de la instal·lació és responsable de registrar les operacions de manteniment així com les mesures preventives adreçades a eliminar i reduir zones brutes.

Reial decret 349/2003, de 21 de març, pel qual es modifica el Reial
decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens
durant el treball i pel qual s’amplia el seu àmbit d’aplicació als
agents mutàgens (BOE núm. 82, de 5 d’abril).
Amb l’aprovació d’aquesta norma s’incorpora al dret espanyol la Directiva europea relativa a la protecció enfront dels agents cancerígens i se
n’amplia l’àmbit d’aplicació a les substàncies i els preparats que per inhalació i ingestió o penetració cutània puguin produir efectes genètics hereditaris o augmentar-ne la freqüència.
L’1 de gener entrà en vigor l’Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre,
sobre notificació d’accidents de treball (BOE de 21-11-2002), que estableix
nous models de notificació d’accidents de treball i en possibilita la transmissió
per procediments electrònics a través del sistema de declaració electrònic d’accidents de treball (Sistema Delt@). L’Ordre permet agilitzar i simplificar la
gestió relacionada amb la tramitació del comunicat d’accidents amb la finalitat
d’adequar-la a la resta de normes europees. L’entrada en vigor d’aquesta Ordre
ha estat envoltada de polèmica ja que el Govern de la Generalitat de Catalunya
va presentar un conflicte positiu de competència que el Tribunal Constitucional
va admetre a tràmit per providència el 30 d’abril. (BOE, de 17-05-2003).
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Àmbit autonòmic
Resolució TIC/254/2003, de 29 de gener, per la qual es publica
l’Acord de bases per a l’anàlisi de les actuacions dels serveis de
prevenció aliens. (DOGC núm. 3821, de 13 de febrer).
L’objecte de la Resolució és crear mecanismes de control respecte de
les actuacions dels serveis de prevenció aliens (SPA), i de les empreses que
els contracten.
El Reglament dels serveis de prevenció (RSP) regula en el capítol III les
diferents modalitats a les quals pot recórrer un empresari per organitzar la
prevenció en l’empresa. Així mateix, l’article 14 del Reglament també concreta quines empreses hauran de constituir un servei de prevenció propi.

L’objecte de la
Resolució és crear
mecanismes de
control respecte
de les actuacions
dels serveis de
prevenció aliens, i
de les empreses que
els contracten.

En la pràctica, molts empresaris no tenen personal propi amb formació específica que es pugui dedicar a la prevenció, i per tant recorren a la contractació
d’un servei de prevenció aliè (SPA) per dur a terme l’activitat preventiva.
Aquest fet ha derivat en una situació sovint habitual i és que en els casos
en els quals l’empresari no disposa de personal amb capacitat tècnica suficient com per poder assessorar i valorar el contingut de les propostes de treball presentades pels SPA, predomina el criteri econòmic a l’hora d’escollir
una determinada oferta, fet que provoca moltes vegades una pèrdua de qualitat de les activitats contractades.
La Resolució descriu el tipus d’activitat que ha de realitzar un SPA,
així com el contingut mínim dels documents de prevenció de què ha de
disposar una empresa. Distingeix entre les funcions d’assessorament a
l’empresari, als treballadors i als seus representants i l’execució de les activitat preventives.
Quant a la durada del contracte, aquest podrà ser anual o, en cas que sigui d’una durada superior, s’hauran de concretar les activitats anuals, així
com els mitjans per dur-les a terme.
En referència a les avaluacions de riscos, la normativa recull una sèrie de
consideracions a tenir en compte, i que són omissions habituals, en el procediment de valoració: avaluació dels llocs de treball horitzontal (neteja, conserges...), consideració d’operacions de caràcter ocasional, periòdic o perillós,
comprovació de les instal·lacions generals, verificació del marcatge CE dels
equips de treball nous i avaluació de la seguretat dels equips vells, avaluació
d’exposició a agents físics, químics, biològics, ergonòmics i psicosocials.
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Anualment es realitzarà una planificació general de l’actuació preventiva
que consideri els canvis que s’hagin pogut produir, en el cas que no es puguin
desenvolupar la totalitat de les mesures, i s’establirà un ordre de prioritats.

Decret 256/2003, de 21 d’octubre, pel qual s’aproven els Estatuts de
l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques. (DOGC núm. 3999, de 30
d’octubre).
L’Institut Català
d’Avaluacions
Mèdiques (ICAM)
es crea mitjançant
la Llei 31/2002,
de 30 de desembre.

La Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, creà l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) com a organisme autònom, dependent del Departament de Sanitat i Seguretat Social, amb
funcions d’inspecció, control i avaluació mèdica dels processos mèdics i sanitaris. El mes d’octubre del 2003 es van aprovar els seus Estatuts.2
Entre les funcions principals destaquen, a banda de les assenyalades anteriorment, atendre les sol·licituds d’avaluació mèdica dels professionals
d’atenció primària, entitats gestores o col·laboradores de la Seguretat Social
i empreses sol·licitant els informes pertinents. Avaluar-ne la procedència o
no en situacions en què es produeixi una acumulació en els processos d’incapacitat temporal per malaltia comuna. Emetre informe d’avaluació i propostes per determinar si la contingència és professional o comuna. Emetre
informes i dictàmens mèdics. Realitzar avaluacions mèdiques de treballadors amb lesions no invalidants.
L’ICAM s’organitza en els òrgans de govern següents: el Consell Rector,
el director o directora i el Consell Assessor, on estan representades les diferents organitzacions amb interessos en la matèria.

Les finalitats
principals són
contribuir a la
protecció de
la seguretat i la
salut laboral
dels treballadors,
impulsant la
sensibilització,
la conscienciació
i la formació en
aquesta matèria,
amb la participació
de tots els agents
implicats.

Els actes i les resolucions emeses per l’ICAM es consideren actes de caràcter administratiu i, per tant, poden ser objecte de recurs d’alçada davant
el conseller o consellera del Departament de Sanitat i Seguretat Social.

5.2. SITUACIÓ ACTUAL
Pla català de formació en matèria de seguretat i salut laborals
El 14 de juliol el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya aprovà el Pla català de formació en matèria de seguretat i salut
laborals realitzat per l’Àrea de Seguretat i Salut Laborals del Consell.
2. Dictamen 4/2003 del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
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Aquest respon, d’una banda, al document acordat per la Comissió Permanent de l’Àrea de Seguretat i Salut Laborals del CTESC i, d’una altra, a
la Resolució 1529/VI, del Parlament de Catalunya, que recull entre les diverses propostes la participació del CTESC en l’elaboració del Pla català de
formació en matèria de seguretat i salut laborals.
El Pla té caràcter permanent; no obstant això, s’ha previst una primera
fase d’implantació de tres anys, que permetrà l’avaluació per part de la Comissió de Seguiment i Avaluació del grau d’eficàcia i d’eficiència dels objectius. Del resultat d’aquesta anàlisi derivarà la planificació dels períodes
següents.
Les finalitats principals són contribuir a la protecció de la seguretat i la salut
laborals dels treballadors, impulsant la sensibilització, la conscienciació i la formació en aquesta matèria, amb la participació de tots els agents implicats.
Els objectius definits per al seu desplegament es fixen a l’entorn de quatre eixos:
– Sensibilitzar mitjançant la formació, per afavorir la promoció d’una
cultura preventiva en els destinataris del Pla.
– Potenciar la participació activa de les parts implicades així com dels
sistemes d’organització preventiva.
– Garantir l’accés a la formació en matèria de seguretat i salut en el
treball en tots els sectors de productivitat, així com en aquells
col·lectius amb un índex d’accidentalitat més elevat.
– Implantar noves metodologies formatives que facilitin l’adquisició
dels coneixements i millorin l’impacte sobre l’aplicabilitat.
Metodològicament, el Pla està dissenyat en cinc àmbits d’actuació:
– Formació professional.
– Empresa.
– Treballadors i treballadores.
– Delegats i delegades de prevenció.
– Professionals de la prevenció.
Cada àmbit té definits els programes específics per a cada col·lectiu de
referència, els objectius, la durada aconsellada de les accions i els continguts mínims proposats.
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Els programes formatius podran ser presentats per organismes o entitats
en l’àmbit de la seguretat i la salut laborals i, amb preferència, per les organitzacions empresaris i sindicals més representatives del sector i/o territori.
El Pla pretén ser
una eina més que
ajudi a incidir
en la disminució
de la sinistralitat
a través de la
integració de
conductes segures
i bones pràctiques.

El Pla pretén ser una eina més que ajudi a incidir en la disminució de la
sinistralitat a través de la integració de conductes segures i de bones pràctiques; és per això que metodològicament preveu cinc línies d’intervenció a
potenciar: promou els programes que garanteixin el reciclatge permanent
dels treballadors; impulsa les actuacions adreçades a sectors i col·lectius
amb alta sinistralitat amb la finalitat que el Pla esdevingui un instrument per
afavorir la reducció de l’accidentalitat laboral; prioritza els programes on
es recull la integració de la formació en seguretat i salut en tots els àmbits
laborals que conformen la negociació col·lectiva; potencia els programes
innovadors que garanteixen la seva viabilitat i afavoreix els programes que
presentin conjuntament empreses i organitzacions sindicals.

La Comissió de
Seguiment del Pla
està formada
per 14 membres
integrants de
les comissions
permanents de les
àrees de Seguretat i
Salut Laborals i
d’Ocupació del
Consell de Treball
Econòmic i Social
de Catalunya.

El seguiment i l’avaluació dels objectius fixats seran realitzats per la
Comissió de Seguiment del Pla, que està formada per 14 membres integrants de les comissions permanents de les àrees de Seguretat i Salut Laborals i d’Ocupació del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya,
amb la distribució següent:
– 2 membres representants de CCOO.
– 2 membres representants d’UGT.
– 3 membres representants de Foment del Treball.
– 1 membre representant de Pimec-Sefes.
– 2 membres en representació del Grup III.
– 4 membres en representació del Govern de la Generalitat de Catalunya.
La Comissió té com a funcions principals el seguiment i l’avaluació de
la implantació del Pla i l’elaboració i aprovació del catàleg de mòduls formatius en matèria de seguretat i salut per sectors i col·lectius.

Actuacions de promoció
Saló Preventia
El 6 de maig es va inaugurar, en el recinte firal de Barcelona, la 3ª edició
del Saló Preventia. Aquest constitueix el certamen més important de la prevenció i la seguretat d’Europa.
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Des que es va inaugurar, any rere any el Saló ha augmentat el nombre
de visitants. Aquest any més de 21.000 persones, entre professionals i estudiants, han recorregut els més de 400 expositors que conformen la fira.
L’objectiu principal del Saló és impulsar un compromís entre associacions de professionals, institucions i organitzacions sindicals, alhora que
promou la cultura preventiva entre tota la població.
L’organització de Preventia és diversa, ja que respon a la pluralitat d’interessos del seus visitants.
En el sector professional destaquen tres salons: Segurance, adreçat al
sector de les assegurances; Segurlabor, centrat en els riscos laborals i serveis assistencials, i Segurtec, adreçat a les tecnologies relacionades amb
la seguretat industrial i personal, la seguretat informàtica i la prevenció
mediambiental.
En l’àmbit més pràctic, s’han organitzat set tallers demostratius que, a
través de l’escenificació de sistemes i mitjans de prevenció, constitueixen
un exemple sense referents a Europa.
Així mateix, enguany, l’espai de debat entre professionals mitjançant
conferencies i taules rodones, anomenat Fòrum Preventia, ha promogut una
experiència nova, la Ruta Preventia, que ha recorregut vuit ciutats.

Setmana Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball
A l’octubre, com cada any, coordinada per l’Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball se celebra la Setmana Europea per a la Seguretat
i la Salut en el Treball sota el lema «Substàncies perilloses. Molta cura».
Durant la setmana del 20 al 24 d’octubre s’han organitzat diferents actes, seminaris i conferencies, amb la finalitat de sensibilitzar i informar sobre els riscos que comporta la utilització de productes químics en el lloc de
treball.

La Setmana
Europea per a la
Seguretat i Salut en
el Treball es
va celebrar a
l’octubre sota el
lema «Substàncies
perilloses.
Molta cura».

Segons dades recents, el 16 % dels treballadors i treballadores europeus
està en contacte amb substàncies perilloses i el 22 % està exposat a vapors
tòxics.
Els productes químics són substàncies gairebé imprescindibles en les
activitat de molts dels sectors de producció. Però aquesta utilització habitual no els fa menys perillosos tant per a la salut com per al medi ambient. És
per això que és necessari disposar d’informació sobre els riscos que repre-
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senta la seva utilització, i sobre els procediments de treball segurs. En
aquesta línia, la Unió Europea està duent a terme una política de control basada en el reconeixement de les substàncies existents, la reavaluació de les
que existeixen en el mercat i el control dels productes de nova creació. Amb
tot, la creixent preocupació ha impulsat una nova política química europea
que es concreta en el Llibre blanc Estratègia per a la futura política en
matèria de substàncies i preparats químics.
En l’acte de cloenda de la Setmana Europea, s’han atorgat diferents
guardons a les aportacions més innovadores respecte a la prevenció dels riscos derivats de l’ús de substàncies perilloses en el lloc de treball. Entre les
propostes guardonades cal destacar la proposta de l’Institut Sindical del
Treball, Ambient i Salut (ISTAS), pel que fa a un programa de formació per
prevenir riscos químics en treballadors de la neteja.

IV Congrés Espanyol de Medicina i Infermeria del Treball

Enguany hi han
participat més de
900 especialistes
en salut laboral.

Un altre esdeveniment celebrat durant el mes d’octubre ha estat el IV
Congrés Espanyol de Medicina i Infermeria del Treball, organitzat per la
Societat Catalana de Seguretat i Medicina en el Treball. Enguany, hi han
participat més de 900 especialistes en salut laboral que han analitzat les estratègies i intervencions preventives que es poden dur a terme per evitar la
fatiga, l’estrès, el burn-out i el mobbing. Així mateix, altres temes tractats
també han estat la confidencialitat de les dades del treballador en relació
amb la salut laboral o amb referència a l’estat de salut, entre el col·lectiu de
treballadors immigrants; les mesures per evitar contagis accidentals entre el
personal sanitari, i la prevenció del tabaquisme.
Aquest any, el XV Premi en Salut Laboral, ha estat per als treballs següents: «Utilització d’un qüestionari de salut percebuda (SF-36) per a la vigilància de la salut dels treballadors» i «ISTAS-21».

No badis, obre els ulls

Aquesta campanya
està adreçada als
alumnes d’infantil i
primària per crear
la cultura del risc
com un valor.
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El Departament d’Ensenyament, juntament amb el Departament de Treball i Indústria, han engegat una campanya de sensibilització a les escoles
a través del programa No badis, obre els ulls, que va adreçat als alumnes
d’infantil i primària. La campanya pretén crear la cultura del risc com un
valor en els més menuts. A través de jocs, cartells, material audiovisual, els
nens i nenes han d’identificar situacions de risc que es poden trobar en la
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seva vida quotidiana, i cercar-ne la solució; si aquesta no és la correcta, el
joc els remet a repetir la jugada per tal de trobar la solució adient.
L’objectiu és crear un espai lúdic que, mitjançant simulacions dels diferents supòsits, permeti als alumnes reflexionar i extrapolar les conductes
segures a casa seva i així convertir-se en referents per als adults.

Campanya publicitària «La seguretat no és broma»
El 28 d’abril, amb motiu del Dia de la Seguretat i Salut en el Treball, la
Generalitat de Catalunya, sumant-se a les diverses accions contra la sinistralitat laboral que s’estan duent a terme a l’Estat espanyol, inaugura la campanya publicitària anomenada La seguretat no es broma, destinada a evitar els
riscos a la feina.
L’objectiu de la campanya és sensibilitzar a través dels diferents mitjans
de comunicació, ràdio, televisió, cartells i premsa escrita. La campanya utilitza com a imatge un dels personatges més coneguts de la història del cine,
l’actor Harold Lloyd, davant de situacions de risc que, si bé en la ficció poden resultar banals, en la realitat poden causar lesions importants o fins i tot
la mort.

L’objectiu de la
campanya és
sensibilitzar
a través dels
diferents mitjans
de comunicació,
ràdio, televisió,
cartells i premsa
escrita, i està
destinada a evitar
els riscos a la feina.

Lèxic de prevenció de riscos laborals
Aquesta és una publicació editada pel Departament de Treball en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra.
La publicació pretén ser una eina de suport per als professionals de
la seguretat i la salut laborals. Atén les necessitats comunicatives dels
especialistes.
S’ha concebut com un instrument per produir textos, preferentment en
català. Està estructurat de manera bilingüe català-castellà.

Exposició «Construïm seguretat». Institut Gaudí de la Construcció
Des del mes d’abril fins a l’octubre, al Moll de la Marina de la ciutat de
Barcelona es presenta l’exposició «Construïm seguretat», una iniciativa
orientada a difondre de manera itinerant conceptes sobre seguretat en el
sector. El recorregut s’inicia a Barcelona i els continguts de la mostra s’exposen en uns contenidors d’acer de grans dimensions que, connectats entre
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si, permeten la mobilitat dels visitants en uns 118 m2 d’exposició. Aquesta
està formada per un còmic que, col·locat al llarg d’un dels laterals dels contenidors, mostra de manera lineal els riscos més freqüents. En el lateral
contrari s’exposen fotografies reals, equips de protecció, textos.
La mostra visitarà 14 municipis per les quatre províncies catalanes

Acords sectorials
Les altes xifres d’accidentalitat en el sector de la construcció han estat
una de les preocupacions més importants des que es va aprovar la Llei de
prevenció de riscos laborals, atès que les diferents regulacions normatives
no ha estat suficients per frenar el nombre d’accidents. Com a resultat
d’aquesta inquietud, Administració, patronal i sindicats han signat:

L’Acord de la Mesa de Seguretat i Salut Laborals en la Construcció
a Catalunya
El 24 d’octubre van signar un Acord, en el si de la Mesa de Seguretat i Salut
Laborals en la Construcció a Catalunya, els representants de FECOMACCOO, MCA-UGT, FECAPCE, Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de
Catalunya, Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, Unió
d’Empresaris de la Construcció de Girona, Gremi de Constructors de Lleida i
Federació de Gremis Constructors de Tarragona, i els representants del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.
Les mesures
previstes
s’estructuren
en quatre línies
d’actuació: un
codi de bones
pràctiques,

L’Acord respon als pactes assumits mesos abans amb relació a la limitació de la subcontractació en la construcció. Les mesures previstes s’estructuren a l’entorn de quatre línies d’actuació, que són:
En primer lloc, l’elaboració d’un codi de bones pràctiques en tot el procés de treball, tant en la fase de disseny i planificació de l’obra com en l’inici i desenvolupament d’aquesta.
Tanmateix, haurà d’existir un protocol on s’especifiqui la manera d’actuar en cas d’emergència, que serà lliurat a totes les empreses que participin
en l’obra i estarà físicament a l’accés de tots els treballadors.
L’Administració haurà de vetllar pel compliment de la normativa i haurà de promoure la formació pràctica i teòrica de promotors, contractistes,
tècnics, caps i encarregats d’obra, treballadors i delegats de prevenció.
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En segon lloc, s’estableix un acord sobre la subcontractació. És un fet
que la subcontractació té importants repercussions en la seguretat i salut laborals dels treballadors.

un acord sobre
la subcontractació,

L’externalització o la contractació externa de serveis és una pràctica habitual que forma part de les tècniques d’organització productiva actual. En
determinats sectors productius el fenomen de la descentralització deriva en
una estratègia empresarial que pretén diluir responsabilitats i riscos de caràcter empresarial.
L’acord pretén limitar els abusos, l’intrusisme i la subcontractació en
cadena.
És per això que el pacte planteja la incorporació de clàusules específiques en els contractes d’obra del sector de la construcció.
En aquest sentit, els contractes hauran d’identificar clarament la prestació subcontractada. Els subcontractistes hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i tècnica i hauran d’estar en possessió del DQE (document
de qualitat empresarial). El contractista haurà d’informar per escrit al promotor en el cas que concerti amb tercers la realització parcial del contracte.
No obstant això, en totes les subcontractes per contribuir a la prevenció
de riscos, s’haurà d’escollir un delegat de prevenció en cas de no existir representants legals dels treballadors.
En tercer lloc, es constitueix un fons de garantia destinat a les petites i
mitjanes empreses, que faciliti la implantació de les mesures preventives en
el procés productiu.

un fons de
garantia, i

En quart lloc, es promou una experiència pilot durant un any, amb la designació de 24 delegats territorials, 12 representants de les organitzacions
empresarials i 12 representants de les organitzacions sindicals, que realitzaran visites a les obres en equips paritaris de dues persones, una de cada representació. La Generalitat assumirà les despeses del projecte així com
l’aprovació del reglament que reguli l’actuació dels delegats territorials.

es promou una
experiència pilot
durant un any.

La Comissió Paritària de prevenció de riscos laborals del personal d’administració, tècnic i laboral aprovà el 22 de juliol el Protocol per a la detecció i actuació en els casos de mobbing o assetjament psicològic laboral.
El document és el resultat del treball de la comissió tècnica formada per
tècnics experts de l’Administració de la Generalitat i tècnics de les organitzacions sindicals UGT, CCOO, CATAC, CEMSATSE i CSIF.
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El Protocol pretén
homogeneïtzar
el procediment
administratiu
que s’ha d’iniciar
davant d’una
possible situació
d’assetjament
psicològic.

Aquest document s’adreça a tots els departaments de la Generalitat i
constitueix un precedent en l’àmbit de l’Administració. El protocol pretén
homogeneïtzar el procediment administratiu que s’ha d’iniciar davant
d’una possible situació d’assetjament psicològic. Regula l’inici de les actuacions per part del servei de prevenció de cada Departament, la tramitació posterior i l’acabament del procés. Així mateix, implica en el procés
i en l’aplicació de les posteriors mesures correctores els responsables de
recursos humans dels diferents departaments.
En relació amb la negociació col·lectiva, convé destacar que cada vegada és més freqüent trobar en els convenis l’existència de clàusules relacionades amb la millora de les condicions de treball: sobre la protecció de la
maternitat i el període de lactància, així com l’adaptació del lloc de treball
en aquestes circumstancies. Com a mesures dins de la vigilància de la salut,
es preveuen reconeixements mèdics específics, i amb especial atenció per
als treballadors vulnerables.
També són destacables les clàusules sobre subcontractació d’activitats
i coordinació empresarial.

Les conductes
d’assetjament
sexual i moral es
consideren una
vulneració dels
drets fonamentals
protegits per la
Constitució.

Clàusules
en matèria de
seguretat i salut
laborals en el
Conveni de
la indústria
sidero-metal·lúrgica
de la província
de Barcelona.

Pel que fa a les conductes d’assetjament sexual i moral, es consideren
una vulneració dels drets fonamentals protegits per la Constitució. Aquestes situacions seran denunciades davant l’empresari i se n’informarà els
representants dels treballadors, tot respectant el dret a la intimitat i honorabilitat de les persones. A aquests efectes, l’assetjament sexual es considerarà com a falta greu o molt greu, i donarà lloc, entre d’altres mesures,
a la imposició d’una sanció.
Serveixin com a exemple sobre la incorporació de clàusules en matèria
de seguretat i salut laborals, els convenis de la indústria siderometal·lúrgica
de les províncies de Barcelona i Tarragona per als anys 2003-2006.
En el Conveni de la província de Barcelona, es regula que el Comitè d’Empresa i els delegats de personal coneixeran, trimestralment com a mínim, les estadístiques sobre l’índex d’absentisme i les seves causes, els accidents de treball
i les malalties professionals i les seves conseqüències, els índexs de sinistralitat,
els estudis periòdics especials del medi ambient laboral i els mitjans de prevenció que s’utilitzen. També, els membres del Comitè exerciran la tasca de vigilància i control de les condicions de seguretat i higiene.
Igualment dins de l’apartat de condicions econòmiques, es regulen els
plusos previstos per treballs penosos, tòxics i perillosos, indicant que, en
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qualsevol cas, la dona en període de gestació, o de lactància natural, queda
exclosa d’efectuar-los.
Respecte a les baixes per malaltia, es disposa que el treballador percebrà
el 50 % del seu salari, sense que aquest benefici pugui excedir de 4 dies
cada any. En el cas de permisos per assistència mèdica a especialistes de la
Seguretat Social, cal la presentació d’un volant justificant si la visita coincideix amb l’horari de la feina.
També es preveu que l’empresa complementi les prestacions que han
d’abonar per accident de treball fins al 100 % de la base reguladora en els
accidents ocorreguts en el centre de treball si, com a conseqüència d’aquest,
es produeixen lesions que requereixen internament hospitalari. Si com a
conseqüència d’accident laboral o malaltia professional es produeix una situació d’invalidesa permanent, en grau de gran invalidesa, o d’incapacitat
permanent absoluta per a tot tipus de feina, l’empresa preveu abonar al treballadors unes quanties predeterminades. En el cas de mort del treballador
accidentat es regula que la quantia prefixada la rebran els seus beneficiaris.
En aquest Conveni es fa una menció específica a l’assetjament sexual
en les relacions de treball. Així, es defineix el concepte d’assetjament sexual
amb caràcter general, i també el d’intercanvi i el mediambiental. En aquesta
línia, es regula que en el cas que es produís s’obrirà un expedient informatiu.
I, si es constata l’existència d’assetjament sexual en el cas denunciat, aquest
donarà lloc, entre d’altre mesures, a la imposició d’una sanció. A aquest
efecte, l’assetjament sexual d’intercanvi serà considerat com una falta molt
greu, i el mediambiental podrà ser valorat com a falta greu o molt greu, segons les circumstàncies de cada cas.
D’altra banda, el Conveni estableix que, per contribuir a la consolidació
i millora de la prevenció de riscos laborals, cal constituir i impulsar la Comissió per la Prevenció de Riscos Laborals en el sector metal·lúrgic, per
desenvolupar i consensuar les polítiques de prevenció i medi ambient en el
sector. Aquesta Comissió realitzarà estudis, anàlisis i diagnòstics de les
condicions de treball, elaborarà i difondrà els criteris per a l’avaluació dels
riscos, la planificació i l’organització de la prevenció i farà el seguiment i
estudi de la sinistralitat al sector.

Clàusules en
matèria de
seguretat i salut
laborals en
el Conveni de
la indústria
sidero-metal·lúrgica
de la província de
Tarragona.

En el Conveni de la província de Tarragona s’estableix que en matèria de
seguretat i salut laborals s’ha d’observar el que regula la normativa vigent.
En relació amb el plus de toxicitat, penositat i perillositat, indica que, en
primer lloc, cal adoptar mesures que evitin aquestes circumstàncies, però
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que si no és possible es podrà optar per una reducció de jornada de mitja
hora o la percepció d’aquest plus. Tanmateix, el personal que ocupi un lloc
de treball tòxic, penós o perillós té dret a una revisió mèdica obligatòria
cada sis mesos. El personal femení en estat de gestació estarà exclòs de la
realització d’aquests treballs i de la jornada nocturna. Cal esmentar que
aquesta condició no inclou el període de lactància natural.
També, com en el Conveni anteriorment comentat, es regula que les empreses han de proporcionar la roba de feina adient i necessària als treballadors per al desenvolupament del seu treball.
S’acorda constituir una Comissió per a la prevenció de riscos laborals
en el sector metal·lúrgic que vetlli pel compliment dels acords sobre seguretat i salut laborals i de medi ambient que s’adoptin.
Una altra mesura prevista al Conveni estableix que les empreses han de
concertar una assegurança per als casos de mort, gran invalidesa, incapacitat
permanent absoluta i incapacitat permanent total, derivats d’accident de treball
o malaltia professional per unes quanties prefixades. Destaca que aquestes
quanties són considerablement superiors a les del Conveni anterior, a la vegada
que s’amplia l’assegurança per a la previsió de la incapacitat permanent total
per a la professió habitual, que no està coberta a l’altre Conveni.
En relació amb la cobertura econòmica de les baixes per malaltia i incapacitat temporal, aquest Conveni també és més favorable atès que les empreses han d’abonar en els casos de baixa per malaltia el subsidi per IT en
quantia del 100 % els cinc primers dies un sol cop l’any. En les situacions
d’IT derivades d’accident de treball o malaltia professional, s’ha d’abonar
el 100 % del salari real des del primer dia.
Igual que el Conveni col·lectiu de la província de Barcelona, el de
Tarragona inclou un capítol específic sobre l’assetjament sexual i regula les
mateixes condicions que l’anterior.

Mobilitzacions
El 28 d’abril, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Salut
a la Feina, delegats i delegades de prevenció dels sindicats CCOO i UGT es van
manifestar sota el lema «Prou d’accidents. Treballem per viure, no per morir».
Els assistents a la manifestació van deixar anar un centenar de globus
negres en homenatge als treballadors i treballadores morts l’any passat en
el seu lloc de treball.
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Al mateix temps, responsables de les cúpules sindicals van reclamar
més mesures per part de l’Administració per frenar la sinistralitat, més implicació per part dels empresaris, i més control sobre les subcontractes.
La Federació Internacional de Treballadors del Transport (ITF) va convocar per setè any consecutiu, el 13 d’octubre, el Dia Internacional del
Transport per Carretera.
Més de 250.000 treballadors i treballadores de més de 65 països es van
mobilitzar sota el lema «La fatiga mata». En el nostre país, representants
sindicals d’UGT i CCOO, així com treballadors i treballadores del sector,
es van concentrar en la frontera de la Jonquera.
El sector del transport per carretera és el primer sector en víctimes mortals provocades per accident laboral. Espanya registra uns 430 morts a l’any
en el transport per carretera.
Entre les reivindicacions realitzades, cal destacar la limitació de la jornada de treball a un màxim de 48 hores setmanals, d’acord amb el Conveni
153 de l’OIT, l’habilitació d’àrees de descans adients, la regulació de les
activitats de càrrega i descàrrega, i l’establiment de mecanismes que facilitin la jubilació anticipada.
Durant els mesos de novembre i desembre també es van convocar diverses mobilitzacions específiques del sector de la construcció, en protesta per
les sentencies dictades pels jutges i que traslladen la responsabilitat als treballadors. Des de les organitzacions sindicals es considera que aquest tipus
de sentencies ignoren la realitat del marc de les relacions laborals i són un
atac greu a les bases fonamentals de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Així mateix, es reclama una investigació dels fets per part de la Fiscalia.

5.3. SEGURETAT I SALUT LABORAL EN XIFRES
L’estudi estadístic que es detalla a continuació pretén reflectir la situació de la sinistralitat laboral a Catalunya l’any 2003, comparada amb la de
la resta de l’Estat. Les dades s’analitzen a escala provincial, comarcal, autonòmica i estatal.
L’anàlisi s’ha fet sobre els accidents de treball que han causat baixa durant la jornada de treball i sobre les malalties professionals declarades. Els
accidentes in itinere, és a dir, els produïts a l’anada i tornada del centre de
treball o bé a l’inici o finalització de la jornada laboral, tenen un tractament
diferenciat de la resta.
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Es mostra una
tendència a reduir
la sinistralitat però
encara s’està molt
lluny d’assolir els
resultats europeus.

La informació s’ha elaborat a través de les dades facilitades pel Departament de Treball i Indústria, i les publicades pel Ministeri de Treball i
Afers Socials. La font de referència han estat les notificacions d’accidents
de treball i malalties professionals que fan les empreses d’acord amb el que
estableix l’Ordre TAS 2126/2002, de 19 de novembre, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2003.

Evolució de l’accidentalitat
Molts han estat els esforços socials i polítics per reduir els danys sobre la
salut, des que es va aprovar la Llei de prevenció de riscos laborals. Malauradament, tot i que la tendència a la baixa observada durant l’any 2003 fa pensar
que les estratègies engegades estan donant els seus fruits, encara s’està
molt lluny d’aconseguir resultats comparables amb els de la resta d’estats
europeus.
El nombre
d’accidents en
jornada de treball a
Catalunya presenta
una davallada
significativa però
encara està per
sobre de les
dades del 1999.

Tot i que allò desitjable és aconseguir una accidentalitat zero, l’objectiu
que es persegueix és arribar a la mitjana europea de cinc morts per cada
100.000 treballadors, davant la de nou per cada 100.000 que es registra ara
a Espanya, només superada per Portugal i Luxemburg.
L’anàlisi de l’evolució de l’accidentalitat, tant a Catalunya com al
conjunt de l’Estat, durant els últims cinc anys mostra una tendència al
descens.
Respecte als accidents en jornada de treball, Catalunya presenta un davallada significativa de l’accidentalitat fonamentalment a partir de l’any
2002; malgrat això, les xifres encara estan per sobre de les del 1999, 2.925
accidents més (0,8 %).
Si comparem aquesta disminució amb el global de les dades estatals,
aquesta tendència també s’hi reflecteix, encara que més lentament. Des del
1999 fins al 2002 l’accidentalitat va augmentar un 13,9 %. L’any 2003, per
primer cop es redueixen les xifres un 5,3 % respecte al període anterior.

L’evolució dels
accidents in itinere
presenta una
tendència creixent.
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Amb tot, l’evolució dels accidents in itinere presenta una tendència
creixent. Pel que fa a Catalunya, les xifres han anat pujant, llevat del període 1999-2000, en què l’evolució va ser negativa amb un 2 % menys. En
la resta de períodes, la progressió ha oscil·lat al voltant d’un creixement de
l’1,5 % aproximadament, i s’ha disparat a partir del 2002, en què es produeix un increment del 6,5 %.
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En el conjunt de l’Estat, durant el període 1999-2000 l’augment va ser
força important, del 10 %, i es va mantenir una progressió menor, encara
que ascendent, en la resta de períodes.

GRÀFIC 66. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE ABSOLUT
D’ACCIDENTS EN JORNADA DE TREBALL.
CATALUNYA 1999-2003

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

GRÀFIC 67. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE ABSOLUT
D’ACCIDENTS EN JORNADA DE TREBALL.
ESPANYA 1999-2003

Font: elaboració pròpia a partir de dades del MTAS.
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GRÀFIC 68. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE ABSOLUT
D’ACCIDENTS IN ITINERE. CATALUNYA 1999-2003

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

GRÀFIC 69. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE ABSOLUT
D’ACCIDENTS IN ITINERE. ESPANYA 1999-2003

Font: elaboració pròpia a partir de dades del MTAS.
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Accidentalitat per gravetat
Els accidents laborals es van reduir a Catalunya durant el 2003 en un 7 %
respecte a l’exercici anterior. El nombre total d’accidents ha estat de
351.383, amb 26.564 accidents menys que l’any 2002.
Del total d’accidents, aproximadament el 48 % han causat baixa, un 47 %
s’han cursat sense baixa i el 4 % restant s’han produït en els desplaçaments
en anar i tornar de la feina. Cal destacar, però, que si bé els accidents en jornada de treball, amb baixa i sense baixa, presenten un descens del 7,5 % i
7,6 %, respectivament, els accidents in itinere augmenten un 7,5 % (981 accidents més).
Del total d’accidents, 349.132 són lleus, un 7 % menys que durant el període anterior (13.665); d’aquests, el 96,8 % (335.615) es produeixen en
jornada laboral, i la resta in itinere, un 8 % més que l’any passat.

Del total
d’accidents, el
48 % han causat
baixa, el 47 %
s’han cursat sense
baixa i el 4 % s’han
produït en els
desplaçaments
d’anada i tornada
de la feina.

Dels accidents greus, el 79,6 % es produeixen en jornada de treball, un
5 % menys que durant el període anterior; la resta són accidents in itinere
(20,4 %), amb un descens del 9,7 %.
Respecte als accidents mortals (239), s’observa un descens del 19,9 %
en la mortalitat produïda en jornada de treball. Per contra, els accidents
mortals produïts en els desplaçaments augmenten un 16,9 %.
En relació amb el conjunt de l’Estat, les tendències són similars, si bé el
descens és menor. L’accidentalitat total ha disminuït un 4,9 % (93.866).
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del MTAS.
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TAULA 169. ACCIDENTALITAT PER GRAVETAT. ESPANYA 2003
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Accidents en jornada de treball amb baixa
Del total d’accidents amb baixa durant la jornada de treball, el 45,6 %
es van produir en el sector serveis; el 32,1 %, en la indústria; el 20,6 %, en
la construcció, i el 1,6 %, en l’agricultura. Respecte a la variació amb el període anterior, tots els sectors han baixat les xifres d’accidentalitat un 0,9 %.
Però és el sector de la construcció el que presenta una reducció més gran,
3,5 %, seguit del de l’agricultura amb un 2,5 %.
Tant els homes
com les dones
del sector serveis
s’accidenten més
en nombres
absoluts però
el percentatge
sobre la població
ocupada és més
elevat en el sector
de la construcció.

L’anàlisi per gènere mostra que el percentatge d’homes accidentats, per
al global de sectors, gairebé triplica el de dones accidentades. Analitzant les
dades per sectors, tant els homes com les dones del sector serveis s’accidenten més en nombres absoluts, però el percentatge sobre la població ocupada
assalariada és més elevat en el sector de la construcció (16,1 %) en el cas
dels homes, i en l’agricultura (6,4 %) en el cas de les dones.
TAULA 170. ACCIDENTS EN JORNADA DE TREBALL AMB BAIXA
PER GÈNERE I SECTOR ECONÒMIC. CATALUNYA 2003
Unitats: nombre d’accidents i percentatges.

2003
Homes

Dones

TOTAL

Nombre

Pes (1)

Nombre

Pes (1)

Nombre

Pes (1)

Agricultura

2.366

13,3

315

6,4

2.681

11,8

Indústria

45.937

9,3

8.702

4,5

54.639

7,9

Construcció

34.701

16,1

426

2,1

35.127

14,9

Serveis

49.581

8,1

28.015

3,5

77.596

5,5

TOTAL

132.585

9,9

37.458

3,7

170.043

7,2

Variació 2003-2002
Nombre

Pes

Nombre

Pes

Nombre

Pes

-333

-3,0

-115

-1,7

-448

-2,5

Indústria

-4.554

-0,8

-714

-0,1

-5.268

-0,5

Construcció

-2.588

-3,4

-60

-1,4

-2.648

-3,5

Serveis

-4.979

-1,1

-443

-0,3

-5.422

-0,7

TOTAL

-12.454

-1,2

-1.332

-0,3

-13.786

-0,9

Agricultura

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria i de l’IDESCAT
(Base de dades de l’EPA).
Nota 1: pes del nombre d’accidents sobre la població ocupada assalariada del mateix sexe
i sector.
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Accidents amb baixa per gravetat i gènere
Del total d’accidents (170.043), el 78 % corresponen als homes (un 9,8 %
menys que l’any 2002) i un 22 % els han patit dones (un 3,4 % menys que
durant el període anterior).
Tot i que els valors en nombres absoluts es presenten molt dispars entre
els dos gèneres, la proporció dins de les diferents gravetats respecte al total
de cadascun dels sexes es manté relativament constant. Així, el percentatge
d’accidents lleus representa aproximadament el 99 % del total d’accidents
en tots dos gèneres. Concretament, per als homes assoleixen el 98,7 % i per
a les dones, el 99,6 %, i cal considerar que aquesta diferència d’un punt percentual serà absorbida pels accidents greus i mortals dels homes, els quals
són lleugerament superiors.

El percentatge
d’accidents lleus
representa
aproximadament el
99 % del total
d’accidents en tots
dos gèneres.

TAULA 171. ACCIDENTS AMB BAIXA PER GRAVETAT
I GÈNERE. CATALUNYA 2003
Unitats: nombre d’accidents.

2003
Homes

Dones

Total

Lleus

130.976

37.317

168.293

Greus

1.464

137

1.601

Mortals

145

4

149

TOTAL

132.585

37.458

170.043

Variació 2003-2002
Abs.

Rel.

Abs.

Rel.

Abs.

Rel.

Lleus

-14.249

-9,8

-1.287

-3,3

-15.536

-8,5

Greus

-45

-3,0

-39

-22,2

-84

-5,0

Mortals

-31

-17,6

-6

-60,0

-37

-19,.9

TOTAL

-14.325

-9,8

-1.332

-3,4

-15.657

-8,4

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

Per tant, els accidents lleus continuen sent els més nombrosos
(168.293), però respecte a l’any 2002 presenten una disminució del 9,8 %
en el cas dels homes i del 3,3 % en el cas de les dones. Quant als accidents
greus, tot i que tant homes com dones presenten xifres inferiors a l’any anterior, en el cas de les dones el descens ha estat més gran, del 22,2 %. El
mateix passa amb els accidents mortals, si bé la disminució global és del
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19,9 %: si ho analitzem per gènere, les dones presenten un 60 % menys i
els homes un 17,6 %.

Accidents amb baixa per àmbit territorial i gènere
Barcelona és la província que ha presentat un nombre més elevat d’accidents, 129.677, fet que representa un 76,26 % del global; seguida per
Girona, amb un 9,63 %; Tarragona, amb un 9 %, i Lleida, amb un 5 %.
A Lleida la
proporció d’homes
accidentats
supera la mitjana
territorial de
Catalunya i,
per tant, la
proporció de
dones accidentades
és inferior.

Tal com s’ha comentat en altres punts analitzats en aquest apartat, la proporció d’accidents en els homes assoleix el 78 % del total d’accidents i el de
les dones, el 22 %. Però en aquest cas cal comentar que aquestes proporcions
es mantenen en les demarcacions de Barcelona, Girona i Tarragona, mentre
que a Lleida la proporció d’homes accidentats supera la mitjana territorial de
Catalunya i, per tant, la proporció de dones accidentades és inferior. Així, el
percentatge d’homes accidentats en relació amb el total d’accidents a la demarcació territorial de Lleida és del 81,07 %, enfront del 18,93 % assolit per
les dones.
Si s’analitzen les dades obtingudes segons la variació interanual, cal
tenir en compte que, atès que Barcelona concentra el percentatge més
elevat de treballadors accidentats, serà en gran mesura la que determinarà la variació mitjana que es registri a tot Catalunya respecte a l’any
anterior.
No obstant això, Lleida és la província que mostra una variació més
gran respecte a l’any 2002, 1.217 accidents menys, fet que representa una
disminució del 12,4 %; seguida per Tarragona, Barcelona i Girona –aquesta última se situa molt per sota de la variació mitjana. Aquesta disminució del nombre d’accidents total que s’observa a Lleida està clarament influenciada pel fet
que el nombre d’accidents dels homes també és notablement inferior al de l’any
anterior. Enguany, les xifres mostren que aquests s’han reduït un 13,4 % respecte a la mitjana de Catalunya, que registra una reducció del 8,6 %. Per contra, és Tarragona la província que mostra una disminució en el nombre de
dones accidentades més gran que la resta de demarcacions (el 10,5 % enfront del 3,4 % del total de dones a Catalunya).

Accidents amb baixa per àmbit territorial i sector
El nombre més elevat d’accidents amb baixa a Catalunya, segons el
sector, es registra als serveis, atès que aquests assoleixen el 45,63 % del
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total (77.596 accidents). Seguidament, és el sector de la indústria el que
en presenta un percentatge més alt (el 32,13 %), i després el de la construcció (20,66 %). El sector de l’agricultura és el que en mostra una proporció notablement inferior, atès que només registra l’1,58 % del total
d’accidents.
Segons l’àmbit territorial, les dades mostren que Barcelona és la demarcació que més accidents amb baixa pateix.
Les variacions interanuals indiquen que a Catalunya el sector de l’agricultura és el que ha disminuït més, amb uns valors percentuals del 14,3 %.
Per contra, el sector dels serveis és el que registra una menor reducció quant
al total de Catalunya (6,5 %). Aquest fet és important si tenim en compte
que és el que assoleix la proporció més elevada d’accidents, tal com ja s’ha
comentat.
Analitzant les dades segons les demarcacions i els sectors, Barcelona és
la que presenta un nombre més alt de sinistres en tots els sectors, seguida
de Girona, Tarragona i Lleida.
Per demarcacions, el sector de l’agricultura és el que presenta una reducció més gran a les províncies de Barcelona i de Girona. A Lleida i
Tarragona és el sector de la construcció el que presenta una disminució més
gran.
En relació amb els sectors, el de l’agricultura és el que més disminueix,
amb un 14,3 %. Tant Girona com Barcelona presenten reduccions per sobre
de la mitjana percentual (16 % i 15,6 %), i Lleida i Tarragona registren 0,3
i 3,9 punts per sota de la mitjana. En la construcció, la reducció mitjana ha
estat del 7 %; Lleida presenta una reducció superior al doble, un 16,8 %;
Tarragona, un 13,1 %; Girona, un 7,6 %; i destaca Barcelona amb un percentatge inferior a la mitjana, un 4,5 %. En la indústria les dades estan molt
polaritzades. Mentre que Barcelona i Lleida presenten percentatges molt
alts de reducció, per a Girona i Tarragona la disminució és molt menor. En
el sector serveis la variació interanual és del 6,5 %. Lleida quasi dobla la
reducció mitjana, amb un 11,5 %, mentre que Girona manté, aproximadament, el mateix nombre d’accidents que l’any anterior (només ha disminuït
un 2,4 %).

Barcelona és la
demarcació que
presenta un nombre
més alt de sinistres
en tots els sectors.

El sector
de l’agricultura és
el que més ha
disminuït (14,3 %).
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424
Dones
28.999
3.462
1.634
3.363
37.458

TOTAL
129.677
16.373
8.633
15.360
170.043

Absoluta
Relativa
Homes
-9.540
-8,7
-657
-4,8
-1.084
-13,4
-1.173
-8,9
-12.454
-8,6

Variació 2003-2002
Absoluta
Relativa
Dones
-768
-2,6
-35
-1,0
-133
-7,5
-396
-10,5
-1.332
-3,4

Absoluta
Relativa
TOTAL
-10.308
-7,4
-692
-4,1
-1.217
-12,4
-1.569
-9,3
-13.786
-7,5

Construcció
23.900
4.120
2.275
4.832
35.127

2003
Indústria
43.787
4.847
2.641
3.364
54.639

Serveis
60.894
6.851
3.301
6.550
77.596

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

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
TOTAL

Agricultura
1.096
555
416
614
2.681

Unitats: nombre d’accidents.

Abs.
Rel.
Agricultura
-203
-15,6
-106
-16,0
-68
-14,0
-71
-10,4
-448
-14,3

Variació 2003-2002
Abs.
Rel.
Abs.
Rel.
Construcció
Indústria
-1.125
-4,5
-4.863 -10,0
-337
-7,6
-83
-1,7
-458
-16,8
-262
-9,0
-728
-13,1
-60
-1,8
-2.648
-7,0
-5.268
-8,8

Abs.
Rel.
Serveis
-4.117
-6,3
-166
-2,4
-429
-11,5
-710
-9,8
-5.422
-6,5

TAULA 173. ACCIDENTS AMB BAIXA PER SECTOR ECONÒMIC I ÀMBIT TERRITORIAL. CATALUNYA 2003

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

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
TOTAL

Homes
100.678
12.911
6.999
11.997
132.585

2003

TAULA 172. ACCIDENTS AMB BAIXA PER ÀMBIT TERRITORIAL I GÈNERE. CATALUNYA 2003

Unitats: nombre d’accidents.
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Índex d’incidència per sector
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 dels
trimestres del període en milers d’unitats. Cal fer una primera observació
atès que 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 el podem oferir perquè no es disposa
de la informació referent al règim especial agrari i a la del règim especial
de treballadors de la mar.
Així, analitzant les dades segons l’afiliació al règim general s’observa
que l’índex més alt d’incidència registrat correspon al sector de l’agricultura (278,52 ‰), mentre que és el sector serveis el que mostra un índex més
baix. Els sectors amb un nombre absolut més alt d’accidents amb baixa registren els índexs d’incidència menors. Es tracta del sector serveis i del
d’indústria.

El sector serveis
i el de la indústria
són els que
registren
uns índexs
d’incidència
més baixos.

TAULA 174. ÍNDEX D’INCIDÈNCIA PER SECTOR ECONÒMIC.
CATALUNYA 2003
Unitats: nombre d’accidents i índex.

2003

2002

Variació 2003-2002

Accid.

Índex
Incidèn.1

Accid.

Índex
Incidèn.1

Accid.

Índex
Incidèn.1

Agricultura

2.681

278,52

3.129

341,54

-448,0

-63,0

Indústria

54.639

94,90

59.907

102,92

-5268,0

-8,0

Construcció

35.127

156,69

37.775

175,26

-2648,0

-18,6

Serveis

77.596

48,62

83.018

53,92

-5422,0

-5,3

TOTAL

170.043

70,67

183.829

78,34

-13786,0

-7,7

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
Nota 1: l’Índex d’incidència és igual al nombre d’accidents multiplicat per mil dividit
pel nombre d’afiliats al règim general de la Seguretat Social.

La variació interanual mostra que, tot i que a Catalunya l’índex ha
disminuït un 7,7 ‰, són els sectors de l’agricultura i la construcció els
que presenten dades notablement inferiors. Concretament, en el sector
de l’agricultura l’índex d’incidència s’ha reduït un 63,0 ‰ i en el de la
construcció, un 18,6 ‰. En el sector serveis l’índex d’incidència res-

Però són els sectors
de l’agricultura
i de la construcció
els que registren
una reducció més
gran respecte
al 2002.
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pecte al 2002 ha sofert una disminució del 5,3 ‰, però com que es tracta
del sector que registra més nombre d’accidents aquesta dada és la que
influencia més el valor total registrat a Catalunya.

Malalties professionals
El nombre de malalties professionals es distribueix, segons la seva gravetat, en lleus, greus i mortals. A Catalunya el nombre més elevat de malalties professionals registrades són de tipus lleu (99,7 % del total). En
nombres absoluts, són 6.308 enfront de les 6.324 malalties totals.
El sector que presenta un nombre més alt de malalties lleus és el d’indústria, amb 3.564, seguit del de serveis, amb 2.112. Les malalties greus es
concentren en igual proporció en els mateixos sectors. El total de malalties
greus amb baixa és de 16.
Les malalties
professionals
amb baixa han
augmentat el 0,7 %
el 2003 respecte
a l’any anterior.

La variació interanual mostra que, en total, les malalties professionals
amb baixa han augmentat el 0,7 % el 2003 respecte a l’any anterior. Destaca
que el sector de l’agricultura enguany ha registrat un augment del 10,4 %,
que correspon concretament a les malalties lleus atès que no té cap malaltia
professional greu o mortal. L’únic sector que ha disminuït el nombre de malalts professionals és el de la indústria, que en nombres absoluts n’ha reduït
el nombre en 155 malalts, encara que quasi tots patien una malaltia lleu. A
la resta de sectors es mostra un increment del nombre de malalts.
En relació amb la gravetat, les dades mostren que les malalties lleus
s’han incrementat un 0,8 % respecte al 2002, mentre que les greus han disminuït un 36 %.
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579

2.112

6.308

Construcció

Serveis

TOTAL

16

8

1

7

0

Greus

2003

0

0

0

0

0

Mortals

6.324

2.120

580

3.571

53

TOTAL

50

161

35

-152

6

Rel.

0,8

8,3

6,4

-4,1

12,8

Lleus

Abs.

-9

-2

-3

-3

-1

Rel.

-36,0

-20,0

-75,0

-30,0

-100,0

Greus

Abs.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rel.

Mortals

Abs.

Variació 2003-2002

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria i de l’IDESCAT (Base de dades de l’EPA) .

3.564

53

Indústria

Agricultura

Lleus

Unitats: nombre de malalties.

41

159

32

-155

5

Rel.

0,7

8,1

5,8

-4,2

10,4

TOTAL

Abs.

TAULA 175. MALALTIES PROFESSIONALS AMB BAIXA PER GRAVETAT I SECTOR ECONÒMIC. CATALUNYA 2003
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Accidents amb baixa per sectors i comarques

Les comarques
que més accidents
registren el 2003
en nombres
absoluts són el
Barcelonès, el
Vallès Occidental,
el Vallès Oriental
i el Baix Llobregat.

Si s’analitzen les dades segons la seva incidència a l’àmbit comarcal, a
Catalunya, el 2003, s’observa que les comarques que més accidents registren en nombres absoluts són el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès
Oriental i el Baix Llobregat. A certa distància se situen les comarques del
Maresme, el Tarragonès, el Gironès, el Bages i el Segrià. Cal tenir en compte que la proporció de població assalariada d’aquestes comarques també és
més alta que la de la resta i que és per aquest motiu que la probabilitat de
patir accidents és més gran.
Les comarques que registren menys accidents en jornada laboral amb
baixa són el Priorat, el Pallars Sobirà, l’Anoia, la Terra Alta i el Pallars Jussà. Aquestes comarques tenen un nombre absolut d’accidents inferior a 100
treballadors. També són comarques on la població assalariada afiliada és
menor.
Tanmateix, cal estudiar l’índex d’incidència que determinarà la proporció de treballadors afiliats que han sofert accidents respecte al total
d’afiliació al règim general de la Seguretat Social a cadascuna de les comarques. D’aquesta manera, es pot analitzar si existeix una relació directa
entre el nombre d’accidents i el major o menor volum de població assalariada afiliada.

El Barcelonès
registra en nombres
absoluts la més alta
accidentabilitat
amb baixa laboral
de tot Catalunya
però, per contra,
el seu índex
d’incidència
també és dels
més baixos.
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L’índex d’incidència mitjà a Catalunya ha estat, el 2003, del 70,67 ‰.
Les dades mostren que la relació directa entre nombre de població assalariada i nombre d’accidents es respecta en alguns casos però no sempre. Així,
s’observa que les comarques del Pallars Jussà, el Priorat o la Terra Alta
mantenen una relació directa entre el nombre d’accidents i el volum de la
seva població assalariada, atès que els índexs d’incidència calculats són els
més baixos de Catalunya. Però la relació directa no es dóna en tots els casos, com es pot observar al Barcelonès. El Barcelonès, tal com s’ha comentat, registra en nombres absoluts la més alta accidentabilitat amb baixa
laboral de tot Catalunya però, per contra, el seu índex d’incidència també
és dels més baixos. Així, la proporció de treballadors i treballadores accidentats respecte al total de població assalariada afiliada és petita. Un altre
cas curiós és el que mostra la comarca de l’Alta Ribagorça, que, amb un
nombre molt baix d’accidents (85), representa una proporció molt alta respecte al total de la població assalariada (índex d’incidència del 115,76 ‰).
Igualment destaca la diferència sobre l’índex mitjà de tot Catalunya.
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Les comarques per a les quals el nombre de treballadors i treballadores accidentats és més alt respecte al total de treballadors i treballadores afiliats són
el Pla d’Urgell i l’Anoia (els índex d’incidència respectius són 119,53 ‰ i
115,76 ‰). Entre les comarques que tenen un índex més baix destaquen el
Pallars Jussà, el Barcelonès i el Priorat (respectivament, són el 48,79 ‰, el
54,5 ‰ i el 55 ‰).
Segons el sector d’activitat afectat, les dades mostren que el 2003 al sector de l’agricultura les comarques que han registrat més accidents en jornada de treball amb baixa han estat el Barcelonès, el Montsià i el Segrià. En
aquest mateix sector les que menys treballadors i treballadores accidentats
han tingut han estat l’Alta Ribagorça, la Val d’Aran i la Conca de Barberà.
Al sector de la indústria, les comarques amb més accidents són el Barcelonès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, i les que en tenen menys l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i la Val d’Aran. Al sector de la construcció
s’observa que les comarques amb més accidents són el Barcelonès, el
Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Les que menys accidents registren a
la construcció són el Priorat, el Pallars Sobirà i la Terra Alta. Finalment, al
sector dels serveis, que registra el més alt nombre d’accidents de tots els
sectors, les que més accidents han patit han estat el Barcelonès, el Vallès
Occidental i el Baix Llobregat. Per contra, les que menys treballadors i treballadores accidentats registren són el Priorat, la Terra Alta i l’Alta
Ribagorça.

Quant a la variació
interanual, destaca
que la major part
de les comarques
han disminuït
considerablement
el nombre
d’accidents.

Quant a la variació interanual, destaca que la major part de les comarques han disminuït considerablement el nombre d’accidents. Només han
estat les comarques del Pla de l’Estany, l’Alta Ribagorça, el Gironès i la
Terra Alta les que han augmentat el nombre d’accidents respecte al 2002.
Per tant, el seus percentatges d’evolució interanual seran positius, contràriament al que es detecta per al conjunt de la població catalana. Entre aquestes comarques destaca l’increment en l’accidentabilitat que ha sofert la
comarca de l’Alta Ribagorça, que ha augmentat un 26,9 % el seu nombre
d’accidents.
Les comarques que registren una disminució dels accidents en nombres
absoluts més elevada han estat el Vallès Occidental (4.348 accidents
menys), el Baix Llobregat (2.174) i el Barcelonès (1.085).
En punts percentuals, les que han disminuït notablement el nombre d’accidents amb baixa han estat el Pla de l’Estany (26,7 % menys), les Garrigues
(22,1 %) i el Garraf (18,3 %).
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Les comarques que
han incrementat
percentualment el
nombre d’accidents
segons els sectors
són les següents:
per a l’agricultura,
el Pallars Sobirà;
per a la indústria,
el Pla de l’Estany;
per a la construcció,
l’Alta Ribagorça,
i per al sector
serveis, les
Garrigues.
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En relació amb la variació de l’índex d’incidència respecte a l’any anterior destaca el seu increment en les comarques de l’Alta Ribagorça, el Pla
d’Urgell i el Gironès. La disminució més notable s’ha produït en les comarques de les Garrigues, la Cerdanya i l’Urgell.
Les comarques que han incrementat percentualment el nombre d’accidents segons els sectors són les següents: per a l’agricultura, el Pallars Sobirà (150 % més); per a la indústria, el Pla de l’Estany (10 %); per a la
construcció, l’Alta Ribagorça (89,5 %), i per al sector serveis, les Garrigues
(18,4 %). Per contra, les comarques que percentualment més han disminuït
el nombre d’accidents han estat les següents: per a l’agricultura, la Conca
del Barberà (63,6 % menys); per a la indústria, el Priorat (38,9 %); per a la
construcció, les Garrigues (43,0 %), i per als serveis, el Priorat (50 %).

37
153
57
16
0
35
40
113
143
101
123
18
355
36
6
4
41
32
14
100
141

Agricultura
508
561
1.094
52
2
1.371
2.529
661
342
486
7.535
347
11.637
224
41
368
627
95
577
1.273
1.896

Indústria
193
574
350
67
36
413
817
1.186
469
1.099
3.646
438
9.899
241
156
116
871
73
165
1.098
1.632

Construcció
302
1.040
878
96
47
684
1.490
1.410
477
934
8.243
555
31.654
272
112
134
1.057
58
232
2.955
2.787

Serveis
1.040
2.328
2.379
231
85
2.503
4.876
3.370
1.431
2.620
19.547
1.358
53.545
773
315
622
2.596
258
988
5.426
6.456

TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de dades publicades pel Departament de Treball i Indústria i el MTAS.
Nota 1: mitjana trimestral dels treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social.
Nota 2: l’índex d’incidència és igual al nombre d’accidents multiplicat per mil dividit pel nombre d’afiliats al règim general de la Seguretat Social.

Alt Camp
Alt Empordà
Alt Penedès
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Anoia
Bages
Baix Camp
Baix Ebre
Baix Empordà
Baix Llobregat
Baix Penedès
Barcelonès
Berguedà
Cerdanya
Conca de Barberà
Garraf
Garrigues
Garrotxa
Gironès
Maresme

2003

Unitats: nombre d’accidents, persones ocupades assalariades i índex.

Població assalariada 1
12.361
31.567
30.116
3.976
734
27.270
50.439
43.978
16.203
30.699
211.752
14.297
982.415
8.290
3.581
6.036
24.839
3.127
15.762
69.124
84.289

Índex Incidència 2
84,1
73,8
79,0
58,1
115,8
91,8
96,7
76,6
88,3
85,3
92,3
95,0
54,5
93,2
88,0
103,0
104,5
82,5
62,7
78,5
76,6

TAULA 176. ACCIDENTS I ÍNDEX D’INCIDÈNCIA EN JORNADA DE TREBALL AMB BAIXA PER SECTOR ECONÒMIC
I COMARCA. CATALUNYA 2003
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432

203
36
68
2
5
52
25
18
15
8
16
192
148
38
56
7
26
1
116
84
2.681

Agricultura
348
200
1.884
8
10
410
353
11
46
308
460
871
1.260
123
705
28
385
12
9.844
5.147
54.639

Indústria
409
206
518
52
25
192
176
24
111
106
81
1.124
762
93
1.861
25
169
137
3.779
1.738
35.127

Construcció
305
134
1.114
41
47
297
213
10
77
229
100
2.001
1.144
61
3.251
29
237
174
8.934
3.781
77.596

Serveis
1.265
576
3.584
103
87
951
767
63
249
651
657
4.188
3.314
315
5.873
89
817
324
22.673
10.750
170.043

TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de dades publicades pel Departament de Treball i Indústria i el MTAS.
Nota 1: mitjana trimestral dels treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social.
Nota 2: l’índex d’incidència és igual al nombre d’accidents multiplicat per mil dividit pel nombre d’afiliats al règim general de la Seguretat Social.

Montsià
Noguera
Osona
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Pla d’Urgell
Pla de l’Estany
Priorat
Ribera d’Ebre
Ripollès
Segarra
Segrià
Selva
Solsonès
Tarragonès
Terra Alta
Urgell
Val d’Aran
Vallès Occidental
Vallès Oriental
TOTAL

2003

Unitats: nombre d'accidents, persones ocupades assalariades i índex.

Població assalariada 1
12.334
6.650
42.203
2.111
1.360
7.956
8.119
1.146
3.386
6.974
6.158
60.139
39.692
3.366
85.176
1.447
8.308
3.082
296.140
106.921
2.406.054

Índex Incidència 2
102,6
86,6
84,9
48,8
64,0
119,5
94,5
55,0
73,5
93,4
106,7
69,6
83,5
93,6
69,0
61,5
98,3
105,1
76,6
100,5
70,7

TAULA 176. ACCIDENTS I ÍNDEX D’INCIDÈNCIA EN JORNADA DE TREBALL AMB BAIXA PER SECTOR ECONÒMIC
I COMARCA. CATALUNYA 2003. (CONTINUACIÓ)
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Agricultura
Abs.
Rel.
-11
-22,9
3
2,0
-16
-21,9
-7
-30,4
0
0,0
-20
-36,4
-19
-32,2
6
5,6
-22
-13,3
-23
-18,5
-57
-31,7
-7
-28,0
-33
-8,5
7
24,1
-5
-45,5
-7
-63,6
-1
-2,4
-7
-17,9
1
7,7
-89
-47,1
-30
-17,5

Indústria
Abs.
Rel.
28
5,8
-17
-2,9
-139
-11,3
-21
-28,8
2
0,0
-220
-13,8
-143
-5,4
30
4,.8
4
1,2
-53
-9,8
-1026
-12,0
-29
-7,7
-99
-0,8
-63
-22,0
3
7,9
-29
-7,3
-28
-4,3
-20
-17,4
-73
-11,2
89
7,5
-110
-5,5

Construcció
Abs.
Rel.
-44
-18,6
-97
-14,5
-15
-4,1
5
8,1
17
89,5
-23
-5,3
-8
-1,0
-127
-9,7
-72
-13,3
-136
-11,0
-348
-8,7
-94
-17,7
132
1,4
-1
-0,4
2
1,3
-41
-26,1
17
2,0
-55
-43,0
-32
-16,2
-10
-0,9
-125
-7,1

Font: elaboració pròpia a partir de dades publicades pel Departament de Treball i Indústria i el MTAS.
Nota 1: diferència entre el valor de 2003 i el de 2002.

Alt Camp
Alt Empordà
Alt Penedès
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Anoia
Bages
Baix Camp
Baix Ebre
Baix Empordà
Baix Llobregat
Baix Penedès
Barcelonès
Berguedà
Cerdanya
Conca de Barberà
Garraf
Garrigues
Garrotxa
Gironès
Maresme

Variació 2003-2002

Unitats: variació absoluta en nombre d’accidents, variació relativa en percentatge, i diferència d’índex.

Serveis
Abs.
Rel.
-56
-15,6
-114
-9,9
57
6,9
5
5,5
-1
-2,1
1
0,1
-267
-15,2
-187
-11,7
-52
-9,8
-157
-14,4
-743
-8,3
-44
-7,3
-1085
-3,3
-5
-1,8
-13
-10,4
-66
-33,0
-64
-5,7
9
18,4
-43
-15,6
254
9,4
-11
-0,4

TOTAL
Abs.
Rel.
-83
-7,4
-225
-8,8
-113
-4,5
-18
-7,2
18
26,9
-262
-9,5
-437
-8,2
-278
-7,6
-142
-9,0
-369
-12,3
-2174
-10,0
-174
-11,4
-1085
-2,0
-62
-7,4
-13
-4,0
-143
-18,7
-76
-2,8
-73
-22,1
-147
-13,0
244
4,7
-276
-4,1
-10,16
-11,65
-8,21
-6,18
20,32
-13,6
-12,51
-8,89
-13,31
-13,41
-11,32
-14,97
-2,13
-10,19
-7,1
-25,23
1,38
-28,52
-12,57
0,97
-4,79

Índex d'incid. 1
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Agricultura
Abs.
Rel.
-30
-12,9
-13
-26,5
-10
-12,8
-2
-50,0
3
150,0
-17
-24,6
9
56,3
3
20,0
-9
-37,5
-5
-38,5
-1
-5,9
-20
-9,4
2
1,4
5
15,2
7
14,3
-1
-12,5
-9
-25,7
1
0,0
-21
-15,3
-3
-3,4
-448
-14,3

Indústria
Abs.
Rel.
23
7,1
1
0,5
-323
-14,6
-9
-52,9
1
11,1
-32
-7,2
32
10,0
-7
-38,9
-14
-23,3
0
0,0
-21
-4,4
-45
-4,9
-60
-4,5
-9
-6,8
-66
-8,6
0
0,0
-110
-22,2
-4
-25,0
-1893
-16,1
-818
-13,7
-5268
-8,8

Construcció
Abs.
Rel.
-18
-4,2
-1
-0,5
7
1,4
9
20,9
4
19,0
-18
-8,6
14
8,6
-9
-27,3
-1
-0,9
-6
-5,4
-39
-32,5
-337
-23,1
-90
-10,6
2
2,2
-321
-14,7
-1
-3,8
-20
-10,6
-11
-7,4
-678
-15,2
-79
-4,3
-2648
-7,0

Font: elaboració pròpia a partir de dades publicades pel Departament de Treball i Indústria i el MTAS.
Nota 1: diferència entre el valor de 2003 i el de 2002.

Montsià
Noguera
Osona
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Pla d'Urgell
Pla de l'Estany
Priorat
Ribera d'Ebre
Ripollès
Segarra
Segrià
Selva
Solsonès
Tarragonès
Terra Alta
Urgell
Val d’Aran
Vallès Occidental
Vallès Oriental
TOTAL

Variació 2003-2002

Unitats: variació absoluta en nombre d’accidents, variació relativa en percentatge, i diferència d’índex.

Abs.
-55
-23
-131
-4
-14
-60
14
-10
-6
-36
-31
-244
-72
-10
-238
4
-44
-11
-1756
-113
-5422

Serveis
Rel.
-15,3
-14,6
-10,5
-8,9
-23,0
-16,8
7,0
-50,0
-7,2
-13,6
-23,7
-10,9
-5,9
-14,1
-6,8
16,0
-15,7
-5,9
-16,4
-2,9
-6,5

TOTAL
Abs.
Rel.
-80
-5,9
-36
-5,9
-457
-11,3
-6
-5,5
-6
-6,5
-127
-11,8
69
9,9
-23
-26,7
-30
-10,8
-47
-6,7
-92
-12,3
-646
-13,4
-220
-6,2
-12
-3,7
-618
-9,5
2
2,3
-183
-18,3
-25
-7,2
-4348
-16,1
-1013
-8,6
-13786
-7,5

-11,59
-8,75
-12,21
-6,84
-7,03
-17,68
6,58
-20,82
-10,35
-6,95
-10,78
-12,51
-6,3
-7,66
-8,6
-1,13
-23,87
-14,32
-17,37
-13,13
-7,67

Índex d'incid. 1
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Taxa d’incidència per comunitat autònoma
Prèviament a l’anàlisi de les dades, cal tenir en compte que les dades estudiades són les facilitades pel Ministeri de Treball i Afers Socials i que
corresponen al còmput d’accidents de treball més malalties professionals.
Feta aquesta primera observació, ressalta que la taxa d’incidència registrada al conjunt de l’Estat espanyol segons la mitjana de les comunitats autònomes el 2003 és del 66,2 ‰. Catalunya està situada molt per sobre d’aquesta
mitjana, atès que els seu valor registrat és del 72,0 ‰. Com Catalunya, les altres comunitats que tenen els valors més alts són les següents: Castella-la
Manxa (87,9 ‰) i les Balears (82,1 ‰). Els valors més petits corresponen a
les comunitats de Ceuta i Melilla (32,7 ‰), Extremadura (51,1 ‰), Castella
i Lleó (54 ‰) i Aragó (54,6 ‰).
Les dades mostren que l’any 2002 es donava la mateixa relació tant en
les comunitats amb un índex d’incidència més alt com en les que el tenien
més baix. L’únic cas remarcable és el de la comunitat d’Astúries, que l’any
passat tenia una taxa molt més alta que enguany.

La taxa
d’incidència
registrada al
conjunt de l’Estat
espanyol segons la
mitjana de les
comunitats
autònomes el 2003
és del 66,2 ‰.
Catalunya està
situada molt per
sobre d’aquesta
mitjana (72,0 ‰).

D’altra banda, la variació interanual indica que les comunitats que registraven una taxa més alta el 2002 són les que han disminuït el seu índex,
tot i que continuen sent les que tenen valors més alts d’accidentabilitat.
Aquestes comunitats són les Balears (10,4 % menys), les Canàries i
Catalunya (totes dues han disminuït un 9,2 %).
Respecte a la mitjana del conjunt de l’Estat espanyol, cal tenir en compte que, si bé Catalunya manté una taxa d’incidència en accidents de treball
i malalties professionals amb uns valors superiors, la diferència s’ha anat
reduint.
Així, el 2002 la diferència era de 9 punts percentuals, mentre que el
2003 la diferència s’ha reduït a 6 punts percentuals.
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TAULA 178. TAXA D’INCIDÈNCIA PER COMUNITAT AUTÒNOMA.
ESPANYA 2003
Unitats: nombre de persones accidentades per cada mil persones ocupades.

2003

2002

Variació 2003-02

Andalusia

66,1

74,6

-8,4

Aragó

54,6

58,7

-4,2

Astúries

69,1

78,9

-9,8

Balears

82,1

92,5

-10,4

Canàries

66,9

76,1

-9,2

Cantàbria

58,7

62,5

-3,7

Castella i Lleó

54,0

54,8

-0,8

Castella-la Manxa

87,9

90,0

-2,2

CATALUNYA

72,0

81,2

-9,2

Ceuta i Melilla

32,7

40,1

-7,4

València

68,2

75,2

-7,0

Extremadura

51,1

59,3

-8,2

Galícia

56,4

61,0

-4,5

Madrid

63,3

64,0

-0,6

Múrcia

64,6

72,5

-7,9

Navarra

68,8

73,7

-5,0

País Basc

66,3

72,3

-6,0

Rioja

69,1

70,2

-1,1

CONJUNT NACIONAL

66,2

72,2

-6,0

Font: elaboració pròpia a partir de dades publicades pel MTAS i l’INE.

A continuació, fem especial referència a la IV Enquesta de qualitat de
vida en el treball, que té com a objectius principals obtenir informació sobre
l’entorn, les actituds i els valors cap al treball, així com la satisfacció amb
aquest.
Per a la realització de l’enquesta s’han considerat ocupades aquelles
persones de 16 anys i més que, durant la setmana anterior a aquesta, han tingut un treball per compte d’altri o han exercit una activitat laboral per
compte propi,3 treballant almenys una hora (a canvi d’un sou, salari, bene3. En el grup d’assalariats s’inclou totes les persones que treballen per a un empresari públic
o privat i que reben per això un sou, salari, comissió, gratificació o qualsevol altra forma de
remuneració en diners o en espècie. No assalariats es consideren les persones amb una
activitat per compte propi; s’hi inclou les persones que duen la seva pròpia empresa o
exerceixen pel seu compte una professió lliberal, un ofici, indústria o comerç.
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fici empresarial o guany familiar, en metàl·lic o en espècie) o bé aquelles
absents del treball però que hi han mantingut un fort vincle.
Analitzant les dades que fan referència a l’entorn del treball, Catalunya
és la comunitat autònoma on hi ha menor incidència d’estrès a la feina (3,54
punts, d’una escala de 0 a 10), en relació amb Astúries (5,23 punts) i el País
Basc (5,15), que són les comunitats amb puntuacions més elevades. Desagregant la variable sexe, s’observa que en el conjunt de l’Estat els homes
catalans són els que menys estressant troben la seva ocupació; les dones catalanes presenten el cinquè lloc (3,98) darrere de les de la Comunitat de
Navarra i la Rioja.

Segons la IV
Enquesta de
qualitat de vida en
el treball,
Catalunya és
la comunitat
autònoma on hi
ha una menor
incidència
d’estrès percebut
a la feina.

Per edats, les edats mitjanes 30-54 presenten un grau més elevat d’estrès
percebut i real.
Respecte a la percepció del risc laboral amb referència al seu lloc de treball, segons els ocupats enquestats, el 40 % pensen que les situacions de risc
no es donen mai.
Analitzades les dades per tipus d’activitat, el 24 % dels ocupats de la
construcció enquestats opinen que mai tenen percepció de risc en la seva
feina habitual, enfront d’un 14 % que pensen que sempre en tenen; amb relació a l’agricultura, només un 2,9 % dels treballadors i treballadores pensa
que existeix risc a la seva feina i un 56,6 % opinen que mai no n’hi ha; en
el transport, el 43 % no percep en el seu treball condicions perilloses. En la
resta d’activitats, en un percentatge del 53,8 % la resposta més freqüent és
«alguna vegada» o «gairebé mai».
En relació amb la informació referent a Catalunya,4 el 28,4 % de les persones ocupades consideren que la seva feina els comporta algun risc per a
la salut. Això és així per al 33,7 % dels homes i per al 22,1 % de les dones.

A Catalunya,
segons l’Enquesta
de salut de
Catalunya del
2002, el 28,4 %
de les persones
ocupades
consideren que la
seva feina els
comporta algun
risc per a la salut.

Quant a la freqüència amb què l’empresa informa sobre els riscos laborals, tant en l’agricultura com en la indústria els enquestats opinen que reben informació en un 40 % de les ocasions, i en un 50 %, els ocupats de la
construcció i del transport.

4. Enquesta de salut de Catalunya 2002.
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6. CONCLUSIONS I CONSIDERACIONS

En aquest apartat de la Memòria s’ha reflectit la situació en què es troba
actualment Catalunya pel que fa al mercat de treball, a les polítiques d’ocupació, a les relacions laborals i a la seguretat i salut en el treball.

EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT, L’OCUPACIÓ I L’ATUR
A CATALUNYA
En l’àmbit del mercat de treball i l’ocupació hi ha hagut una àmplia activitat normativa amb l’objectiu final d’aconseguir més i millor ocupació.
A escala europea, podem destacar la Decisió del Consell, de 22 de juliol de
2003, relativa a les directrius per a les polítiques d’ocupació per als estats
membres, que, per a l’any 2003, marca tres objectius principals: la plena
ocupació, la qualitat i la productivitat del treball i la cohesió i la inclusió social. També s’ha de destacar la Recomanació del Consell, de 22 de juliol de
2003, sobre l’aplicació de les polítiques d’ocupació dels estats membres,
que analitza les actuacions dels països i en detecta els principals problemes.
Pel que fa al marc normatiu estatal, cal destacar el Pla d’acció per a
l’ocupació al Regne d’Espanya, el qual recull els resultats i les mancances
de l’any anterior i formula una sèrie de directrius per a l’any en curs, en
compliment de les recomanacions que estableix la UE. També cal fer esment de la publicació de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació,
que estableix les bases del nou Servei Públic d’Ocupació estatal i la seva
articulació amb els serveis d’ocupació de les comunitats autònomes.
Aquesta Llei ha perdut la seva condició de bàsica i ha comportat una disminució de les competències que fins ara tenia reconegudes la Generalitat. I,
també, la Llei 36/2003, d’11 de novembre, de mesures de reforma econòmica, on es regulen mesures destinades a impulsar l’activitat i creació de
petites i mitjanes empreses i les mesures de millora de l’acció protectora de
la Seguretat Social.
En l’àmbit autonòmic, cal fer referència al Pla general d’ocupació de
Catalunya, que estableix els criteris, les directrius i les prioritats de la política d’ocupació de Catalunya, amb l’objectiu d’aconseguir més ocupació i
de millor qualitat. També s’ha d’esmentar l’Estratègia Catalana per a
l’Ocupació, que té com a finalitat la transposició de les directives de l’EEO
a escala local a través de l’instrument del Pla local per a l’ocupació, en un
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marc d’integració de les polítiques locals, provincials i regionals amb vista
a reforçar l’aplicació del Pla nacional d’acció per a l’ocupació.
Pel que fa a les dades del mercat de treball, es pot destacar que la població activa a Catalunya ha augmentat un 2,9 % respecte a l’any anterior i s’ha
situat en 3.154.300 persones. Aquest creixement és degut, en la seva gran
majoria, a la incorporació de les dones amb formació secundària i superior
al mercat de treball. D’altra banda, continua minvant, d’una manera més accentuada a Catalunya que al conjunt de l’Estat espanyol, el nombre de joves
que s’hi incorporen com a població activa, com a reflex de l’actual piràmide
demogràfica. Per sectors, la població activa només davalla en la indústria i
ho fa un 3,6 %.
La població ocupada catalana, integrada per 2.861.800 persones, ha
crescut un 3,3 %; un creixement superior a la mitjana espanyola, que ha estat d’un 2,7 %. Aquest augment es produeix majoritàriament en les dones
entre 25 i 54 anys, mentre que davalla la població ocupada jove. La taxa
d’ocupació a Catalunya ha estat del 53,8 %, 5 punts per sobre de la mitjana
espanyola. Atenent a les condicions de treball de la població ocupada, cal
remarcar que creix el nombre d’assalariats amb contracte indefinit. D’altra
banda, la taxa de temporalitat de les dones a Catalunya l’any 2003 s’ha situat en el 24,9 %, la qual cosa representa una reducció del 2,1 % respecte a
l’any anterior; mentre que a la totalitat de l’Estat la taxa de temporalitat de
les dones s’ha reduït un 0,3 %, situant-se en el 33,5 %. Cal destacar que en
aquest període davalla el nombre d’empresaris i cooperativistes entre la població masculina, mentre que augmenten les dones amb aquesta situació
professional.
La població inactiva a Catalunya s’ha situat en 2.162.200 persones, un
2,8 % menys que el darrer any, i el 65 % de les persones inactives són dones.
D’altra banda, la població desocupada a Catalunya se situa en 292.500
persones. La taxa d’atur estimat és del 9,3 %, 2 punts per sota de la taxa estatal. De les dades analitzades es desprèn que l’atur estimat total baixa pel
descens de les dones desocupades tot i que aquestes representen el 56 % de
l’atur total; i l’atur de llarga durada augmenta lleugerament respecte a l’any
anterior i representa el 40 % de les persones desocupades.
Contràriament al que s’observa en l’atur estimat de l’Enquesta de població activa, l’atur registrat a Catalunya augmenta quasi 1 punt per sobre
de la mitjana estatal durant l’any 2003. Tot i així, es redueix la taxa d’atur,
que se situa en el 6,4 %, més de 2 punts per sota de l’espanyola.

439

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2003

Creix el nombre d’aturats que cerca feina fa més d’un any i ho fa sobretot en les dones més grans de 45 anys. En general, la major part de demandants d’ocupació són persones amb baix nivell formatiu que cerquen un
tipus de feina sense qualificació.
En el tema de la immigració, cal destacar la Llei orgànica 14/2003, de
20 de novembre, que modifica, entre d’altres, la Llei d’estrangeria. Aquesta
significa la segona reforma de l’esmentada Llei, que va entrar en vigor fa
només tres anys. A Catalunya, el Decret 156/2003, de 10 de juny, estableix
la regulació de les oficines de la Generalitat a l’estranger, l’objectiu de les
quals és informar sobre les necessitats del mercat de treball a Catalunya en
els països que són punt d’origen de la immigració.
Pel que fa al contingent d’immigració establert per a l’any 2003, l’oferta
va ser de 10.575 llocs de treball a Espanya, dels quals 2.192 van correspondre a Catalunya.
Gairebé un 6 % de la població activa de Catalunya és nascuda a l’estranger. Tenint en compte l’afiliació a la Seguretat Social, els estrangers representen un 21,6 % del total, i n’hi ha hagut un increment del 21,5 % respecte
a l’any passat. També es pot destacar que el 80,5 % dels immigrants provenen de països extracomunitaris. El col·lectiu amb més presència al mercat
de treball català és el dels marroquins. L’any 2003 es van registrar a
Catalunya 338.048 contractes amb estrangers, el 89,2 % dels quals van ser
contractes temporals.

LES POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ: SERVEI
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA I ALTRES OPERADORS
Pel que fa a les diferents polítiques actives d’ocupació, s’ha de destacar
que l’any 2003 ha estat un any de continuïtat en relació amb l’any anterior,
que va ser més innovador quant a canvis normatius.
D’altra banda, el nombre d’accions formatives ha disminuït en relació
amb l’any 2002. És el cas dels itineraris d’inserció, que han disminuït un
3,5 %; els cursos de formació ocupacional ho han fet un 13 %; els programes d’accions integrades per a col·lectius especials, un 2,3 %, i els cursos
de reciclatge, un 14 %. Els programes experimentals són les úniques accions
que incrementen tant el nombre de places com la quantia dels ajuts.
El SOC ha atorgat un 3,5 % menys d’accions d’orientació professional
en relació amb l’any anterior.
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Pel que fa a la intermediació entre oferta i demanda d’ocupació gestionada pel SOC durant l’any 2003, cal assenyalar que hi ha hagut una davallada del nombre de llocs de treball oferts. Per sectors, la construcció i
l’agricultura, contràriament, han incrementat el nombre d’ofertes laborals;
el primer sector, sobretot a la província de Tarragona. Pel que fa a les característiques de l’oferta, quasi una quarta part dels llocs de treball oferts
s’han cobert amb treballadors no qualificats, i en més de la meitat de les ofertes es demana cobrir llocs de treball sense categoria laboral determinada.
Els programes de foment de l’ocupació duts a terme l’any 2003 segueixen la mateixa línia que els desenvolupats l’any anterior.
Pel que fa a la formació contínua, la UE defineix l’educació i la formació com a elements cabdals en el futur d’Europa si aquesta vol convertir-se
en l’economia i en la societat del coneixement més avançada del món. En
aquest sentit, es recomana als estats membres que desenvolupin estratègies
per fomentar l’educació permanent. Actualment, la gestió dels fons de la
formació dels treballadors en actiu està atribuïda a una fundació estatal, sistema que ha estat impugnat per la Generalitat de Catalunya, i que el Tribunal Constitucional ha resolt en el sentit que la gestió i execució de la
formació contínua corresponen a la Generalitat de Catalunya. El Govern de
l’Estat, ignorant aquesta resolució, instaura un nou model de formació contínua a través del Reial decret 1046/2003. Paral·lelament, el Govern de la
Generalitat ha regulat, però no ha constituït, el Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya per a la gestió d’uns fons als quals encara no té accés.
També s’ha de fer esment dels pactes territorials per a l’ocupació, que
són un instrument d’origen comunitari per articular polítiques actives
d’ocupació, plenament consolidats a Catalunya, tal com es constata a la Llei
17/2002, de creació del SOC, en definir-los com a elements estratègics per
al desenvolupament del territori. Actualment hi ha en funcionament a
Catalunya 22 pactes territorials per a l’ocupació: 19 a la província de
Barcelona i un a cada província restant. De l’anàlisi detallada de cada pacte,
se’n desprèn la consonància entre les principals línies d’actuació i els objectius fixats amb les directrius de l’EEO. El total de les subvencions atorgades pel Departament de Treball i Indústria s’incrementa el 7,4 % respecte
del 2002, mentre que el nombre d’actuacions descendeix el 12,4 %.
D’altra banda, també es pot destacar que durant l’any 2003 finalitza la
vigència del Pacte per a l’ocupació juvenil a Catalunya, signat per la Generalitat de Catalunya i els agents socials, que acaba els tres anys d’actuacions
amb un desenvolupament de més del 75 % sobre el total previst i que ha ajudat més de 170.000 joves a incorporar-se al mercat laboral.
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FLUXOS D’ENTRADA I SORTIDA DEL MERCAT
DE TREBALL
En relació amb els fluxos d’entrada i sortida del mercat de treball, es pot
assenyalar que durant l’any 2003 el nombre de contractes registrats a
Catalunya, que va ser de 2.085.387, ha disminuït un 2 %, seguint la tendència
a la baixa dels últims tres anys. La contractació temporal significa el 87 % de
la contractació.
De l’anàlisi de les dades, s’aprecia un nombre més elevat de contractes
indefinits a mesura que augmenta l’edat del treballador; així mateix, els joves esdevenen els més afectats per la contractació temporal ja que tan sols
un 8 % dels contractes registrats amb menors de 20 anys són de caràcter indefinit. També és remarcable que un 70 % dels contractes es registra amb
persones que han assolit un nivell d’estudis primari, així com l’important
creixement que presenta el grup sense estudis, que passa de 9.539 a 40.291
contractes.
Per sectors d’activitat econòmica, tot i que més de les tres quartes parts
dels contractes se situen en el sector serveis, destaca la davallada que experimenta el sector industrial –amb un 10,1 %– i l’increment del nombre de
contractes en el sector agrari –un 12,5 % en relació amb l’any 2002. El sector industrial presenta el percentatge més elevat de contractes indefinits,
mentre que el sector agrari ho fa en el nombre de contractes temporals. Tenint en compte la durada dels contractes, es pot destacar que quasi la meitat
dels contractes temporals registrats té una durada inferior als tres mesos i
que un 60 % no sobrepassa els sis mesos.
D’altra banda, el nombre de contractes formalitzats per ETT s’incrementa un 3,7 %. El 43,3 % d’aquests es registra amb joves menors de 25
anys i el 46,6 % esdevenen contractes temporals de durada indeterminada.
Quasi una tercera part dels contractes temporals té una durada no superior
als 10 dies.
Pel que fa als acomiadaments individuals i col·lectius a Catalunya, s’ha
d’assenyalar que aquest any hi ha hagut 40.078 conciliacions individuals
per motiu d’acomiadament i, d’aquestes, 25.127 han acabat amb avinença
entre les parts. D’altra banda, el nombre d’acomiadaments efectius registrats en el mateix acte de conciliació va ser de 24.582, i van afectar majoritàriament els treballadors del sector de serveis i de la indústria. Malgrat
aquestes dades, l’any 2003, respecte als anys precedents, ha registrat un important descens tant en el nombre d’expedients de conciliacions individuals
tramitats com en els acomiadaments efectius produïts. Així mateix, hi ha
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hagut 463 expedients de regulació d’ocupació on s’ha autoritzat l’extinció
de la relació laboral de 10.712 treballadors.

RELACIONS LABORALS
En l’apartat de relacions laborals s’ha de destacar que, pel que fa a la
negociació col·lectiva, s’han analitzat les dades sobre els acords col·lectius
que estan vigents en els anys de referència. Així, el nombre total d’acords
col·lectius vigents l’any 2003 ha estat de 918, un 13,56 % inferior a l’any
anterior. Aquests acords afecten 188.581 empreses i 1.825.300 treballadors. Del total d’acords col·lectius, 769 són acords col·lectius que afecten
tota o una part de l’empresa o un grup d’empreses i 149 són acords col·lectius sectorials. També és remarcable que l’any 2003 ha seguit la tendència
que es ve produint des de l’any 2000 d’una progressiva disminució dels
acords de vigència anual, cosa que s’ha fet més patent en els acords col·lectius d’àmbit d’empresa.
A Catalunya, la jornada mitjana anual pactada per a l’any 2003 ha estat
de 1.748,03 hores, amb un lleugeríssim increment respecte a la jornada pactada per a l’any 2002, que va ser de 1.747,91 hores, i sensiblement inferior
a la mitjana anual pactada en el total d’acords d’àmbit estatal, que ha estat
de 1.756,40 hores. De l’anàlisi de les dades sobre la jornada pactada, s’observa que els acords de sector pacten més hores que els acords d’empresa.
En el total d’acords vigents a Catalunya l’any 2003, l’increment salarial
pactat ha estat del 3,68 %, si bé ha estat del 3,84 % en els acords que han
pactat la clàusula de revisió per garantia salarial. També es pot destacar que
els acords de sector pacten un increment salarial 1 punt superior als acords
d’empresa.
Pel que fa a la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, s’ha de
fer esment de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, que
estableix una sèrie de mesures aplicables específicament al personal al servei de l’Administració de la Generalitat i de les entitats locals i unes altres
destinades al món empresarial privat. Aquest any també s’ha aplicat una deducció en l’impost sobre la renda de les persones físiques per a les dones
que treballin fora de la llar amb fills menors de tres anys.
En el tema de la conflictivitat laboral es pot destacar que l’any 2003 es
van realitzar a Catalunya 136 vagues, un 22,52 % més que l’any anterior, i
amb un índex d’incidència del 31,7 %. Malgrat aquesta diferència quantitativa del nombre de vagues, el nombre de treballadors que hi han participat
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és un 51,62 % inferior a l’any anterior i les jornades perdudes en les vagues
han representat un decrement del 44,65 %. Pel que fa a les hores perdudes
en les vagues, l’any 2003 se n’han comptabilitzat 512.623.
Respecte als tancaments patronals, s’ha d’indicar que aquest any 2003
hi ha hagut 2 tancaments patronals que han afectat una plantilla de 711 treballadors.
També relacionat amb la conflictivitat laboral, s’ha de fer esment dels
expedients de regulació d’ocupació. Aquest any, del total de 606 expedients
autoritzats, en el 87 % dels casos hi ha hagut un acord previ entre representants dels treballadors i de l’empresa i aquests expedients han afectat
12.438 treballadors. En 118 expedients es va autoritzar la suspensió de la
relació laboral de 2.581 treballadors, en 25 expedients es va autoritzar la reducció de la jornada de 592 treballadors i en 463 es va autoritzar l’extinció
de la relació laboral de 10.712 treballadors. El nombre més elevat de treballadors afectats pels expedients de regulació d’ocupació autoritzats són del
sector de la indústria.
Pel que fa a la solució extrajudicial de conflictes, es pot assenyalar que
el Departament de Treball i Indústria ha realitzat 484 mediacions, 256 conciliacions col·lectives i 84.299 conciliacions individuals.
També s’ha de fer esment de l’activitat del TLC. Els 738 expedients que
ha tramitat durant l’any 2003 han significat un increment de gairebé el 30 %
respecte a l’any anterior. El TLC ha realitzat 55 arbitratges, 643 conciliacions
col·lectives i 40 conciliacions individuals.

SEGURETAT I SALUT LABORALS
En relació amb la seguretat i la salut laborals, l’any 2003 ha estat especialment actiu en l’àmbit normatiu europeu tant per part del Consell com de
la Comissió. A l’Estat espanyol destaca l’aprovació de la Llei 54/2003, de
12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals, que té l’objectiu de combatre d’una manera més activa l’accidentalitat laboral i d’afavorir amb l’adequació normativa el compliment efectiu
de les obligacions preventives.
La reforma es concreta fonamentalment en l’elaboració, a càrrec de
l’empresari, del Pla de prevenció de riscos, com a element estratègic dins
de l’organització preventiva. En la línia de potenciar la funció de vigilància
i control es preveu el reforçament de la Inspecció de Treball a través de
l’habilitació dels tècnics funcionaris públics de les comunitats autònomes.
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També es tipifiquen noves sancions d’acord amb els incompliments de les
noves obligacions.
Entre les actuacions desenvolupades a escala autonòmica, cal destacar
el Pla català de formació en matèria de seguretat i salut laborals, aprovat pel
CTESC el 14 de juliol. Aquest Pla pretén ser una eina que ajudi a incidir en
la disminució de la sinistralitat a través de la integració de conductes segures
i de bones pràctiques. A hores d’ara aquest Pla encara no s’ha dotat pressupostàriament.
Pel que fa a les dades de sinistralitat laboral, durant l’any 2003 es van
produir a Catalunya 351.383 accidents, un 7 % menys que l’any anterior.
Els accidents lleus representen el 99,36 % del total d’accidents; els greus,
el 0,57 %, i els mortals, el 0,07 %. Respecte als accidents mortals, si bé hi
ha hagut un descens global del 19,9 %, els produïts en els desplaçaments
han augmentat el 16,9 %.
Per sectors d’activitat, on es produeix més accidentalitat en nombres absoluts és en el sector serveis, amb un 45,63 % del total d’accidents; però,
analitzant el pes de l’accidentalitat sobre la població ocupada, aquesta és
més elevada en el sector de la construcció.
Per províncies, Barcelona aglutina el 76,2 % del total d’accidentalitat,
i, respecte a l’any anterior, cal destacar que Lleida és on hi ha un descens
més gran de l’accidentalitat. Per comarques, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Baix Llobregat són les que registren un nombre més alt d’accidents.
Quant a l’índex d’incidència, Catalunya, amb un 72 ‰, està per sobre
de la mitjana de l’Estat espanyol, que en té un 66,2 ‰, tot i que aquesta diferència s’ha anat reduint progressivament en els últims anys –un 9 % durant l’any 2002 i un 6 % l’any 2003.
Pel que fa a les malalties professionals, les malalties lleus han augmentat un 0,8 %, mentre que les malalties greus han disminuït un 36 % respecte
a l’any 2002.
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1. DINÀMICA DEMOGRÀFICA
1.1. EL CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ
Segons les dades del padró continu d’habitants, la població catalana resident l’1 de gener de 2003 és de 6.704.146 persones, un 3,04 % més que
fa un any (197.706 persones més en termes absoluts).
D’altra banda, la població espanyola ha augmentat en 879.170 persones en
un any (un 2,10 %), i s’ha situat en 42.717.064 habitants l’1 de gener de 2003.
La població catalana representa un 15,7 % del total d’habitants de l’Estat, i el nombre de residents és un dels que més creix en un any, juntament
amb el de les Illes Balears, la Comunitat Valenciana, la de Madrid i la de
Múrcia. Les comunitats autònomes que menys creixen en termes interanuals
són Castella i Lleó, Extremadura, Galícia i el País Basc.

La població
catalana resident
l’1 de gener
de 2003 és
de 6.704.146
persones, un
3,04 % més que
fa un any.

En general, totes les comunitats autònomes mostren valors positius en
les taxes de creixement interanuals. Únicament Ceuta i Melilla tenen valors
negatius (1,60 i 1,04, respectivament).
L’increment de la població espanyola en el període comprès entre l’1 de
gener del 2002 i l’1 de gener del 2003 és degut fonamentalment a la immigració: el 78,05 % del total de nous empadronats correspon a persones estrangeres (686.224 noves inscripcions).
Pel que fa a Catalunya, un 81,4 % del total de nous empadronats entre l’1
de gener del 2002 i l’1 de gener del 2003, són persones estrangeres (160.941

Un 81,4 % del
total de nous
empadronats entre
l’1 de gener
del 2002 i l’1 de
gener del 2003
són persones
estrangeres.
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persones, de les 197.706 empadronades en aquest període). Catalunya passa a
ocupar el primer lloc en la recepció d’immigrants, en lloc de Madrid.
Segons l’EUROSTAT,1 la UE té una població de 379.482.500 habitants
l’1 de gener del 2003, l’11,2 % dels quals resideixen a Espanya i l’1,7 % a
Catalunya. Tots els països membres presenten un creixement de la seva població en termes interanuals. En alguns casos, com són els d’Alemanya,
Itàlia, Grècia i Àustria, aquesta evolució positiva és conseqüència de la immigració, ja que aquests països presenten creixements naturals negatius (el
descens de la població en nombres absoluts és de 151.800, 47.200, 1.500 i
300 persones, respectivament).
TAULA 179. POBLACIÓ TOTAL PER COMUNITATS AUTÒNOMES.
ESPANYA 2002-2003
Unitats: nombre de persones i percentatges.

Població a:
01/01/03
01/01/02

Variació
2002-2003

TOTAL
Andalusia

42.717.064
7.606.848

41.837.894
7.478.432

2,10
1,72

Aragó
Astúries

1.230.090
1.075.381

1.217.514
1.073.971

1,03
0,13

Balears
Canàries

947.361
1.894.868

916.968
1.843.755

3,31
2,77

Cantàbria
Castella-la Manxa

549.690
1.815.781

542.275
1.782.038

1,37
1,89

Castella i Lleó
CATALUNYA

2.487.646
6.704.146

2.480.369
6.506.440

0,29
3,04

València
Extremadura

4.470.885
1.073.904

4.326.708
1.073.050

3,33
0,08

Galícia
Madrid

2.751.094
5.718.942

2.737.370
5.527.152

0,50
3,47

Múrcia
Navarra

1.269.230
578.210

1.226.993
569.628

3,44
1,51

País Basc
La Rioja

2.112.204
287.390

2.108.281
281.614

0,19
2,05

74.931
68.463

76.152
69.184

-1,60
-1,04

Ceuta
Melilla
Font: INE.

1. EUROSTAT, Statistics in focus, dades provisionals referents a l’1 de gener de 2003.
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Respecte a l’evolució dels components del creixement natural, al llarg de
l’any 2002 es produeixen a Espanya un total de 416.518 naixements, 12.659
més que l’any anterior. La taxa de natalitat (nombre de naixements per cada
1.000 habitants) passa del 10,03 % l’any 2001 al 10,14 % l’any 2002, i segueix la seva tendència ascendent, situant-se als nivells del 1991.
A Catalunya es produeixen l’any 2002 un total de 68.314 naixements,
3.233 més que l’any anterior. La taxa de natalitat se situa en el 10,72 %
l’any 2002, lleugerament per sobre de la taxa estatal, i amb una tendència a
la recuperació respecte als anys anteriors.
Cal destacar que els naixements de mare estrangera a Espanya quasi han
multiplicat per tres la seva importància sobre el total de naixements al llarg
del període comprès entre els anys 1996 i 2002, ja que de representar el 3,26 %
del total de nascuts el 1996, han passat a significar el 10,44 % del total de naixements de l’any 2002. A Catalunya, un de cada set nascuts l’any 2002 és
de mare estrangera (el 14 % del total de nascuts, enfront del 5,1 % del total
de naixements de l’any 1996).

La taxa de natalitat
se situa en el
10,72 % l’any
2002, amb una
tendència a la
recuperació
respecte als anys
anteriors.

L’augment dels naixements en els darrers anys indica una certa recuperació respecte a una situació que col·locava Espanya com un dels països del
món amb un menor nivell de fecunditat. Tant Catalunya com Espanya se
situen, des de l’inici dels anys 90, en un model de baixa fecunditat.
D’altra banda, es pot observar un desplaçament de la fecunditat màxima
cap a edats més elevades; a Catalunya, l’edat mitjana de la maternitat és superior a la del nostre entorn europeu (30,90 anys l’any 2002, i segueix una
trajectòria ascendent). Les dades corresponents als països membres de la
UE (any 2000) oscil·len entre els 28,18 anys d’Àustria i els 30,57 d’Irlanda.
A partir de l’any 2000, la fecunditat mostra signes de recuperació.
L’any 2002 se situa en els 1,26 fills per dona a Espanya, recuperant els valors corresponents a l’any 1993. Catalunya, amb 1,33 fills per dona l’any
2002, mostra igualment una tendència ascendent, i s’acosta als nivells de la
UE (1,47 fills per dona l’any 2002). Els països europeus amb nivells més
alts de fecunditat són Irlanda (2,01) i França (1,88). Els que tenen la fecunditat més baixa són els països mediterranis: Grècia (1,25), Itàlia (1,26) i
Espanya (1,26).

A Catalunya, l’edat
mitjana de la
maternitat és
superior a la del
nostre entorn
europeu.

La fecunditat se
situa en 1,33 fills
per dona el 2002,
acostant-se als
nivells de la UE
(1,47 fills
per dona).

El segon component del creixement natural, la mortalitat, està directament relacionada amb l’envelliment de la població, i així ho reflecteixen les
dades per comunitats autònomes. La taxa més alta de mortalitat (per 1.000
habitants) la té el Principat d’Astúries (11,66), mentre que, entre les taxes
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més baixes, trobem les de Ceuta (6,70) i Melilla (7,26). Catalunya té una
taxa de mortalitat de 9,20.
L’esperança de
vida de la població
se situa entre les
més favorables
de la UE: 76,75
anys per als homes
i 83,40 anys per
a les dones
l’any 2001.

L’esperança de vida de la població catalana –segons dades de l’IDESCAT–
se situa entre les més favorables de la UE: 76,75 anys per als homes i 83,40
anys per a les dones l’any 2001. L’esperança de vida a la UE se situa, l’any
2000, en 75,3 anys per als homes i 81,4 anys per a les dones.
Quant a les causes de mort,2 el primer lloc l’ocupen les malalties cardiovasculars, que són responsables del 34,5 % del total de defuncions a
Espanya. El segon lloc l’ocupen els tumors, responsables del 27,1 % del
total de morts. Augmenta la importància de la malaltia d’Alzheimer entre
les causes de mort.
TAULA 180. NAIXEMENTS, DEFUNCIONS I CREIXEMENT
VEGETATIU. CATALUNYA 1996-2002
Unitats: nombre de persones i creixement relatiu en percentatge.

Naixements

Defuncions

1996

54.858

1997

Creixement vegetatiu
Absolut

Relatiu

54.036

822

-

56.907

55.282

1.625

97,7

1998

56.831

56.052

779

-52,1

1999

59.616

58.324

1.292

65,9

2000

63.807

55.928

7.879

509,8

2001

65.081

56.437

8.644

9,7

2002

68.314

58.646

9.668

11,8

Font: INE, dades provisionals 2002.

1.2. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ URBANA I RURAL
Les darreres dades disponibles, corresponents al cens del 2001, són les
que s’han utilitzat per estudiar l’evolució de la població urbana i rural.
Per establir una possible tipologia dels municipis, s’ha escollit el criteri
basat en el nombre d’habitants que resideix a les diferents poblacions. Així,
2. INE, defuncions segons causa de mort, 26 de desembre de 2003 (dades referents a l’any 2001).
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els municipis es distribuiran de la manera següent: els menors de 5.000, entre 5.000 i 9.999, entre 10.000 i 49.999, entre 50.000 i 99.999, entre
100.000 i 499.999 i els més grans de 500.000.
Centrant-se en les dades corresponents al 2001, es pot dir que la major
part de la població està distribuïda entre els municipis que tenen entre
10.000 i 49.999 habitants i els més grans de 500.000 habitants. Respectivament, aquests municipis assoleixen el 23,92 % i el 23,71 % del total de la
població.
TAULA 181. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ SEGONS GRANDÀRIA
DEL MUNICIPI. CATALUNYA 1991 I 2001

La població
catalana està
distribuïda
majoritàriament
entre els municipis
que tenen
entre 10.000 i
49.999 habitants
i els més grans de
500.000 habitants.

Unitats: nombre de persones i percentatges.

1991

2001

Població

Distribució

Població

Distribució

Menys de 5.000

790.616

13,05%

776.699

12,24%

Entre 5.000 i 9.999

403.917

6,67%

510.777

8,05%

Entre 10.000 i 49.999

1.316.875

21,73%

1.517.310

23,92%

Entre 50.000 i 99.999

608.716

10,05%

787.344

12,41%

Entre 100.000 i 499.999

1.295.664

21,38%

1.247.096

19,66%

Més de 500.000 habitants

1.643.542

27,12%

1.503.884

23,71%

TOTAL

6.059.330

100,00%

6.343.110

100,00%

Font: elaboració pròpia a partir del Cens de població 2001, INE.

L’estructura residencial de la població ha sofert una evolució que es
pot observar comparant les dades del cens de l’any 1991 i les del cens
del 2001. Així, en general augmenta la tendència a concentrar-se en municipis entre 5.000 i 99.999 habitants i, concretament, el creixement és
més gran en els municipis entre 10.000 i 99.999 habitants. Per tant, el
pes relatiu d’aquest tipus de municipis enfront del total de la distribució
de la població augmenta.
En canvi, els municipis de grandària superior a 500.000 habitants
–Barcelona és l’únic representant d’aquest grup– redueixen considerablement el seu pes relatiu sobre el total de la població.
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El percentatge
més elevat de la
població total de
Catalunya se situa
a la ciutat de
Barcelona i al seu
entorn pròxim,
atès que concentren
el 40 % de la
població.

Però, tot i això, el percentatge més elevat de la població total de
Catalunya se situa a la ciutat de Barcelona i al seu entorn pròxim. Perquè
cal tenir en compte que els municipis amb un nombre d’habitants que oscil·la entre els 100.000 i els 499.999 són Hospitalet de Llobregat,
Badalona, Mataró, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa,
Lleida i Tarragona. Aleshores, si d’aquesta tipologia s’exclouen les ciutats de Lleida i Tarragona, que es troben més allunyades, i s’hi inclou
Barcelona, el pes relatiu resultant total se situa prop del 40 % de la població total de Catalunya.
Per estudiar si les tendències de creixement es mantenen es poden
analitzar els tipus municipals establerts amb anterioritat en funció de la
variable edat de la població. L’edat de la població resident és una variable que influeix de manera natural i directa en el creixement dels
municipis.

La població
catalana menor
de 30 anys ha
decrescut un
6,61 % el 2001
respecte al 1991.

A tot Catalunya, segons les dades facilitades pel cens del 2001, l’edat
de la població es distribueix com segueix: el 13 % són menors de 15 anys,
el 21,76 % són menors de 30 anys, el 23,70 % són menors de 45 anys, el
23,37 % són menors de 65 anys i el 17,41 % són més grans de 65 anys.
Aquestes dades, comparades amb les del cens de l’any 1991, constaten l’envelliment de la població. Així doncs, la població catalana menor de 30 anys
ha decrescut en un 6,61 % el 2001 respecte al 1991. Per contra, les edats
superiors augmenten totes, sobretot la població més gran de 65 anys, amb
un percentatge que creix significativament un 3,17 %.
Concretament en els models municipals esmentats, les dades mostren
que la proporció de població que correspon als trams d’edat entre els 15 i
els 64 anys és independent del tipus de municipi on es resideixi. S’observa
que els percentatges tenen valors similars.
Per contra, les persones de 65 anys o més proporcionalment tenen un
pes més important a l’estructura de les poblacions de dimensió inferior a
5.000 habitants o bé a la ciutat de Barcelona. El cas de la ciutat de
Barcelona és prou significatiu perquè el col·lectiu de gent gran quasi dobla el de persones menors de 15 anys. D’aquesta manera, els percentatges
són el 21,68 % de més grans de 65 anys sobre l’11,51 % de menors de 15
anys. A més, aquests dos tipus de municipis són els que concentren un
menor nombre d’habitants menors de 14 anys respecte a altres tipus de
municipis.
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GRÀFIC 70. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ PER EDATS
SEGONS EL TIPUS DE MUNICPI. CATALUNYA 2001

Font: elaboració pròpia a partir del Cens de població 2001, INE.

Aquesta polaritat en la tendència residencial dels més grans de 65 anys
podria ser important quan es planifiquen les polítiques de serveis socials i
d’atenció a la gent gran. Però en relació amb aquesta matèria cal considerar
el pes que cadascun dels resultats té sobre el total de la població d’aquest
tram d’edat de Catalunya. Les dades mostren que, partint d’un pes similar
sobre el tipus de municipi, els valors varien notablement sobre el conjunt
de la població. Així, el pes relatiu de la gent gran dels municipis menors de
5.000 habitants disminueix. El percentatge de gent gran de Catalunya que
viu als municipis menys poblats és del 14,66 %. I a Barcelona ciutat viuen
prop del 30 % del total de persones més grans de 65 anys de tot Catalunya.

Les persones
de 65 anys o més
proporcionalment
tenen un pes més
important a
l’estructura de les
poblacions
de dimensió
inferior a 5.000
habitants
o bé a la ciutat
de Barcelona.
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TAULA 182. POBLACIÓ RESIDENT MÉS GRANS DE 65 ANYS
SEGONS GRANDÀRIA DEL MUNICIPI. CATALUNYA 2001
Unitats: nombre de persones i percentatges.

Nombre
de residents
més grans
de 65 anys

% respecte
a la població
del seu tipus
de municipi

% respecte
al total
de majors de
65 anys
de Catalunya

Menys de 5.000

161.809

20,83

14,66

Entre 5.000 i 9.999

78.766

15,42

7,13

Entre 10.000 i 49.999

222.959

14,69

20,19

Entre 50.000 i 99.999

112.763

14,32

10,21

Entre 100.000 i 499.999

201.773

16,18

18,27

Més de 500.000 habitants

326.043

21,68

29,53

Font: elaboració pròpia a partir del Cens de població 2001, INE.

A Barcelona ciutat
viuen prop del
30 % del total de
persones més grans
de 65 anys de tot
Catalunya.

D’altra banda, si es comparen les dades obtingudes el 2001 amb les
que s’extreuen del cens de l’any 1991, s’observa que la tendència de
distribució entre els municipis és la mateixa, però, com passa amb l’anàlisi de la població general de Catalunya, les proporcions per trams
d’edat varien una mica. D’aquesta manera, la ciutat de Barcelona tenia
el 1991 un percentatge de menors de 15 anys del 14,32 % i, en el seu
cas, els més grans de 65 anys assolien el 17,39 % de la seva població
total. En aquest municipi s’observa que els menors de 15 anys han decrescut considerablement (del 16,87 el 1991 al 13,41 % el 2001) i els
més grans d’aquesta edat residents en aquesta població han augmentat
(del 17,39 el 1991 al 21,68 % el 2001).
Aquest mateix procés, i amb resultats percentuals similars, es dóna en
els municipis la població dels quals és inferior als 5.000 habitants.
Un altre mètode que es pot emprar per analitzar la població urbana i rural
és la distribució comarcal de Catalunya.
Segons les dades del padró corresponents al 2002, i tal com indica el
quadre següent, les comarques més poblades segons l’extensió del seu
territori estan situades a les províncies de Barcelona i Girona, principalment.
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GRÀFIC 71. DENSITAT DE POBLACIÓ PER COMARQUES.
CATALUNYA 2002.

Font: elaboració pròpia a partir del Padró 2002.

En general són comarques amb més serveis i indústria, mentre que les
més despoblades són aquelles dedicades tradicionalment a l’agricultura.
Cal destacar que les comarques amb menys població són el Pallars Jussà, el
Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i el Solsonès, amb menys de 20 habitants
per quilòmetre quadrat.
Si s’analitza el creixement de la població segons les comarques des del
1991 fins al 2002, en general ens trobem que la població ha augmentat.
Així, es constata que el percentatge de creixement en el Baix Penedès és
notablement alt, el 69,7 %, atès que la seva població ha crescut en 26.532
habitants en aquest període. També destaquen els creixements percentuals
del Garraf (amb el 45,4 %), l’Urgell (30,8 %), la Selva (27,7 %), el Vallès
Oriental (25,6 %) i el Maresme (25,1 %).

Les comarques amb
menys població són
el Pallars Jussà, el
Pallars Sobirà,
l’Alta Ribagorça i
el Solsonès, amb
menys de
20 habitants
per quilòmetre
quadrat.

Entre les comarques que han decrescut recentment destaquen el Barcelonès (-7,5 %), la Terra Alta (-5,3 %), la Ribera d’Ebre (-3,9 %), el Pallars
Jussà (-3,7 %) i el Priorat (-1,6 %).
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1.3. MOVIMENTS MIGRATORIS
L’última revisió del padró municipal realitzada per l’INE mostra que la
població empadronada a Catalunya el 2003 era de 6.704.146 persones. Si
s’estudia el lloc de residència actual en relació amb el lloc de naixement,
les dades mostren que el 91 % de la població resident ha nascut a Espanya
i un 9 %, a l’estranger. També destaca que el gruix de la població va néixer
a Catalunya i hi resideix, 4.426.656 persones que representen el 66 %, i
només un 25 % prové d’altres comunitats autònomes.
La proporció de
població nascuda a
l’estranger era del
7 % el 2002 enfront
del 9 % registrat
enguany.

De les quatre
demarcacions
territorials, la que
presenta un volum
més alt de persones
que han nascut
i resideixen a la
mateixa comunitat
catalana és Lleida.
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Comparant aquestes dades amb les que es poden extreure de la revisió
del padró municipal del 2002 s’observa que hi ha una tendència que el volum de població que neix i resideix a la mateixa comunitat cada cop sigui
menor. Així, l’any 2002 el percentatge de població nascuda a Espanya i resident a Catalunya era del 93 % i el de població nascuda i resident a la mateixa comunitat catalana era del 67 %. Per contra, la proporció de població
nascuda a l’estranger era del 7 % enfront del 9 % registrat enguany.
Les dades també mostren els canvis residencials de la població.
D’aquesta manera, s’observa que només el 36 % de la població nascuda
en un municipi hi manté la residència actualment i que un 25 % dels nascuts
al municipi el canvien per un altre.
De les quatre demarcacions territorials, la que presenta un volum més
alt de persones que han nascut i resideixen a la mateixa comunitat catalana
és Lleida, el 78 % de la població.

6.080.356

4.426.656

4.112.145

2.414.001

1.698.144

314.511

1.653.700

623.790

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 Fora de Catalunya

2. Nascuts a l’Estranger

9%

25%

5%

25%

36%

61%

66%

91%

100%

% s.
població

467.174

1.335.597

134.397

1.337.747

1.777.751

3.115.498

3.249.895

4.585.492

5.052.666

Nombre

9%

26%

3%

26%

35%

62%

64%

91%

100%

% s.
població

Barcelona

Font: elaboració pròpia segons dades INE, revisió del Padró Municipal 2003.

6.704.146

TOTAL (1+2)

Nombre

CATALUNYA

72.633

113.585

75.445

143.317

214.712

358.029

433.474

547.059

619.692

Nombre

12%

18%

12%

23%

35%

58%

70%

88%

100%

% s.
població

Girona

26.041

58.216

31.228

90.609

171.545

262.154

293.382

351.598

377.639

Nombre

7%

15%

8%

24%

45%

69%

78%

93%

100%

% s.
població

Lleida

57.942

146.302

73.441

126.471

249.993

376.464

449.905

596.207

654.149

9%

22%

11%

19%

38%

58%

69%

91%

100%

% s.
població

Tarragona
Nombre

TAULA 183. POBLACIÓ RESIDENT SEGONS EL LLOC DE NAIXEMENT. CATALUNYA 2003

Unitats: nombre de persones.
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Per contra, Barcelona és la demarcació que registra un empadronament menor de població d’aquestes característiques i, com es podia preveure, la que té un volum més alt de població empadronada nascuda a
altres comunitats d’Espanya, un 26 %. Lleida és també la demarcació que
registra menys persones residents que han nascut a altres comunitats autònomes, el 15 %, distanciant-se molt clarament de la mitjana d’empadronaments de persones d’altres comunitats registrada a Catalunya, que se
situa en un 25 %.
La proporció
de població
nascuda a
l’estranger
respecte al total
de la seva població
és del 12 %
a Girona.

Pel que fa a la proporció de població nascuda a l’estranger respecte al
total de la seva població, és Girona la demarcació que registra dades notablement superiors. La població nascuda a l’estranger representa el 12 % de
la població total de la demarcació. Barcelona i Tarragona mostren la mateixa proporció, el 9 %; i la demarcació sobre la qual la població nascuda a
l’estranger té menys pes és Lleida.
El nombre de persones nascudes a l’estranger i residents a Catalunya
el 2003 s’ha incrementat considerablement. Aquest fet es veu molt clarament si es té en compte que el 2002 les persones nascudes a l’estranger i empadronades a Catalunya eren 461.105, mentre que el 2003 són
623.790.
Però, tot i que s’analitzaran més endavant les dades sobre immigració,
cal tenir en compte que néixer a l’estranger no implica tenir una nacionalitat diferent. Quan es parli d’immigració es farà considerant les diferents
nacionalitats.

Quant a les
persones que han
nascut a altres
comunitats
autònomes
i que són residents
a Catalunya, la
revisió del padró
del 2003 mostra
que la major
part han nascut
a Andalusia.
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Amb relació a les persones que han nascut a altres comunitats autònomes, la revisió del padró del 2003 mostra que la major part han nascut
a Andalusia, 755.623 persones. També, però en molta menys proporció,
hi ha moltes persones nascudes a Extremadura, Castella i Lleó i Aragó (respectivament, són 152.996, 148.649 i 126.790 persones). Per contra, a
Catalunya s’han empadronat molt poques persones nascudes a Ceuta,
Canàries i les Illes Balears.
D’altra banda, per estudiar el saldo migratori dins d’Espanya, cal considerar la població nascuda a Catalunya que està empadronada com a resident en altres comunitats autònomes.

CONDICIONS DE VIDA A CATALUNYA

GRÀFIC 72. POBLACIÓ NASCUDA A CATALUNYA
I EMPADRONADA A ALTRA COMUNITAT
AUTÒNOMA. 2003

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE, revisió del padró municipal 2003.

El nombre de persones nascudes a Catalunya i residents a altres comunitats
d’Espanya és de 338.196 persones. La distribució entre les altres comunitats es
mostra desigual. Destaca el nombre de catalans que resideixen a Andalusia,
85.311, però també en les comunitats de València, Madrid i Aragó. Respectivament, les xifres són les següents: 53.659, 43.443 i 34.475 persones.
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De les 338.196
persones que han
nascut a Catalunya
i resideixen
a altres comunitats
autònomes,
257.617 persones
provenen de
Barcelona.

De les 338.196 persones que han nascut a Catalunya i resideixen a altres
comunitats autònomes, 257.617 persones provenen de Barcelona. Proporcionalment, la població resident a altres comunitats respecte al total de la
població nascuda a Catalunya és del 7,10 %. En el cas de Barcelona aquesta
dada representa el 7,30 %, fet que la situa per sobre de la mitjana. Igualment, el valor percentual que registra Lleida és superior, 7,53 %. Per contra,
la població nascuda a Girona mostra una baixa tendència a residir fora de
la pròpia comunitat. El percentatge respecte al total de la població nascuda
a Girona i resident fora és del 5,16 %, atès que només 21.632 persones de
les 419.539 nascudes a la demarcació gironina viuen fora. Tarragona registra una emigració molt propera a la mitjana de Catalunya. Només el 7,01 %
de la població nascuda en aquesta demarcació ha optat per residir en una
altra comunitat.
Segons aquestes dades es pot deduir que Catalunya és una comunitat
que acull una proporció alta de persones nascudes a altres comunitats autònomes, mentre que la població nascuda aquí tendeix a mantenir la seva residència a la comunitat catalana. Només un baix nombre de catalans fixa la
seva residència a altres comunitats autònomes.
El saldo migratori o saldo de destinació-procedència que correspon
a la diferència entre immigrants i emigrants de la comunitat és positiu.
Tal com s’ha dit, això està provocat perquè a Catalunya hi resideix un
nombre més alt de persones d’altres comunitats que el de catalans que
resideixen fora.
En qualsevol cas, cal ser curosos amb les conclusions. Si bé les dades
orienten a aquestes conclusions, caldria estudiar-les amb més profunditat
atès que aquesta fotografia actual no permet saber si l’emigració de població d’altres comunitats és un fet recent o simplement és la consolidació de
la població que en altres èpoques històriques va venir a Catalunya. El que
sí que és actual és que la immigració de persones nascudes a l’estranger
cada cop és superior.
Dins de l’anàlisi dels moviments migratoris cal fer una referència explícita a la immigració estrangera que resideix a Catalunya. També comparativament s’analitzaran les dades amb les registrades a la resta d’Espanya.
Prèviament a l’anàlisi, cal fer algunes consideracions. Com és sabut,
tothom que estudia o s’apropa amb un esperit analític al món de la immigració es troba amb el mateix problema sobre l’obtenció de les dades. Segons la font que es consulti les dades sobre el nombre d’estrangers residents
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a Espanya i, per tant, a Catalunya varia considerablement. Una via d’anàlisi
pot ser les dades presentades pel Ministeri de l’Interior que mostren les persones residents legalment, mitjançant el nombre de permisos de residència
concedits i en vigor. Una altra via és l’estudi mitjançant el nombre d’immigrants inscrits al padró municipal.
Però qualsevol d’aquestes vies presenta dubtes. Si s’estudien el nombre
de permisos de residència, o de residència i treball, s’exclou un nombre alt
d’estrangers que mantenen una situació administrativa irregular, és a dir,
els que a vegades s’anomenen popularment “il·legals”. Altres vies indiquen
que hi pot haver persones que en un moment determinat s’hagin empadronat però que en l’actualitat no resideixin al municipi corresponent o fins i
tot al nostre país.
Així, la situació ja des del principi es presenta complicada.
Per al breu estudi de la població estrangera a Catalunya que tracta
aquesta Memòria, s’ha optat per utilitzar les dades facilitades per la revisió del padró del 2003 realitzada per l’INE. El perquè és una mica difícil d’argumentar però s’ha considerat que aquesta font recull de manera
més aproximada la realitat d’aquest col·lectiu. Cal tenir en compte que
l’accés a l’empadronament està obert per a qualsevol estranger estigui en
situació de residència legal o en situació administrativa irregular. A més,
la inscripció en el padró facilita a la població estrangera l’accés a serveis
públics, i bàsics, com ara la sanitat o l’educació i, fins i tot, si calgués en
el futur, demostra el seu arrelament. Amb tot, al final de l’estudi es fa
una referència al nombre d’estrangers amb targeta o permís de residència
en vigor.
D’altra banda, a partir d’aquest moment, quan es faci menció de la població estrangera, es farà referència a les persones amb nacionalitat diferent
a l’espanyola.
Fetes aquestes observacions, tot seguit s’analitza la població estrangera
resident a Catalunya segons el padró municipal.
La població estrangera a Catalunya ha assolit la xifra de 543.008 persones empadronades l’1 de gener del 2003. Aquesta xifra representa el 8,10 %
respecte a la població total catalana. En nombres absoluts s’han registrat
160.941 empadronaments més que l’any 2002 de persones estrangeres, amb
una variació relativa del 42,12 %.

La població
estrangera a
Catalunya ha
assolit la xifra de
543.008 persones
empadronades
l’1 de gener
del 2003.
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La població total catalana empadronada ha augmentat en nombres
absoluts en 197.706 persones respecte a l’any passat, amb una variació
relativa del 3,04 %. Però, per aquest motiu, el nombre d’immigrants és
tan important, perquè els nous empadronaments d’aquest col·lectiu assoleixen el 81,4 % del total d’empadronaments d’enguany. Per tant, la
diferència entre natalitat/mortalitat i immigració nacional/emigració és
de 36.765 persones.
A Espanya, el nombre d’empadronaments mostra que la proporció de
població estrangera respecte al total de població és del 6,24 %. L’any 2002
aquesta dada percentual era del 4,73 %. En nombres absoluts, l’increment
d’immigrants assoleix la xifra de 2.664.168 persones, amb un augment del
34,69 % respecte als 1.977.944 inscrits l’1 de gener del 2002. A més, les
dades de l’INE indiquen que els empadronats que declaren nacionalitat espanyola han augmentat un 0,48 %, fins a una xifra de 40.052.896 persones.
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7.606.848

1.230.090

1.075.381

947.361

1.894.868

549.690

1.815.781

2.487.646

6.704.146

4.470.885

1.073.904

2.751.094

5.718.942

1.269.230

578.210

2.112.204

287.390

74.931

68.463

Andalusia

Aragó

Astúries

Illes Balears

Canàries

Cantabria

Castella-la Manxa

Castella Lleó

CATALUNYA

València

Extremadura

Galícia

Madrid

Múrcia

Navarra

Pais Basc

La Rioja

Ceuta

Melilla

Font: INE, explotació estadística del Padró 2003.
Nota 1: dades a 1 de gener de 2003.
Nota 2: dades a 1 de gener de 2002.

42.717.064

TOTAL NACIONAL

2.003 1

Unitats: nombre de persones i percentatges.

69.184

76.152

281.614

2.108.281

569.628

1.226.993

5.527.152

2.737.370

1.073.050

4.326.708

6.506.440

2.480.369

1.782.038

542.275

1.843.755

916.968

1.073.971

1.217.514

7.478.432

41.837.894

2.002 2

Població Total

-1,04

-1,60

2,05

0,19

1,51

3,44

3,47

0,50

0,08

3,33

3,04

0,29

1,89

1,37

2,77

3,31

0,13

1,03

1,72

2,10

Var. rel.

6.333

3.203

20.570

49.231

38.741

113.912

589.215

53.808

17.885

413.760

543.008

59.440

70.899

13.677

179.493

126.505

19.691

61.896

282.901

2.664.168

2.003 1

6.425

3.334

15.288

38.408

30.686

83.511

444.440

42.462

15.125

301.143

382.067

42.640

48.123

10.334

143.138

99.744

14.846

44.028

212.202

1.977.944

2.002 2

-1,43

-3,93

34,55

28,18

26,25

36,40

32,57

26,72

18,25

37,40

42,12

39,40

47,33

32,35

25,40

26,83

32,64

40,58

33,32

34,69

Var. rel.

Estrangers

-92

-131

5.282

10.823

8.055

30.401

144.775

11.346

2.760

112.617

160.941

16.800

22.776

3.343

36.355

26.761

4.845

17.868

70.699

686.224

Var. abs.

9,25

4,27

7,16

2,33

6,70

8,97

10,30

1,96

1,67

9,25

8,10

2,39

3,90

2,49

9,47

13,35

1,83

5,03

3,72

6,24

% s. població

TAULA 184. POBLACIÓ TOTAL I ESTRANGERS EMPADRONATS PER COMUNITAT AUTÒNOMA. ESPANYA 2002-2003
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Comparativament amb la resta de comunitats autònomes, les dades
mostren que el nombre d’estrangers empadronats ha augmentat a totes les
comunitats, excepte a Ceuta i Melilla, que han perdut 131 i 92 habitants,
respectivament.
Catalunya passa a
ocupar el primer
lloc en la recepció
d’immigrants
a Espanya.

Destaquen els increments de població estrangera de Catalunya (160.941
empadronats més), de Madrid (144.775) i de València. Per tant, Catalunya
passa a ocupar el primer lloc en la recepció d’immigrants a Espanya en
termes absoluts.
En termes relatius, l’increment més elevat correspon a Castella-la Manxa
amb un 47,33 % més d’estrangers inscrits al padró, seguida de Catalunya
(42,12 %), Aragó (40,58 %) i Castella i Lleó (39,40 %). Si a aquestes comunitats s’afegeixen la de València i la de Múrcia, obtenim la relació de comunitats amb un increment superior a la mitjana espanyola, que se situa
en el 36,69 %. La comunitat de Madrid presenta un augment inferior a la
mitjana nacional per primera vegada des de l’any 1999.
Amb relació a la taxa d’estrangers, és a dir, la proporció d’estrangers
respecte a la població total, les Illes Balears ocupen el primer lloc amb una
taxa del 13,35 % (10,88 % el 2002); la segueixen Madrid, amb el 10,30 %;
Canàries, amb el 9,47 %; València, amb el 9,25 %; Múrcia, amb el 8,97 %,
i Catalunya, amb el 8,10 %.

A Catalunya hi
ha empadronades
543.008 persones
de nacionalitat
no espanyola.

Els nascuts
als països
americans
són els que
registren un
nombre més
alt d’inscripcions.
Assoleixen
el 39 % del total
d’estrangers
empadronats.
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Atenent a la nacionalitat dels 543.008 estrangers empadronats a
Catalunya, cal diferenciar entre els que provenen de països d’Europa, els
d’Àfrica, els d’Amèrica, els d’Àsia i els d’Oceania.
Així, els nacionals dels països americans són els que registren un nombre més alt d’inscripció al padró municipal català; en concret, són 211.429.
En ordre descendent, van seguits dels que provenen de països africans, europeus i asiàtics (respectivament, les xifres són 149.126, 104.079 i 43.778).
Dels estrangers dels països europeus, cal considerar que 91.651 corresponen a
països de la UE (el 2002 el nombre era de 59.274). També cal considerar que
n’hi ha 33.292 que, tot i néixer a Espanya, no tenen nacionalitat espanyola. Els
estrangers que provenen d’Oceania només són 404.
Percentualment, els estrangers amb nacionalitat no espanyola es distribueixen de la manera següent: els nascuts o de nacionalitat dels països americans són el 39 %; els dels països africans, el 27 %; els nascuts a la UE, el
17 %; els de països europeus excloent-hi la UE, el 2 %; els de països asiàtics,
el 8 %. Finalment, els nascuts a Espanya però amb nacionalitat no espanyola
constitueixen el 6 %.
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GRÀFIC 73. POBLACIÓ AMB NACIONALITAT
NO ESPANYOLA SEGONS EL PAÍS DE NAIXEMENT.
CATALUNYA 2003

Font: elaboració pròpia segons dades de l’INE, revisió del padró 2003.

Dins dels països d’Europa, incloent-hi la UE, els estrangers procedeixen
majoritàriament de França, Itàlia, Alemanya i Romania. Respectivament,
en termes absoluts, són 16.870, 16.548, 14.336 i 15.508 persones.
Pel que fa als procedents de països africans, els estrangers es distribueixen de manera molt concentrada en les nacionalitats següents: 128.686 són
marroquins, 10.747 són de Gàmbia i 5.567 són d’Algèria. Les dades també
mostren que 20.105 estrangers provenen de la resta de nacionalitats africanes. Els marroquins constitueixen el col·lectiu més nombrós d’estrangers a
Catalunya.
Per contra, els estrangers nacionals de països americans registren una
distribució menys homogènia. A Catalunya majoritàriament hi ha inscrits
nacionals de Canadà, Estats Units, Mèxic, Cuba, República Dominicana,
Argentina, Colòmbia, Equador, Perú i Veneçuela. També hi ha persones
empadronades d’altres nacionalitats d’Amèrica Central i del Sud però que
no consten desglossades per la seva minsa proporció. Les dades indiquen
que els països dels quals es reben més immigrants són Equador (64.681),
Colòmbia (35.521), Argentina (25.527) i Perú (18.422).

Els marroquins
constitueixen
el col·lectiu més
nombrós
d’estrangers
a Catalunya
(128.686 persones).

Els 211.429
estrangers d’origen
americà tenen
nacionalitats
molt diverses.

Amb relació als que provenen dels països asiàtics, estan únicament desglossades les dades de la Xina (15.159) i Filipines (6.103). La resta de nacionalitats asiàtiques es troben agrupades en un únic grup que inclou 25.186
persones i en el qual no s’especifica la procedència concreta.
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Si es comparen les dades comentades amb les obtingudes l’any 2002
s’observa que l’increment del nombre d’inscrits al padró d’estrangers, tal
com ja s’ha comentat, ha estat molt notable.
Els empadronats
nacionals de
Romania el 2002
eren 6.504, mentre
que enguany són
15.508, xifra que
quasi triplica
l’anterior.

Els nacionals
d’Equador quasi
han duplicat
el nombre
d’inscripcions al
padró català.

A Madrid hi ha
empadronats
589.215 estrangers
de nacionalitat
no espanyola.

A Madrid hi ha un
nombre més baix
d’empadronats de
països africans i de
la UE i, per contra,
un nombre més
alt d’estrangers
de nacionalitat
americana.
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Quant a les procedències, hi ha alguns països que han registrat increments molt significatius del nombre dels seus nacionals inscrits a
Catalunya. Així, per exemple, els empadronats nacionals de Romania el
2002 eren 6.504, mentre que enguany són 15.508, xifra que quasi triplica
l’anterior.
Curiosament, el nombre d’estrangers procedents de països africans,
com era d’esperar, s’ha incrementat, però no en una proporció tan alta. Serveixi com a exemple el cas dels nacionals del Marroc que, el 2002, eren
104.794 i, el 2003, són 128.686.
Amb relació a les dades observades sobre els estrangers procedents de
països americans, la visió torna a ser similar al cas romanès. Destaca, amb
diferència, Equador, que ha passat de tenir inscrits 37.633 residents a
Catalunya a tenir-n’hi 64.861. Els nacionals d’Equador quasi han duplicat
el nombre d’inscripcions al padró català. Els estrangers amb nacionalitat
peruana s’han incrementat lleugerament. I els que sí que han doblat el nombre d’inscripcions han estat els nacionalitzats argentins, que han passat de
ser 12.371 a 25.527.
D’altra banda, en termes absoluts la comunitat d’Espanya que està més
propera a Catalunya és la de Madrid. Madrid registra un empadronament de
589.215 estrangers l’any 2003. Però aquestes semblances no ho són tant
quan s’analitzen les nacionalitats dels seus empadronats. En primer lloc,
destaca que la població procedent de països de la UE és menor. Els que no
tenen nacionalitat espanyola i són nascuts a la UE són 59.242.
Igualment, el nombre d’estrangers procedents de països africans és molt
inferior, 74.965 enfront dels 149.126 empadronats a Catalunya. El estrangers d’aquesta procedència més nombrosos a Catalunya, tal com
s’ha comentat, són els marroquins. A Madrid la proporció de marroquins és 2,3 vegades inferior a la de Catalunya.
Per contra, el nombre d’estrangers empadronats a Madrid procedents de
països americans és molt superior. Així, a Madrid el 2003 es van inscriure
336.119 estrangers, mentre que a Catalunya en van ser 211.429. D’aquest
col·lectiu destaca la presència dels nacionals d’Equador, que ascendeixen a
148.262, i els colombians, que en són 72.466. No obstant això, el nombre
d’argentins és menor que a Catalunya (16.992).
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També cal comentar el nombre de persones que han nascut en altres
països però que tenen nacionalitat espanyola i estan empadronats a Catalunya.
A partir de les xifres, destaca que 46.443 persones van néixer a països americans; 16.431, a països africans, i 5.483, a països asiàtics. Però, si bé calia
fer referència a aquestes dades, les conclusions no són fàcils atès que no
es pot saber si el naixement en altres països és un fet circumstancial o bé
si s’ha adquirit la nacionalitat amb posterioritat.
Tot seguit es fa una breu referència a les dades facilitades pel Ministeri
de l’Interior sobre el nombre d’estrangers que tenen targeta o permís de residència en vigor el 31 de desembre del 2003, segons les diferents comunitats autònomes.
Cal considerar que aquestes dades variaran, com ja s’ha comentat, de les
estudiades fins aquest moment.
El 31 de desembre del 2003, a Espanya hi ha 1.647.011 estrangers amb
targeta o permís de residència en vigor, fet que implica un increment del
24,40 % respecte al desembre del 2002.
Segons el règim de residència, 1.074.895 estrangers (el 65,26 % del total) estan inclosos en el règim general i 572.116 (34,74 %) estan inclosos al
règim comunitari, del qual formen part els nacionals de països de l’Espai
Econòmic Europeu, així com els seus familiars i els familiars d’espanyols.
El nombre d’estrangers inclosos al règim general s’ha incrementat un
29,98 % respecte al final del 2002 i el d’inclosos en el règim comunitari,
un 15,10 %.
Concretament, a Catalunya, segons el règim de residència, 289.326 estrangers estan inclosos en el règim general i 94.612 al règim comunitari, i
en total hi ha 383.938 estrangers amb permís o targeta de residència en vigor a la fi del 2003. El règim general s’ha incrementat enguany respecte al
2002 el 17,57 % i el comunitari, el 14,86 %.

A Catalunya en
total hi ha 383.938
estrangers amb
permís o targeta de
residència en vigor
a la fi del 2003.

En general, a Espanya, segons el continent d’origen, el 24,68 % dels
estrangers són nacionals de països que pertanyen a l’Espai Econòmic
Europeu, el 9,36 % són europeus no comunitaris, el 26,29 %, africans,
el 31,26 %, iberoamericans, el 0,98 %, nord-americans, el 7,38 %, asiàtics, i el 0,06 %, nacionals d’Oceania. Segons la seva nacionalitat, els
col·lectius majoritaris al final de desembre són el marroquí (333.770
persones), l’equatorià (174.289), el colombià (107.459), el britànic
(105.479), l’alemany (67.963), l’italià (59.745), el peruà (57.593), el xinès
(56.086) i el romanès (54.688).

469

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2003

Segons la comunitat de residència, Catalunya, Madrid, Andalusia i
València agrupen el 68,54 % dels estrangers a Espanya. Els increments numèrics més elevats des de desembre del 2002 s’han produït en aquestes comunitats: Madrid (82.343), Catalunya (55.477, 30.580 dels quals
corresponen a Barcelona), Andalusia (44.581, 14.950 dels quals corresponen a Almeria i 14.695, a Màlaga) i València (41.590), seguides de
Canàries (21.190).
Els increments percentuals de les variacions experimentades mostren que, de manera descendent, s’han produït a Aragó (50,09), seguit
de Castella-la Manxa (45,03 %), Cantàbria (37,53 %), la Rioja (32,41 %),
Madrid (30,20 %) i València (30,05 %). Catalunya mostra un increment del 16,89 %.
A Catalunya les
dones concentren
el 42,26 % dels
estrangers amb
targeta o permís,
i els homes,
el 57,74 %.

A Catalunya, dels
383.938 estrangers
que hi ha, 56.601
són menors de
16 anys, 315.269
tenen entre 16 i
64 anys i 12.019
són més grans
de 64 anys.

Segons el sexe, a Espanya el 55,03 % dels estrangers amb targeta o permís de residència en vigor el 31 de desembre són homes i el 44,97 % són
dones. A Catalunya aquest percentatge varia lleugerament, atès que les
dones concentren el 42,26 % dels estrangers amb targeta o permís i els
homes, el 57,74 %.
A Espanya, segons els grup d’edat, el 12,23 % dels estrangers amb targeta
són menors de 16 anys, el 82,17 % tenen entre 16 i 64 anys, i el 5,60 % són
més grans de 65 anys. Respecte a les proporcions de desembre del 2002, s’ha
incrementat lleugerament el percentatge d’estrangers menors de 15 anys
(que en aquella data era de l’11,24 % respecte al total), en detriment dels
més grans de 16 anys. La mitjana d’edat dels estrangers amb targeta o permís de residència en vigor és de 34 anys.
A Catalunya, dels 383.938 estrangers que hi ha, 56.601 són menors de 16
anys, 315.269 tenen entre 16 i 64 anys i 12.019 són més grans de 64 anys. La
mitjana d’edat se situa en els 32 anys. És, doncs, una edat inferior a la
mitjana d’Espanya.
A Espanya, respecte als estrangers inclosos al règim general, el 18,78 %
(201.875) té permís de residència inicial; el 40,06 % (430.580), permís renovat per primera vegada; el 14,68 % (157.779), permís renovat per segona
vegada; el 25,54 % (274.547) disposa d’un permís de residència permanent,
i el 0,97 % (10.114) té un altre tipus de permís.
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TAULA 185. NOMBRE D’ESTRANGERS AMB TARGETA
O PERMÍS DE RESIDÈNCIA EN VIGOR SEGONS RÈGIM
I COMUNITAT AUTÒNOMA. ESPANYA 2003
Unitats: nombre d’estrangers i percentatges.

31/12/2003
TOTAL

31/12/2002 Var. 2002-2003

Règim
Règim
General Comunitari

TOTAL

Abs.

Rel.

TOTAL NAC. 1.647.011 1.074.895

572.116

1.324.001 323.010 24,4%

Andalusia

208.523

108.501

100.022

163.942

44.581

27,2%

Aragó

39.015

31.482

7.533

25.994

13.021

50,1%

Astúries

12.730

6.242

6.488

12.237

493

4,0%

Illes Balears

75.867

32.650

43.217

60.779

15.088

24,8%

Canàries

113.339

45.282

6.847

92.149

21.190

23,0%

Cantabria

11.778

7.893

3.885

8.564

3.214

37,5%

Cast.-la Manxa

36.540

30.462

6.078

25.195

11.345

45,0%

Castella Lleó

45.233

30.609

14.624

35.954

9.279

25,8%

CATALUNYA 383.938

289.326

94.612

328.461

55.477

16,9%

València

180.011

92.260

87.751

138.421

41.590

30,1%

Extremadura

17.123

12.641

4.482

13.739

3.384

24,6%

Galícia

37.522

14.758

22.764

30.400

7.122

23,4%

Madrid

355.035

276.715

78.320

272.692

82.343

30,2%

Múrcia

58.150

48.159

9.991

52.975

5.175

9,8%

Navarra

22.681

18.469

4.212

18.956

3.725

19,7%

Pais Basc

28.600

14.370

14.230

24.201

4.399

18,2%

La Rioja

13.621

11.171

2.450

10.287

3.334

32,4%

Ceuta

2.184

739

1.445

2.114

70

3,3%

Melilla

3.225

1.382

1.843

3.229

-4

-0,1%

No consta

1.896

1.774

122

3.712

-1.816

-48,9%

Font: elaboració pròpia segons les dades del Ministeri d’Interior.

A Catalunya, del total d’estrangers inclosos al règim general (289.326),
56.347 tenen el 2003 un permís inicial, 98.158 han fet la seva primera renovació, 39.126 han fet la segona renovació i 94.244 tenen un permís de residència
permanent. El nombre de persones amb altres permisos és de 1.451.
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A Europa, les primeres estimacions demogràfiques del 2003 de
l’EUROSTAT estableixen que, sobre la base de les dades mensuals disponibles al final del 2003 i les darreres previsions i opinions d’experts,
el saldo positiu dels fluxos migratoris internacionals (immigracions menys
emigracions) sobre la UE ha baixat el 2003 per assolir un nivell de prop de
983.000 persones. Cal tenir en compte que el 2002 les dades situaven un saldo
migratori positiu de 1.260.000 persones.
Els moviments
migratoris
transfronterers són
els que expliquen
majoritàriament
el creixement de la
població a la UE.

El 2003, la població de la UE ha augmentat un 3,4 ‰; per raó del creixement natural (naixements vius menys defuncions) de la població, en 0,8 ‰, i
d’una migració neta del 2,6‰. Són, doncs, els moviments migratoris transfronterers els que expliquen majoritàriament el creixement de la població.
Espanya ha registrat el 23 % del conjunt de la migració neta de la UE; Itàlia,
el 21 %; Alemanya, el 16 %, i el Regne Unit, el 10 %.

TAULA 186. MOVIMENT DE LA POBLACIÓ PER PAÍS. UNIÓ EUROPEA 2003-2004
(primeres estimacions)
Unitats: valors absolut en milers de persones i variació en percentatge .

Variació 2003-2004 1

Valors absoluts
Població
1/1/2003

Població
1/1/2004

Creixement
Saldo
Creixement
Saldo Creixement
natural
migratori
natural
migratori
total

UE-15

379.482,5

380.758,8

293,6

982,6

0,8

2,6

3,4

Bèlgica

10.355,8

10.396,7

5,9

35,0

0,6

3,4

3,9

Dinamarca

5.383,5

5.397,6

7,1

7,0

1,3

1,3

2,6

Alemanya

82.536,7

82.545,1

-151,8

160,2

-1,8

1,9

0,1

Grècia

11.018,4

11.046,9

-1,5

30,0

-0,1

2,7

2,6

Espanya

40.683,0

40.977,6

69,6

225,0

1,7

5,5

7,2

França

59.629,1

59.895,5

206,5

60,0

3,5

1,0

4,5

Irlanda

3.963,6

4.024,6

33,0

28,0

8,3

7,0

15,3

Itàlia

57.321,1

57.481,6

-47,2

207,7

-0,8

3,6

2,8

448,3

450,8

1,4

1,1

3,0

2,5

5,6

16.192,6

16.257,6

62,2

2,8

3,8

0,2

4,0

Luxemburg
Holanda
Àustria

8.067,0

8.091,9

-0,3

25,3

0,0

3,1

3,1

Portugal

10.407,5

10.479,8

9,0

63,3

0,9

6,1

6,9

Finlàndia

5.206,3

5.220,2

8,4

5,5

1,6

1,1

2,7

Suècia

8.940,8

8.974,9

5,3

28,8

0,6

3,2

3,8

Regne Unit

59.328,9

59.517,9

86,0

103,0

1,4

1,7

3,2

Font: EUROSTAT, Statistiques en bref theme 3-1/2004.
Nota 1: valor relatiu de la variació de la població per 1.000 habitants.
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En termes relatius, els fluxos migratoris nets més importants corresponen
a Irlanda (7,0 ‰), Portugal (6,1 ‰) i Espanya (5,5 ‰). Holanda (0,2 ‰) i
França (1,0 ‰) són els països amb una taxa de migració més baixa. Si no hagués estat per la immigració neta, Alemanya, Itàlia i Grècia haurien registrat
una disminució de la seva població.

1.4. ESTRUCTURA DEMOGRÀFICA
La població resident l’1 de gener de 2003 a Catalunya és de 6.704.146
persones, 3.309.850 de les quals són homes i 3.394.296 són dones.
Si observem la piràmide de la població catalana a partir de les dades
corresponents a la revisió del padró municipal de 2003, els grups de població més nombrosos corresponen a les edats compreses entre els 25 i els 40 anys,
que representen el 26 % del total de la població catalana, i que són les generacions nascudes entre l’any 1960 i el 1975 (baby-boom).

Els grups de
població més
nombrosos
corresponen a les
edats compreses
entre els 25 i els
40 anys,
que representen
el 26 % del total
de la població
catalana.

La població més gran de 65 anys, que representa el 17,1 % del total, supera el nombre de persones menors de 15 anys (13,8 % del total de la
població catalana).
Espanya compta amb un total de 42.717.064 habitants l’1 de gener de
2003, 21.034326 dels quals són homes i 21.682.738 són dones.
La piràmide poblacional espanyola mostra trets comuns amb la catalana: els grups més nombrosos són aquells nascuts durant el període conegut
com a baby boom, i que ara tenen entre 25 i 40 anys, i que representen el
25,5 % del total de la població espanyola.
Igual que en el cas català, la població més gran de 65 anys (el 17 %
del total) supera la menor de 15 anys (el 14,1 % del total de la població
espanyola).
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GRÀFIC 74. PIRÀMIDE POBLACIONAL. CATALUNYA 2003

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.

1.4.1. L’envelliment de la població
Un total de
1.149.771 persones
conformen el grup
de 65 anys i més,
el 58,2 % de les
quals són dones.

Segons les dades corresponents a la revisió del padró municipal de 2003, un
total de 1.149.771 persones conformen el grup de 65 anys i més, el 58,2 % de
les quals són dones. Aquest grup ha experimentat un augment del seu pes respecte a la població total si comparem les dades dels censos corresponents als
anys 1991 (el 14 %) i 2001 (el 17 %); l’any 2003 el pes poblacional d’aquest
col·lectiu continua amb una tendència ascendent (el 17,2 %).
Les persones més grans de 65 anys superen les menors de 15 (1.149.771
enfront de 923.636), la qual cosa significa l’augment de la dependència senil respecte de la juvenil (24,8 % i 19,9 %, respectivament).
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El recanvi de la població en edats actives manté una tendència positiva,
ja que se situa en 85,7 persones entre 60 i 64 anys, pròximes a abandonar el
mercat de treball, per cada 100 persones entre 15 i 19 anys, que representen
noves entrades a l’activitat laboral.3

El recanvi de la
població en edats
actives manté una
tendència positiva.

TAULA 187. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ MÉS GRANS
DE 65 ANYS PER GRUPS D’EDAT I SEXE. CATALUNYA 2003
Unitats: nombre de persones i percentatges.

Població per
grups d’edat

% s.
població
de 65 anys
i més

% s. pob.
total

Homes

Dones

TOTAL

De 65 a 69

153.508

173.504

327.012

De 70 a 74

133.044

166.018

299.062

De 75 a 79

99.728

140.936

240.664

De 80 a 84

57.237

100.691

157.928

De 85 anys i més

36.699

88.406

125.105

De 65 anys i més

480.216

669.555

1.149.771

De 65 a 69

32,0

25,9

28,4

De 70 a 74

27,7

24,8

26,0

De 75 a 79

20,8

21,0

20,9

De 80 a 84

11,9

15,0

13,7

De 65 a 84

92,4

86,8

89,1

De 85 anys i més

7,6

13,2

10,9

De 65 a 84

13,4

17,1

15,3

De 85 anys i més

1,1

2,6

1,9

Font: INE, Revisió del Padró municipal 2003.

Dins del grup de persones de 65 anys i més, destaca el pes de la població
corresponent a grups d’edat més avançada, especialment en el cas de les dones. El 2003, els més grans de 85 anys representen el 10,9 % dels més grans
de 65 anys (7,6 % i 13,2 %, per a homes i dones, respectivament). Un total
de 125.105 persones tenen més de 85 anys a Catalunya, la majoria de les
quals són dones (el 70,7 %). Podem afirmar, per tant, que el sobreenvelliment de la població a Catalunya és femení.
3. Índex de dependència senil (P65 + P15-64)*100; índex de dependència juvenil
(P0-14 / P15-64) * 100; índex de recanvi de població en edats actives (P60-64 / P15-19) * 100.

475

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2003

TAULA 188. INDICADORS DE
L’ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ
PER EDATS. CATALUNYA 2003
Unitats: índexs.

Índexs
Índex de dependència senil

24,8

Índex de dependència juvenil

19,9

Índex de recanvi d’edats actives

85,7

Índex de sobreenvelliment

10,9

Font: elaboració pròpia a partir d l’INE, Revisió del Padró
Municipal 2003.
La presència dels
més grans de 85
anys en el grup de
població de 65 anys
i més ha anat en
augment.

La presència dels més grans de 85 anys en el grup de població de 65
anys i més ha anat en augment. Així ho reflecteix l’evolució de l’índex
de sobreenvelliment: 4 8,4, l’any 1991; 10, l’any 1996; 10,5, l’any 2001;
i 10,9, l’any 2003.
L’evolució de l’estructura de la població catalana, que tendeix a l’augment dels grups d’edat més avançada –amb un clar predomini de les dones–
planteja nous reptes derivats de les noves necessitats socials d’una població
cada vegada més envellida.

4. Índex de sobreenvelliment: (P85+ /P65+) * 100.
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2. NIVELL DE BENESTAR I POBRESA

2.1. MARC EUROPEU
Les dades referents a l’extensió de la pobresa a la UE mostren una certa
evolució positiva pel que fa a la reducció dels nivells de pobresa en el conjunt
dels estats membres. L’any 1997 la taxa de pobresa relativa en el conjunt de la
Unió era del 18 %, uns 60 milions de persones; l’any 1999 va ser del 15 %, cosa
que significa que uns 56 milions de persones vivien per sota del llindar de pobresa (prenent com a llindar de pobresa el 60 % de la renda mitjana estatal).

La taxa de pobresa
relativa a la UE ha
passat del 18 %
l’any 1997 al 15 %
l’any 1999. Les
dades varien
substancialment
d’un Estat
a un altre.

GRÀFIC 75. TAXES DE RISC DE POBRESA (TRP).
UE15 1999

Font: EUROSTAT, Panell de llars de la CE. BDU, versió desembre de 2002.

La proporció de ciutadans i ciutadanes amenaçats per la pobresa varia
substancialment d’un Estat a un altre. Mentre que a països com ara Grècia
i Portugal era relativament alta, més del 21 %, a Bèlgica, Dinamarca,
Alemanya, Luxemburg, Països Baixos, Àustria i Finlàndia oscil·lava entre l’11 %
i el 13 %, i era molt més reduïda a Suècia, amb el 9 %.1
1. Vegeu La situation sociale dans l’Union européenne 2003. Comissió Europea, Direcció
General d’Ocupació i Afers Socials.

477

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2003

Aquesta desigualtat en la proporció de ciutadans i ciutadanes amenaçats
per la pobresa entre els estats membres està determinada pel nivell de despesa en protecció social. Hi ha països amb una forta despesa social, com ara
Suècia, en què la despesa en protecció social representa el 31,3 % del PIB
–a França és el 30 %, a Alemanya, el 29,8 %, i a Dinamarca, el 29,5 %–, i d’altres amb un nivell força més baix, com ara Irlanda, amb el 14,6 %, i Espanya,
amb el 20,1 %.2

El Consell de
Niça (2000)
aprova l’estratègia
europea contra
l’exclusió social.

El Programa
d’acció
comunitària
per fomentar la
cooperació entre
els estats membres
per lluitar contra
l’exclusió social
(2002-2006) fixa
els objectius a
escala comunitària
en la lluita
contra la pobresa i
l’exclusió social.

Per afrontar aquesta situació, el Consell de la Unió, que es va dur
a terme a Niça el mes de desembre de l’any 2000, va aprovar l’estratègia europea contra l’exclusió social, a més de l’Agenda de política
social i també la Carta dels Drets Fonamentals, aquesta amb caràcter
no vinculant.
La Carta dels Drets Fonamentals fa referència a la dignitat, a la llibertat,
a la igualtat i a la solidaritat. També al dret a la Seguretat Social i l’ajuda
social com a mecanismes de defensa davant de situacions de maternitat,
malaltia, accidents laborals, dependència, envelliment i pèrdua de treball.
A més, estableix el dret a la protecció de la salut, a l’accés als serveis d’interès econòmic general i als drets dels consumidors.
D’altra banda, per desenvolupar l’estratègia europea contra l’exclusió
social, el Consell Europeu de Niça establí un marc de quatre objectius comuns en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social: a) possibilitar l’accés
de totes les persones a l’ocupació i poder gaudir dels recursos, drets, béns
i serveis, b) prevenir els riscos d’exclusió, c) actuar a favor dels més febles,
d) mobilitzar tots els actors.
Sobre la base d’aquests objectius, el Parlament Europeu i el Consell van
aprovar el Programa d’acció comunitària per fomentar la cooperació entre
els estats membres per lluitar contra l’exclusió social (2002 – 2006).3 El
Programa fixa objectius a escala comunitària i convida els estats a presentar
plans nacionals d’acció per a la inclusió social que incorporin indicadors i
procediments d’avaluació dels progressos realitzats.
La Comissió, en el decurs de l’any 2003, ha procedit a la revisió de
l’Agenda de política social,4 insistint en la necessitat de seguir reforçant
les polítiques de cohesió social i la modernització dels sistemes de pro2. Evolució de la protecció social a Europa entre 1992 i 2001, EUROSTAT.
3. Decisió 50/2002/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de desembre de 2001.
DOC L 10/1, de 12.01.2002.
4. COM (2003) 312 final de 2.6.2003.
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tecció social. Assenyala la necessitat de reforçar el paper de la política
social com a factor productiu, com també dels costos inherents a l’absència d’una política social. Malgrat la manca de dades per fer el seguiment dels progressos realitzats en la lluita contra la pobresa i l’exclusió
al conjunt dels estats membres, s’han establert les mesures necessàries
a impulsar en el període 2004 – 2005 per a completar l’Agenda en els
àmbits de: la inclusió social, la discapacitat, la no-discriminació i
l’accés als drets fonamentals, la modernització dels sistemes de protecció social i, com a eix transversal, la promoció de la igualtat entre
homes i dones.
D’altra banda, pel que fa als nivells de benestar, i d’acord amb les dades
facilitades per l’Eurobaròmetre, l’any 2002, el 78 % dels ciutadans i
ciutadanes europeus es mostren satisfets amb les seves condicions de vida,
i d’aquests, el 20 % es mostra molt satisfet. El nivells de satisfacció més alts
es donen entre els que viuen a Suècia i Dinamarca, amb el 95 % i 94 %, respectivament, i els nivells de satisfacció més baixos es troben a Portugal i
Grècia, amb el 50 % i 49 %.5

Pel que fa als
nivells de benestar,
i d’acord amb
les dades
facilitades per
l’Eurobaròmetre,
l’any 2002, el 78 %
dels ciutadans
i les ciutadanes
europeus
es mostren
satisfets amb
les seves
condicions
de vida.

2.2. MARC ESTATAL
Pel que fa als nivells de pobresa a l’Estat espanyol, l’any 1996, el 18,8 %
de la població espanyola se situava per sota del llindar de risc de la pobresa –aproximadament, 7.140.491 persones– (taula 189).
TAULA 189. POBLACIÓ PER SOTA DEL LLINDAR DE RISC
DE POBRESA. ESPANYA 1996-1999
Unitats: persones i percentatges respecte el total de població.

1996

%

1998

%

1999

%

TOTAL

7.140.491

18,8

7.253.182

18,2

7.598.208

18,9

Homes

3.453.120

17,8

3.488.435

17,9

3.639.069

18,5

Dones

3.687.371

18,2

3.764.747

18,4

3.959.139

19,3

Font: II PNAin 2003-2005, Annex I, MTAS.

5. Op. cit.
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Entre els anys
1996 i 1999 el
percentatge de
població per sota
del llindar de
la pobresa ha
augmentat a
Espanya 0,9 punts
percentuals.

L’any 1998, aquest percentatge va créixer fins al 18,2 % i el 1999, fins
al 18,9 %, i va afectar 7.253.182 i 7.598.208 persones, respectivament. En
conseqüència, entre l’any 1996 i el 1999 el percentatge de població per sota
del llindar de la pobresa relativa6 va augmentar 0,9 punts percentuals.
També mostra que el percentatge de dones que viu per sota del llindar de
la pobresa és superior al d’homes.
TAULA 190. POBLACIÓ PER SOTA
DEL LLINDAR DE RISC DE POBRESA
PER GRUPS D’EDAT. ESPANYA 1994-1999
Unitats: percentatges.

1994

1999

TOTAL

19,6

18,9

0-15

23,4

25,0

16-24

23,0

23,0

25-49

17,0

16,9

50-64

20,2

16,7

65 i més anys

17,5

16,0

Font: INE, PHOGUE.

2.2.1. L’edat i la dimensió de gènere
Des del 1994, les
persones menors de
15 anys són les
que experimenten
una evolució més
negativa respecte
a la pobresa
econòmica

El percentatge
de població
femenina sota
risc de pobresa
és superior a la
masculina.
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L’anàlisi per grups d’edat indica que la pobresa econòmica afecta en
major mesura els menors de 24 anys i descendeix amb l’edat fins arribar al
nivell més baix entre la població més gran de 65 anys (taula 190). Des del
1994, són precisament els joves menors de 15 anys els que experimenten
una evolució més negativa, mentre que les persones més grans de 50 anys
són les que han experimentat una millora més notable.
El percentatge de població femenina sota risc de pobresa és superior a
la masculina, encara que aquesta pauta no és generalitzable a tots els grups
d’edat.
6. Llindar de pobresa relativa, el 60 per cent de la mitjana estatal de la renda disponible
(any 1999, 4.512,40 euros), PHOGUE i Eurostat.
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L’any 1999, les dones de 16 a 24 anys i les més grans de 50 anys presenten menor risc que els homes dels grups corresponents (taula 191).
TAULA 191. POBLACIÓ PER SOTA
DEL LLINDAR DE RISC DE POBRESA
PER GÈNERE I GRUPS D’EDAT. ESPANYA 1999
Unitats: percentatges.

TOTAL

Homes

Dones

TOTAL

18,9

18,5

19,3

0-15

25,0

24,3

25,7

16-24

23,0

23,6

22,4

25-49

16,9

15,5

18,3

50-64

16,7

16,9

16,6

65 i més anys

16,0

16,2

15,9

Font: INE, PHOGUE.

2.2.2. La composició de la llar
Una variable clau en la determinació de la situació de risc de pobresa
econòmica és la composició de la llar. En la taula 192 s’observen diferències molt importants entre tipus de llars. Sembla clar que les famílies sense
fills dependents al seu càrrec tenen menys probabilitats de situar-se per sota
del llindar de la pobresa.
TAULA 192. POBLACIÓ PER SOTA DEL LLINDAR DE RISC
DE POBRESA PER GÈNERE I TIPUS DE LLAR. ESPANYA 1999
Unitats: percentatges.

TOTAL

Homes

Dones

TOTAL

18,9

18,5

19,3

Una persona: menor de 30 anys
Una persona: entre 30 i 64
Una persona: de 65 o més

16,8
16,2
12,4

21,9
15,3
6,6

13,2
17,3
13,8

2 adults, almenys 1 de més de 65 anys
2 adults, ambdós menys de 65
Altres llars sense fills dependents

20,9
12,0
11,3

21,3
11,8
10,7

20,6
12,3
12,0

1 adult amb almenys 1 fill dependent
2 adults amb 1 fill dependent
2 adults amb 2 fills dependents
2 adults amb 3 o més fills dependents

52,6
15,4
20,2
31,8

50,0
14,6
19,8
29,7

54,5
16,3
20,6
33,9

Altres llars amb fills dependents

21,4

21,7

21,2

Font: INE, PHOGUE.
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Les famílies
monoparentals
són el col·lectiu
amb un risc més
gran de pobresa
(52,6 %). La
pobresa és superior
en les llars en les
quals la persona
de referència és
una dona.

Pel que fa a les llars sense fills de l’any 1999, únicament les formades
per dos adults amb almenys una persona més gran de 65 anys tenen un risc
de pobresa superior a la mitjana. L’any 1999 totes les parelles amb fills, llevat d’aquelles que només en tenen un, presenten un risc de pobresa superior
a la mitjana anual. D’altra banda, les famílies monoparentals són el col·lectiu amb un risc més gran de pobresa (52.6 %). A més, s’observa que el nombre de fills es relaciona directament amb el risc de pobresa: 15,4 % per a
parelles amb un fill/filla, 20,2 % amb 2 fills/filles, i 31,8 % amb 3 o més
fills/filles.
L’anàlisi per gèneres (taula 192) indica que el risc de pobresa és superior en les llars en les quals la persona de referència és dona. Les excepcions
es troben en les unipersonals de menys de 30 anys i en les formades per dos
adults en què almenys un d’ells és més gran de 65 anys.

2.2.3. La pobresa persistent
TAULA 193. POBLACIÓ PER SOTA
DEL 60% DEL LLINDAR DE RISC
DE POBRESA PERSISTENT (4 ANYS).
ESPANYA 1997-1999
Unitats: percentatges.

1997

1998

1999

TOTAL

11,4

11,0

10,7

Homes

11,3

10,8

10,5

Dones

11,5

11,1

11,0

Font: INE, PHOGUE.
Entre els anys 1997
i 1999 el nombre
de persones que
viuen en llars amb
ingressos inferiors
al 60 % de la renda
mitjana anual
(durant quatre
anys seguits)
només s’ha
reduït el 0,7 %.
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La creació d’ocupació dels darrers anys no ha estat suficient per reduir
de manera significativa la persistència de la pobresa, i s’ha configurat un
sector de pobresa crònica, cosa que ha fet evident que la resolució d’aquesta
és independent del cicle econòmic de creixement. En el període comprès
entre els anys 1997 i el 1999 el nombre de persones que vivien en llars amb
ingressos inferiors al 60 % de la renda mitjana anual (durant quatre anys seguits) només s’ha reduït el 0,7 %, com reflecteix la taula 193.
Aquestes xifres situen l’Estat espanyol entre els països amb la taxa més
elevada de població potencialment pobra, només superada per Grècia i
Portugal, i 4 punts superior a la mitjana europea. Espanya també lidera,
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conjuntament amb els països esmentats, l’índex de països amb una pobresa
més severa entre la població que està per sota del llindar de pobresa relativa, situació que palesa els baixos nivells de protecció social del nostre Estat
de benestar.

2.2.4. Pla nacional d’acció per a la inclusió social del Regne
d’Espanya 2001-2003 (PNAin)
El Govern espanyol, en el marc de l’estratègia europea contra l’exclusió
social7 i d’acord amb les directrius de la Comissió Europea, elabora el Pla
nacional d’acció per a la inclusió social del Regne d’Espanya 2001-2003
(PNAin). El Pla, consultat amb les comunitats autònomes –a les quals convida a elaborar el seu propi pla territorial–, agrupa les mesures a desenvolupar en aquest període al voltant dels quatre grans objectius establerts pel
Consell de Niça:
•

Fomentar l’accés de tots els ciutadans i ciutadanes, i especialment
dels més vulnerables, a l’ocupació, als recursos, als drets, els béns i
els serveis.

•

Prevenció dels riscos d’exclusió, aprofitant les TIC.

•

Actuacions a favor dels més vulnerables, afavorint la integració de les
persones que per discapacitat o grup social estan en risc d’exclusió.

•

Mobilitzar tots els agents, promoure la participació dels afectats i la
col·laboració i coordinació dels agents públics i privats.

L’Estat espanyol se
situa entre els
països de la UE
amb la taxa més
elevada de
població
potencialment
pobra.

El Pla nacional
d’acció per a la
inclusió social
del Regne
d’Espanya
(2001-2003)
agrupa les mesures
a desenvolupar
al voltant
dels objectius
de Niça.

Els recursos econòmics que preveu esmerçar en el període 2001-2003
s’estimen en 25.424,16 milions d’euros. Tanmateix, cal remarcar que el Pla
no té pressupost específic assignat; l’esforç pressupostari a què fa referència8 és la suma dels recursos que ja inverteixen les administracions estatal,
autonòmiques i locals en els seus respectius programes o actuacions, que
queden recopilats en el Pla.
L’elaboració del pressupost és conseqüència directa de les dificultats
metodològiques amb què ha topat la confecció del Pla com ara la manca de
fonts estadístiques actualitzades sobre el volum i els perfils del fenomen de
7. Programa d’acció comunitària per fomentar la cooperació entre els estats membres per
lluitar contra l’exclusió social (2002 – 2006). Decisió n. 50/2002/CE, del Parlament Europeu
i del Consell, de 7 de desembre de 2001. DOC L 10/1, de 12.01.2002.
8. Esfuerzo presupuestario, Plan nacional de acción para la inclusión social del Reino de
España 2001- 2003.
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la pobresa i l’exclusió a escala d’Estat. Fet que ha comportat que el Pla sigui
la suma de programes i projectes del conjunt de les administracions i no una
alternativa global de lluita contra la pobresa i l’exclusió social, qüestions que
han estat assenyalades tant pel CES del Regne d’Espanya en l’Informe 2/2001,
La pobreza y la exclusión social en España: propuestas de actuación en el
marco del Pla nacional per a la inclusió social del Regne d’Espanya, com
pel Consell i la Comissió Europea en el primer Informe conjunt sobre la integració social presentat al Consell Europeu de Laeken de desembre de 2001.
La Comissió definia el PNAin espanyol com un inventari de mesures i
no pas com un pla integrat, i assenyalava com a principals deficiències la
manca d’objectius quantificats i la necessitat de millorar els indicadors relatius a l’exclusió. A més, considerava necessari avaluar a escala regional
el grau de coordinació i integració de les diverses mesures proposades, i,
com a element més innovador, destacava la proposta de mobilització dels
usuaris.
La manca
d’objectius
quantificats
dificulta
l’avaluació
dels resultats
aconseguits
amb el PNAin
(2001-2003).

La manca d’objectius quantificats dificulta l’avaluació dels resultats aconseguits amb el PNAin 2001-2003. Persistència de dificultats pel fet que els indicadors es basen en el PHOGUE; malgrat la complementarietat d’altres fonts,
l’avaluació només arriba fins al 2002, no tracta les dades del 2003.

El juliol del 2003 es
presenta el II Pla
nacional d’acció
per a la inclusió
social del Regne
d’Espanya
(2003-2005),
per tal de seguir
desenvolupant
l’estratègia
europea contra
l’exclusió social.

En data 23 de juliol de 2003, el Ministeri de Treball i Afers Socials ha
presentat el II Pla per seguir desenvolupant l’estratègia europea contra l’exclusió social, incorporant també els acords adoptats en les cimeres de
Barcelona i Copenhaguen, a més de les mesures de l’Agenda social, que la
Comissió recomana aplicar durant el període 2004-2005.
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Pel que fa a la manera com a Catalunya afrontem els reptes indefugibles, és
descoratjador veure com l’Estat espanyol aprovarà abans del proper 31 de juliol
el segon Pla nacional per a la inclusió social del Regne d’Espanya (PNAin) i
el Govern de la Generalitat, a través del Departament de Benestar i Família, tot
just comença a posar en marxa la Comissió Rectora del Pla d’acció per a la inclusió social a Catalunya, mitjançant el Decret 61/2003, de 20 de febrer; a més,
entre els àmbits d’acció transversal proposats no hi ha l’àmbit més important
per lluitar contra els processos d’exclusió: l’àmbit d’ocupació.

Tot i acceptar que la lluita contra la pobresa i l’exclusió social correspon
a les comunitats autònomes i a les corporacions locals –explícitament el
marc constitucional atorga competències en matèria d’assistència social a
aquestes administracions públiques–, també correspon al Govern de l’Estat
la lluita contra la pobresa i l’exclusió a través d’instruments fonamentals
com són la protecció social i les polítiques d’ocupació. El II Pla, pel que fa
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als aspectes relacionats amb les competències exclusives de l’Estat, no resol aspectes bàsics relacionats amb la protecció social.
A tall d’exemple, no resol la incompatibilitat de la pensió del SOVI amb
les pensions de viduïtat, que afecta un col·lectiu important de dones vídues
que viuen soles amb pensions totalment insuficients, i que es veuen obligades a triar entre una escassa pensió de viduïtat i la seva pensió SOVI. A
més, quan alguns governs autonòmics en l’exercici de les seves competències han intentat complementar les pensions més baixes, la resposta ha estat
una Llei que pretén igualar a la baixa el conjunt de pensionistes.
D’altra banda, el II Pla tampoc obre camins a la protecció de la dependència. L’acord entre Comissions Obreres i la CEOE, d’abril de l’any 2001,
preveia la creació d’un grup de treball sobre la protecció de la dependència,
el qual ha començat a treballar a mitjan de l’any 2003.
Malgrat tot, en l’annex II («Diagnòstic de la situació de l’exclusió social a Espanya»), el II Pla incorpora per a l’avaluació 2003 – 2005 els indicadors d’exclusió social de Laeken,9 en un intent de superar la mancança
d’instruments per quantificar l’aplicació de les polítiques, i els avenços
realitzats en la reducció de la pobresa i l’exclusió.

El II Pla
incorpora els
indicadors
d’exclusió social
de Laeken (2001)
per a l’avaluació
dels resultats.

2.3. CATALUNYA
A Catalunya, pel que fa a les dades sobre la pobresa, la publicació La pobresa a Catalunya. Informe 200310 significa un salt qualitatiu pel que fa a la
possibilitat de conèixer els grups de ciutadans i ciutadanes que pateixen situacions de pobresa i d’exclusió social. Cal remarcar la importància del treball desenvolupat, que, amb la incorporació de les evidències aportades pels indicadors
que configuren l’enquesta microeconòmica representativa de la població a
Catalunya l’any 2000, i que ha estat especialment dissenyat per a l’estudi de les
desigualtats socials del nostre país, el panel de desigualtats socials a Catalunya
(PaD),11 possibilita per primera vegada un apropament a les causes i conseqüències que configuren l’exclusió social a Catalunya.

La publicació de
l’informe
La pobresa a
Catalunya. Informe
2003 és un salt
qualitatiu
per conèixer els
grups de ciutadans
i ciutadanes
que pateixen
situacions
de pobresa
i exclusió social.

El treball esmentat possibilita per primera vegada passar d’un acostament unifactorial, la renda, a un de multifactorial, més adequat per mesurar
la complexitat dels processos d’exclusió.
9. Graella d’indicadors socials aprovats al Consell Europeu de Laeken de desembre de 2001.
10. Vegeu La pobresa a Catalunya. Informe 2003. Fundació Un Sol Món, Caixa Catalunya.
11. Panel de desigualtats socials a Catalunya, elaborat per la Fundació Jaume Bofill.
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La taxa de pobresa
a Catalunya l’any
2000 se situa en
el 18,6 %, és a dir,
1.181.700 persones
pateixen risc
de pobresa.

D’acord amb les dades que aporta aquest Informe –que estableix com a llindar de pobresa el 60 % de la renda mitjana, llindar que per a una persona sola
té un valor de 5.805,8 euros– la taxa de pobresa l’any 2000 era del 18,6 %, és a
dir, 1.181.700 persones patien el risc de la pobresa. Un percentatge lleugerament inferior al 18,9 % que hi havia al conjunt de l’Estat l’any 1999.
D’altra banda, aquesta lleugera diferència no significa un descens en el
nombre de persones que pateixen el risc de pobresa. Les dades continuen
posant de manifest que la pobresa a Catalunya és un fenomen estructural,
com també escassament relacionat amb el cicle de creixement econòmic.

2.3.1. La pobresa monetària
Pel que fa a les dades referents al llindar establert a partir de la renda, la
distribució de la pobresa per grups d’edat i per raó de gènere aporta els trets
bàsics sobre la dimensió del problema.

La pobresa per grups d’edat
TAULA 194. PERCENTATGE DE POBRES SEGONS
GRUPS D’EDAT. CATALUNYA 2000
Percentatge
Menys de 16

14,2%

De 16 a 29

18,2%

De 30 a 49

12,3%

De 50 a 64

20,5%

65 anys ó més

33,3%

TOTAL

18,6%

Font: La pobresa a Catalunya, Informe 2003.
El grup d’edat amb
un risc de pobresa
més important és
el de les persones
de 65 anys i més.

El grup d’edat amb un risc de pobresa més important és el de les persones grans de 65 anys o més. Més de tres de cada deu estarien en situació
de pobresa amb nivells d’intensitat i severitat molt alts, un 80 % per sobre
de la mitjana. S’observa també en el gràfic 194 com el percentatge de persones grans que són pobres pràcticament dobla el pes poblacional
d’aquest grup, de manera que el risc de pobresa a Catalunya es troba especialment associat a les llars amb persones d’edat avançada.
La població amb edats entre 50 i 64 anys i els joves entre 16 i 29 anys
serien els grups amb una taxa de pobresa similar a la mitjana, mentre
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que el grup amb un risc més baix serien els infants i les persones entre
els 30 i 49 anys.
GRÀFIC 76. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ TOTAL
I POBRA PER GRUPS D’EDAT. CATALUNYA 2000

Font: La pobresa a Catalunya, Informe 2003.

La pobresa i el gènere
Segons el PaD, prop d’un terç de la població catalana viu en una llar on
la persona de referència és una dona, uns dos milions de persones. La resta
ho fa en llars en què la persona de referència és un home.
TAULA 195. PERCENTATGE DE POBRES SEGONS
EL SEXE I L’ESTAT CIVIL DE LA PERSONA
DE REFERÈNCIA. CATALUNYA 2000
Home
Home casat
Home solter
Home separat o divorciat
Home vidu
Dona
Dona casada
Dona soltera
Dona separada o divor.
Dona vídua
TOTAL

Percentatge
17,0%
15,7%
23,1%
14,0%
15,5%
22,1%
17,3%
26,2%
21,1%
36,7%
18,6%

Font: La pobresa a Catalunya, Informe 2003.
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El risc de pobresa
és més gran en
les llars en què
la persona de
referència és
una dona.

La pobresa en les
llars encapçalades
per una dona està
relacionada amb
factors com ara
la vellesa i la
monoparentalitat.

El risc de pobresa és superior entre la població que viu en llars en què
la persona de referència és una dona. Les diferències no són, però, gaire importants: el 22,1 % de les llars amb una dona com a persona de referència
serien pobres, enfront del 17 % de les que tenen un home com a persona de
referència.
L’Informe constata un cop més que la pobresa en les llars encapçalades
per una dona està relacionada amb factors com ara la vellesa i la monoparentalitat. A la taula 195 totes les taxes de pobresa referents als homes, excepte per als solters, es troben per sota de la mitjana poblacional; en canvi,
per a les dones solteres i vídues, les taxes superen amb escreix les del conjunt de la població.

Pobresa i família
TAULA 196. PERCENTATGE DE POBRES SEGONS EL TIPUS
DE FAMÍLIA. CATALUNYA 2000
Unitats: percentatges.

Percentatge
de pobres
Persona de referència menys de 35 anys
1. Jove, nucli sense parella, sense nens
2. Jove, nucli amb parella, sense nens
3. Formació família, jove, nucli amb parella, amb nens

17,5
25,8
6,8
13,7

Persona de referència de menys de 65 anys o 60 en cas
de ser jubilada
4. Formació família, parella amb nens menors de 16,
sense joves
5. Principi dispersió familiar, parella amb nens i algun jove
6. Dues generacions, parella sense nens i algun jove
7. Nucli amb parella, ni jove ni jubilada, sense nens ni joves
8. Nucli sense parella, ni jove ni jubilada, sense nens
9. Nucli sense parella, no jubilada, amb nens

14,1

16,1
13,6
11,5
16,3
30,5

Persona de referència de més de 65 o més de 60 en cas
de ser jubilada
10. Persona gran, nucli sense parella
11. Persona gran, nucli amb parella

39,3
48,5
36,3

CONJUNT POBLACIÓ

18,6

Font: La pobresa a Catalunya, Informe 2003.
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La composició familiar té un paper important per determinar el nivell
de vida i el nivell de privació. Les taxes de pobresa són més elevades en les
edats avançades que en nuclis on la persona de referència està en edat activa. El 39,35 de persones que viuen en llars envellides són pobres, com queda reflectit a la taula 196.

El 39,35 % de
persones que viuen
en llars envellides
són pobres.

El nombre de persones pobres que conviuen amb una persona gran al
capdavant representa 382,3 mil persones, un terç de la població pobra a
Catalunya, mentre que el seu pes poblacional és només del 15,3 %. La majoria d’aquesta població, el 70 %, viu en llars en les quals conviu una parella de pensionistes, però la taxa de pobresa més alta la tenen les famílies on
la persona de referència és d’edat avançada i no viu en parella.

2.3.2. Els nivells de privació
Pel que fa a l’anàlisi multifactorial, el PaD, a través de 22 indicadors de
mancances (taula 197), possibilita apropar-se al nivell de vida de les persones que han format la base de l’estudi.
L’anàlisi de la població amb mancances o privacions permet constatar
que el 53,5 % de la població catalana viu en llars en les quals hi ha algunes
mancances de les considerades en els tres àmbits. Quasi una quarta part, el
24 %, pateix alguna mancança bàsica de consum, mentre que les que pateixen alguna mancança bàsica d’habitatge són el 9,2 %, i la privació secundària afecta quasi la meitat de la població.

El 53,5 % de la
població catalana
viu en llars en les
quals hi ha alguna
de les mancances
relacionades
al PaD.

El treball esmentat també ha establert la comparació entre els indicadors
de privació i la pobresa monetària per estudiar quina és la relació entre renda corrent i nivell de vida a Catalunya. Les dades de la taula 198 fan evident
que la població amb una renda inferior al llindar de pobresa monetària mostra uns índexs de privació molt superiors als de la mitjana poblacional per
als tres àmbits de privació considerats.

La població amb un
nivell de renda
inferior al llindar
de pobresa
monetària té índexs
de privació molt
superiors als
de la mitjana
poblacional.
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TAULA 197. PERCENTATGE D’INDIVIDUS AFECTATS
PER ALGUN TIPUS DE MANCANÇA. CATALUNYA 2001
%
DIMENSIÓ BÀSICA CONSUM
La llar no es pot permetre econòmicament comprar carn i peix setmanalment

1,0%

Comprar medicaments que recepta el metge suposa un esforç molt
gran per a la llar

3,6%

La llar no es pot permetre econòmicament comprar roba d’abric
un cop a l’any

11,1%

La llar no es pot permetre econòmicament comprar roba nova
cada temporada

12,9%

La llar no es pot permetre econòmicament comprar sabates cada any

6,1%

La llar s’ha retardat a l’hora de pagar el lloguer de l’habitatge

1,6%

La llar s’ha retardat a l’hora de pagar la hipoteca

2,7%

La llar s’ha retardat a l’hora de pagar els rebuts de l’aigua, el gas o la llum

6,0%

DIMENSIÓ BÀSICA HABITATGE
L’habitatge té una deficiència greu i la llar té moltes o força dificultats
per solucionar-la amb els recursos de què disposa

7,3%

A la llar hi manca aigua corrent i/o vàter i/o bany

0,4%

A la llar hi ha problemes d’humitat

1,9%

A la llar hi ha problemes de manca de ventilació, esquerdes a la paret,
aluminosi, corcadura o altres problemes de sguretat

3,8%

A la llar hi ha instal·lacions deficients d’aigua, gas o llum

2,0%

A l’habitatge hi ha problemes de fred per mal aïllament

1,9%

DIMENSIÓ SECUNDÀRIA
La llar amb els ingressos que té diu que arriba a final de mes amb molta
dificultat

14,2%

Les despeses de l’habitatge suposen per a la llar molt d’esforç

19,7%

La llar no es pot permetre econòmicament una casa confortable

8,5%

La llar no es pot permetre econòmicament canviar els mobles quan
es fan malbé

23,9%

La llar no es pot permetre econòmicament canviar els electrodomèstics
quan s’espatllen

5,3%

A la llar no hi ha cap membre que disposi sempre de cotxe

2,1%

La llar no es pot permetre econòmicament fer regals a amics o familiars
un cop a l’any

7,6%

La llar no es pot permetre econòmicament anar de vacances un cop a l’any

23,8%

Font: La pobresa a Catalunya, Informe 2003.
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TAULA 198. VALORS MITJANS DELS ÍNDEXS DE PRIVACIÓ
PER TRAMS DE RENDA. CATALUNYA 2000
Unitats: nombre d’individus i percentatges.

Població
Trams de
renda com
Nombre
a % de la
%
d’individus
mitjana

Valor mitjans
Índex
bàsic
consum

Índex
bàsic
habitatge

Índex
secundari

Índex
global

< 40

286.200

4,5

10,2

4,8

24,9

13,7

40 - 50

435.260

6,8

16,7

5,9

28,8

17,7

51 - 60

460.290

7,2

13,2

2,8

23,1

13,6

61 - 70

538.970

8,5

6,0

3,7

16,8

9,0

71 - 80

434.880

6,8

4,8

4,0

12,7

7,3

4.205.400

66,1

3,1

2,2

8,1

4,5

6.361.000

100,0

5,4

2,8

12,4

7,1

> 80
TOTAL

Font: La pobresa a Catalunya, Informe 2003.

Conclusió pobresa i exclusió a Catalunya
L’informe aporta, sens dubte, un millor coneixement sobre la pobresa
monetària i la privació, evidenciant la diversitat de processos que poden
abocar les persones a l’exclusió social.
Segons els ingressos, els col·lectius més afectats són les persones grans
i els inactius: ambdós grups representen quasi la meitat dels pobres a
Catalunya. Pel que fa a la privació, aquesta és molt elevada entre les persones grans que viuen en un nucli sense parella, vídues en el 71,8 % dels casos, especialment en la dimensió bàsica del consum, i també entre les
persones en edat activa que es declaren inactives o en situació de discapacitat.

Les persones grans
i els inactius
representen quasi
la meitat dels
pobres a
Catalunya.

D’altra banda, l’anàlisi palesa que el risc de pobresa i privació es redueix quan algú de la llar treballa, que el treball continua sent el camí principal, per als sectors de població activa, per evitar la pobresa i el risc
d’exclusió social.

El treball continua
sent el camí
principal per evitar
la pobresa i el risc
d’exclusió.

Ara bé, la temporalitat condiciona significativament la funció inclusiva
del treball, ja que es constata que el risc de pobresa i privació és força elevat
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quan a la llar només hi ha un sol ocupat i aquest treballa amb un contracte
temporal o a temps parcial, risc que també s’estén a les llars amb dos ocupats i una forta precarietat contractual. Estaríem davant dels sempre anomenats, però mai quantificats, col·lectius amb risc d’exclusió.

2.4. NIVELL DE BENESTAR A CATALUNYA
L’Anuario social de España 2004 mesura el nivell de benestar social
a través de dotze components, que són indicadors objectius i neutrals
elaborats a partir d’indicadors parcials. Els valors originals de cadascun
dels components es transformen en valors índexs respecte al valor mitjà
nacional, que s’iguala a 100 i correspon al nivell 5. 12 La versió referent
al període 2001-2002 no incorpora l’índex sintètic de benestar social,
per la qual cosa l’anàlisi s’ha de fer a través de l’estudi dels dotze components.
Els indicadors
en què Catalunya
presenta nivells
més alts de benestar
(2001-2002) són els
serveis sanitaris,
el nivell educatiu
i cultural i
l’habitatge
i l’equipament
de la llar.

Els indicadors en què Catalunya presenta un nivell més alt de benestar
en el període 2001-2002 són els serveis sanitaris, el nivell educatiu i cultural i l’habitatge i l’equipament de la llar (nivell 9); igualment, Catalunya es
troba entre les comunitats autònomes amb un nivell més alt de renda disponible per càpita (nivell 8 de l’índex de renda). Estan per sobre del valor mitjà
espanyol els índexs corresponents als àmbits de l’accessibilitat econòmica i
la seguretat vial (nivell 8), de l’entorn natural i el clima (nivell 7), de
l’ocupació (nivell 7), de l’oferta educativa, cultural i d’oci (nivell 6), i
de les condicions de treball (nivell 6). L’índex de seguretat ciutadana pren
el valor de la mitjana estatal (5).
Els àmbits en què Catalunya té un nivell de benestar més baix són el de
la convivència i la participació social (nivell 3) i el de la salut (nivell 4).
Si comparem aquestes dades amb les del període immediatament anterior (2000-2001) es pot observar un descens en el valor corresponent a l’índex de condicions de treball (que passa del valor 8 al 6) i a l’índex d’oferta
educativa, cultural i d’oci (que descendeix del valor 8 al 6). El nivell de renda baixa un punt i passa del valor 9 al 8.

12. Per conèixer els indicadors parcials de cadascun dels dotze components del nivell de
benestar, vegeu Anuario social de España 2004, Colección de Estudios Sociales, Fundació
“La Caixa”, 2004.
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5

8

5

6

5

3

8

5

1

3

9

3

10

10

8

5

Astúries

Balears

Canàries

Cantàbria

Castella i Lleó

Castella-la Manxa

CATALUNYA

València

Extremadura

Galícia

Madrid

Múrcia

Navarra

País Basc

La Rioja

CONJUNT NACIONAL

5

6

6

8

3

7

3

7

4

4

7

6

7

5

3

2

5

6

B

5

4

9

10

3

9

5

5

6

9

3

6

8

6

7

9

9

4

C

Renda
Salut
Serveis sanitaris
Nivell educatiu i cultural
Oferta recreativa, cultural i oci
Ocupació

7

Aragó

Font: Anuario Social de España, 2004.
Llegenda d’índexs:
A
B
C
D
E
F

2

A

Andalusia

Unitats: índexs.

G
H
I
J
K
L

5

6

5

6

3

5

3

4

4

6

4

7

6

6

10

5

7

3

E

5

8

8

10

7

7

5

3

6

7

5

5

6

5

8

4

7

3

F

Condicions de treball
Habitatge i equipament de la llar
Accesibilitat econòmica i seguretat vial
Convivència i participació social
Seguretat ciutadana
Entorn natural i clima

5

7

9

10

4

9

5

3

5

9

2

6

9

7

5

6

7

4

D

5

5

4

6

9

10

5

8

6

6

3

5

3

6

5

4

4

5

G

5

6

9

10

7

9

2

5

6

9

5

5

6

4

6

5

7

6

H

5

5

8

7

9

10

6

4

8

8

5

4

5

9

6

4

5

6

I

5

6

2

4

6

4

5

7

5

3

8

7

5

4

3

4

6

5

J

5

6

1

2

5

4

7

6

4

5

7

7

8

6

4

8

5

5

K

TAULA 199. INDICADORS DE BENESTAR SOCIAL PER COMUNITAT AUTÒNOMA. ESPANYA 2003
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D’altra banda, s’observa un ascens d’un punt en l’índex de salut, que se
situa en el valor 4, encara per sota de la mitjana estatal. Pugen també en un
punt els índexs corresponents a la vivenda i l’equipament de la llar i a la
convivència i participació social.
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3. SALUT I SISTEMA SANITARI

3.1. NOVETATS LEGISLATIVES
La principal novetat de l’any 2003 en matèria de salut a escala comunitària és la introducció de la targeta sanitària europea. En resposta a la petició
del Consell Europeu de Barcelona de març de 2002, la Comissió Europea va
proposar el mes de febrer de 2003 un pla per a la seva introducció.

Introducció de la
targeta sanitària
europea.

Mitjançant una sèrie de decisions,1 la Comissió aprova la substitució
progressiva dels formularis necessaris actualment per poder beneficiar-se
de l’assistència sanitària durant una estada temporal en un altre Estat membre per la targeta sanitària europea i estableix les característiques tècniques
que aquesta haurà de tenir.
Les institucions comunitàries han regulat altres matèries durant l’any
2003 com ara el codi comunitari de medicaments d’ús humà,2 aspectes rellevants sobre seguretat alimentària, sobre qualitat i seguretat de l’extracció,
emmagatzemament i distribució de la sang humana,3 etc.
Cal destacar la Decisió de la Comissió, de 5 de setembre de 2003, sobre
l’ús de fotografies en color o altres il·lustracions com a advertències sanitàries en els envasos de tabac.4 Aquesta Decisió permet als estats membres
exigir que en els envasos de tabac s’incloguin advertències addicionals sobre els efectes del tabac per a la salut en forma de fotografies en color o altre
tipus d’il·lustracions. La Decisió executa el mandat de l’art. 5.3 de la Directiva 2001/37/CE,5 relativa a l’aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres en matèria de fabricació,
presentació i venda dels productes de tabac.

Regulació
comunitària de
l’ús de fotografies
de color com a
advertència
sanitària en els
envasos de tabac.

El Reial decret 1079/20026 transposa a l’ordenament jurídic espanyol la
Directiva 2001/37/CE. Per tant, no ha estat fins l’any 2003 que han entrat
en vigor la totalitat de les obligacions de la dita Directiva.
1. Decisions núm. 189, 190 i 191 de la Comissió Administrativa de les Comunitats Europees
per a la Seguretat Social dels treballadors immigrants, de 18 de juny de 2003 (DOUE L 276,
de 27.10.2003).
2. Directiva 2003/63/CE (DOUE L 159, de 27.06.03).
3. Directiva 2002/98/CE (DOUE L 33, de 08.02.03).
4. DOUE L 226, de 10.09.03.
5. De 5 de juny de 2001 (DOUE L 194, de 18.04.01).
6. De 18 d’octubre (BOE núm. 251, de 19.10.02).
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Llei 16/2003,
de 28 de maig,
de cohesió i
qualitat del Sistema
Nacional de Salut.

A escala estatal, la principal novetat legislativa és la Llei 16/2003, de 28
de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, l’objectiu de
la qual és establir un marc legal que permeti accions de coordinació i cooperació de les administracions públiques sanitàries, per tal de garantir
l’equitat, qualitat i participació ciutadana en el Sistema Nacional de Salut.
Directament relacionat amb aquesta matèria s’ha promulgat el Decret
605/2003, de 23 de maig, pel qual s’estableixen mesures per al tractament
homogeni de la informació sobre les llistes d’espera en el Sistema Nacional
de Salut.7 L’objectiu del Decret és aconseguir que la informació que reben
els ciutadans s’ajusti a uns mínims bàsics i comuns per al conjunt del Sistema,
per tal d’evitar desigualtats interterritorials en l’accés a la informació i,
en última instància, a l’assistència sanitària.

Aprovat el
Pla nacional de
prevenció i control
del tabaquisme
2003-2007.

En consonància amb les directrius europees sobre la lluita contra el tabaquisme, el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut ha aprovat el Pla nacional de prevenció i control del tabaquisme 2003-2007, que
preveu un ampli conjunt d’actuacions per tal d’evitar la incorporació de
nous fumadors, ajudar els fumadors a deixar de fumar, potenciar els espais
sense fum i fomentar la norma social de no fumar.
La Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social8 modifica la Llei 25/1990, del Medicament, en establir la
definició legal dels medicaments en «unidosi» o «especialitat farmacèutica
en envàs per a dispensació personalitzada». Amb aquesta mesura es pretén
avançar en la política de foment de l’ús racional del medicament a més de
reduir la despesa farmacèutica.
Aquesta Llei també modifica la ja citada Llei de cohesió i qualitat del
Sistema Nacional de Salut, pel que fa a les competències per determinar les
condicions especials de prescripció i de dispensació de medicaments, que
s’assignen a l’Estat central.

Les Lleis 44/2003
i 45/2003
tenen recursos
d’inconstitucionalit
at pendents.

Dues lleis regulen i actualitzen la normativa aplicable als professionals de
la salut, la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions
sanitàries9 i la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.10
7. BOE núm. 134, de 05.06.03.
8. BOE núm. 313, de 31.12.03.
9. BOE núm. 280, de 22.11.03.
10. BOE núm. 301, de 17.12.03.
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Pel que fa a la salut pública, destaquen el Reial decret 865/2003, de 4 de
juliol, pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció
i el control de la legionel·losi,11 i les actuacions per controlar i efectuar un
seguiment de la síndrome respiratòria aguda severa.
D’altra banda, cal comentar la Llei 45/2003, de 21 de novembre, per la
qual es modifica la Llei 35/1988, de 22 de novembre, sobre tècniques de reproducció assistida.12 El principal objectiu d’aquesta Llei és resoldre el
problema greu de l’acumulació d’embrions sobrants dels processos de fecundació in vitro, llacuna legal no coberta per l’anterior Llei, de 1988.
Ja dins l’àmbit català, destaca l’entrada en vigor, a partir de l’1 d’octubre, del nou model de lliure elecció d’equip d’atenció primària de salut i de
metge de capçalera o pediatre, que permet assignar, a petició de la persona
assegurada, un equip d’atenció primària diferent del que li correspondria
per assignació territorial. Segons dades del Departament de Sanitat, un total
de 17.032 persones de tot Catalunya han canviat d’equip d’atenció primària
en el període de l’1 al 31 d’octubre.

L’1 d’octubre entra
en vigor la lliure
elecció d’equip
d’atenció primària.

Cal esmentar, finalment, la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de
la salut, que té per finalitat avançar en l’ordenació de les activitats i els serveis de salut pública.

3.2. INDICADORS D’ESPERANÇA DE VIDA I MORTALITAT
L’estat de salut de les persones és un factor que incideix de manera important en la capacitat productiva de la societat i en el potencial de creixement d’aquesta. Diverses anàlisis des del punt de vista macroeconòmic ens
mostren que l’estat de salut explica, en part, les diferències en les taxes de
creixement econòmic que existeixen entre els diferents països.
Les expectatives de salut d’una determinada població estan determinades per l’esperança de vida, l’impacte de la mortalitat i les condicions de
salut.
L’esperança de vida (EV) és el principal indicador de salut positiva i expressa les possibilitats de supervivència que, com a terme mitjà, tenen els
individus d’una població a una edat determinada, calculada a partir de les
taules de mortalitat existents.
11. BOE núm. 171, de 18.07.03.
12. BOE núm. 280, de 22.11.03.
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Durant l’últim segle l’esperança de vida ha sofert canvis molt importants. El avenços sanitaris i socials aconseguits durant la segona meitat dels
segle passat són els responsables directes de l’augment incessant de l’esperança de vida.
L’esperança de
vida a Catalunya
se situa entre les
més altes del món.

Segons càlculs de L’Institut Català d’Estadística, la progressió en augment és d’un any cada quatre; així, l’any 1995 l’esperança de vida a
Catalunya era de 78,4 anys i, l’any 2000, de 79,9 anys, situant-se entre les
més altes del món, juntament amb la de països com ara els nòrdics, els de
l’àrea mediterrània o el Japó.
Aquest creixement progressiu hauria estat superior si no fos pel retrocés
que es va produir durant la segona meitat dels anys vuitanta i principi del
noranta, a causa de l’increment de la mortalitat deguda a la sida.
L’Organització de les Nacions Unides calcula que hi ha 380.000 persones en el món que superen els cent anys i pronostica que aquesta xifra es
dispararà fins a 3,2 milions el 2050.

L’envelliment
de la població
i l’augment
de les taxes de
dependència
requerirà una
assistència
sanitària, orientada
a l’accés equitatiu
tant a l’atenció
primària com a
l’assistència de
llarga durada.

En l’actualitat ens trobem davant d’un fenomen excepcional: per primer
cop en la història, el nombre de persones més grans de 65 anys iguala el de
les persones de menys de 15 anys.
La distribució de les expectatives de vida presenta una important dimensió de gènere: augmenten en més de sis anys en el cas de les dones respecte a les dels homes. Si bé l’EV de les dones pot sobrepassar els 80 anys
o fins i tot arribar als 83 anys, com en el cas de Catalunya, l’EV dels homes
no supera els 76,5 anys.
TAULA 200. ESPERANÇA DE VIDA EN NÉIXER.
CATALUNYA, ESPANYA I UNIÓ EUROPEA 2002
Unitats: nombre d’anys.

Homes

Dones

TOTAL

Diferència
entre sexes

CATALUNYA

76,5

83,2

79,9

6,7

Espanya

75,5

82,7

79,1

7,2

UE-15

75,3

81,4

78,3

6,1

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

No obstant això, s’ha començat a observar certa convergència entre
l’esperança de vida masculina i la femenina en alguns països de la Unió
Europea. Per tant, cal esperar que passi el mateix en el nostre entorn.
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D’altra banda, és necessari analitzar si el procés d’envelliment demogràfic implica una millora paral·lela de l’estat de salut, o si, per contra, el
perllongament de la vida s’aconsegueix amb nivells més alts de discapacitat
o malaltia.
La mera supervivència no és forçosament sinònim de bona salut. És per
això que analitzem indicadors com ara l’esperança de vida lliure d’incapacitat (EVLI) i l’esperança de vida en bona salut (EVBS), que ens permeten
conèixer el temps que les persones poden esperar viure sense incapacitat i
en bona salut, i s’obtenen de la informació disponible sobre mortalitat, sobre discapacitats declarades i sobre l’autopercepció de l’estat de salut.
Si valorem les dades de l’any 2000, l’EVLI en néixer per al conjunt de
la població és de 67,9 anys i l’EVBS, de 60,8 anys, fet que representa una
diferència amb l’EV de 12 i 19,1 anys, respectivament.
TAULA 201. ESPERANÇA DE VIDA (EV) ESPERANÇA DE VIDA
LLIURE D’INCAPACITAT ( EVLI) I ESPERANÇA DE VIDA EN BONA
SALUT (EVBS) PER SEXE I EDAT. CATALUNYA 2000
Unitats: percentatges.

Homes

Dones

TOTAL

Edat

EV

EVLI

%a

EVBS

%b

0

76,49

66,78

87,31

60,93

79,66

25

52,39

43,6

83,23

37,91

72,35

45

33,73

25,66

76,08

20,95

62,13

65

17

10,76

63,28

8,86

52,08

85

5,42

1,79

33,02

1,83

33,74

0

83,24

69

82,9

60,65

72,87

25

58,87

45,4

77,11

37,17

63,14

45

39,45

26,94

68,28

20,64

52,31

65

20,91

11,14

53,27

8,52

40,76

85

6,25

1,8

28,79

2,17

34,76

0

79,87

67,89

84,99

60,78

76,1

25

55,66

44,5

79,96

37,55

67,46

45

36,65

26,32

71,8

20,81

56,78

65

19,11

10,96

57,32

8,69

45,46

85

5,98

1,78

29,78

2,06

34,52

En un futur la
majoria de les
persones d’edat
avançada seran
dones i, per tant,
els problemes
de salut
específicament
femenins tindran un
pes més important
en els patrons de
malaltia a tractar.

Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social, Registre de mortalitat de Catalunya,
i Enquesta de salut de Catalunya 2002.
Nota a: percentatge de vida lliure d’incapacitat.
Nota b: percentatge de vida en bona salut.
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Segons dades de l’Enquesta de salut de Catalunya de l’any 2002, el
12,5 % de la població enquestada declara patir algun tipus de discapacitat.
La freqüència d’aquestes és més alta en les dones (14,4 %) que en els homes
(10,6 %), en els grups de més edat i, especialment, a partir dels 45 anys i
més.
Segons el tipus de discapacitat, les més freqüents són les relacionades
amb el moviment (5,8 %), seguides de les limitacions greus de vista (5,2 %)
i dels problemes per caminar (4 %).
Entre una de les causes de discapacitat més importants es troba l’osteoporosi. A Espanya es produeixen cada any 60.000 fractures de maluc.
Aquest tipus de fractura representa una mortalitat del 33 %, situació de la
qual es recuperen només un 28 % de les persones que en sobreviuen.
A partir dels 50 anys, una de cada tres dones i un de cada vuit homes
patirà, almenys, una fractura provocada per l’osteoporosi al llarg de la
seva vida. Els riscos de patir aquesta patologia van en augment a mesura
que passa el temps, i les dones de més de 75 anys tenen un 83 % de risc
de patir-la.
L’EVBS és un indicador subjectiu que ens informa sobre la percepció
que tenen les persones del propi estat de salut.
Tot i que les dones
viuen més anys, la
proporció de temps
viscut en bona salut
del total de vida és
significativament
inferior.

Pot semblar contradictori que les dones declarin un pitjor nivell de
salut tenint en compte que la seva esperança de vida és superior a la dels
homes. Aquestes desigualtats es poden atribuir a factors de tipus biològic, a causes socials i a diferències en les pautes de vida entre homes i
dones. La preocupació per la pròpia salut fa la població femenina més
sensible davant d’un judici sobre aquesta, tot i que són més receptives
als consell preventius.
En relació amb la percepció que tenen els catalans13 de la seva salut, el
78,3 % opinen que la seva salut és bona, molt bona o excel·lent.

13. Enquesta de salut de Catalunya de l’any 2002.
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GRÀFIC 77. DISTRIBUCIÓ DE L’AUTOPERCEPCIÓ
DE LA SALUT DE LA POBLACIÓ GENERAL
PER SEXE. CATALUNYA 2002

Font: Departament de Sanitat i Seguretat Social, Enquesta de salut de Catalunya.

Mortalitat

GRÀFIC 78. NOMBRE DE DEFUNCIONS.
CATALUNYA I ESPANYA 2001

Departament de Sanitat i Seguretat.

L’any 2001 es van enregistrar a Catalunya 55.741 defuncions, la qual
cosa representa una taxa bruta de 9 persones per cada mil habitants, 0,2 punts
per sobre de la de la resta de l’Estat. Del total de defuncions, el 52,1 % van
correspondre a homes i el 47,9 %, a dones.
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Pel que fa a les causes, en els homes, els tumors representen el 33 %, les
malalties circulatòries, el 28 %, les malalties respiratòries, l’11 %, i les causes externes, el 6 %. En el cas de les dones, les causes de mortalitat més freqüents són les malalties del sistema circulatori en un 36,6 %, els tumors, en
un 22,3 %, els trastorns mentals i del comportament, en un 7 % dels casos,
i les malalties del sistema nerviós, en un 5,2 %.
TAULA 202. TAXES PER 100.000 HABITANTS DE LES PRINCIPALS
CAUSES DE MORT. CATALUNYA 2001
Homes

Dones

Tumors

321,7

187,2

Malalties circulatòries

267,6

307,8

Malalties respiratòries

105,4

64,5

Transtorns mentals i del comportament

32,2

59,6

Font: elaboració pròpia a partir d’IDESCAT.

En comparació amb la resta de l’Estat espanyol, Catalunya presenta la
segona taxa més alta de mortalitat per demència
La mortalitat infantil és un indicador de la salut de la població i reflecteix
l’estat global de la salut materna i infantil, de la qualitat i de l’accessibilitat al
sistema de salut de les mares i dels nadons.
Aquesta es calcula com el quocient del nombre anual de defuncions de menors d’1 any d’edat en relació amb el nombre de nascuts vius del mateix any.
La mortalitat infantil es desglossa en mortalitat neonatal (entre la primera
setmana i el primer mes de vida) i en mortalitat postneonatal (entre el mes i
els dotze mesos de vida). Per al càlcul de la mortalitat perinatal, es tenen en
compte els nascuts morts i les defuncions dels nascuts vius de menys d’una
setmana, en relació amb el total de naixements.
El període neonatal es considera l’etapa de la vida més vulnerable en
l’ésser humà, ja que hi ha un risc més alt que les malalties que es presentin
deixin seqüeles, especialment neurològiques.

Catalunya està
entre els països
amb una mortalitat
infantil més baixa.
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Tant la taxa de mortalitat perinatal com la infantil han anat baixant al
llarg dels últims anys. Catalunya registra una taxa de mortalitat infantil de
3,2 per cada 1.000 nascuts vius, per sota de la de l’Estat (0,9 punts menys)
i la de la Unió Europea (1,4 punts menys). Aquestes xifres situen Catalunya
entre els països que tenen una mortalitat infantil més baixa, només superada
per alguns països nòrdics i el Japó.
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TAULA 203. EVOLUCIÓ DE LA TAXA DE MORTALITAT
PERINATAL I INFANTIL. CATALUNYA, ESPANYA
I UNIÓ EUROPEA 1999-2001
Unitats: nombre de defuncions per cada 1000 nascuts vius.

1999

2000

2001

Perinatal

Infantil

Perinatal

Infantil

Perinatal

Infantil

5,00

4,30

4,60

3,40

4,50

3,20

Espanya

-

4,90

-

4,60

-

4,10

Unió Europea

-

5,00

-

4,90

-

4,60

CATALUNYA

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Sanitat i Seguretat Social i IDESCAT.

El 80,2 % de les morts en els menors d’un any corresponen a les afeccions originades en el període perinatal i les malalties congènites. Amb tot,
en els darrers anys, la principal contribució al descens de la mortalitat infantil ha estat la disminució de la freqüència d’aquestes dues causes: les primeres han passat de 4,3 a 2,3 per 1.000 i les malalties congènites, de 2,9 a
1,0 per 1.000 entre 1987 i 1999. La mort sobtada del lactant, amb una freqüència de presentació molt baixa, és la tercera causa de mort.
No obstant això, la mortalitat materna tant directa com indirecta obtinguda a l’enquesta hospitalària dels anys 1995 i 1996 va ser, respectivament,
de 7,4 i 7,3 per 100.000 nascuts vius.
Tot i que el nombre de morts maternes és molt baix són morts evitables
mitjançant la planificació de l’embaràs en el cas de malalties greus maternes i del control de l’embaràs i del part.
Respecte a la mortalitat en la infància, l’any 2000 es van produir 133
morts entre els nens i nenes d’1 a 14 anys (taxa de mortalitat de 16,8 per
100.000 nens i nenes entre 1 i 14 anys). Les primeres causes de mort entre
els infants d’1 a 4 anys van ser els accidents, les malalties congènites i les
malalties del sistema nerviós central, i en el grup d’edat dels 5 als 14 anys,
els accidents, els tumors i les malalties congènites i del sistema nerviós central n’han estat les causes més freqüents.

La planificació
de l’embaràs així
com el control de
l’embaràs i del part
ajuden a evitar la
mortalitat materna.

3.3. INDICADORS DE MORBIDITAT: MALALTIES
DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA (MDO)
Els sistemes de vigilància epidemiològica de les malalties transmissibles ha facilitat en gran mesura la detecció primerenca de possibles brots,
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les tendències de les malalties, així com els factors de risc i la necessitat
d’intervenció. A continuació es valora l’evolució de les malalties de declaració obligatòria que tenen un impacte més elevat en la salut poblacional
del nostre entorn.

Infecció per HIV - SIDA
La incidència
de sida és un bon
indicador per
avaluar el conjunt
d’intervencions
per controlar
la malaltia:
prevenció,
diagnòstic precoç
i tractament de les
persones infectades
per HIV.

La sida a Catalunya és des de 1987 una malaltia de declaració obligatòria individualitzada. Amb la introducció l’any 1996 dels tractaments antiretrovirals de gran activitat, es va produir un increment del
temps entre el contagi i el desenvolupament de la sida, així com de la
supervivència dels malalts. Aquesta situació va motivar que els registres de sida experimentessin una disminució en el nombre de nous casos
i que, a més, es caracteritzessin per ser, en gran part, infeccions molt
més antigues a causa de l’augment de temps entre la infecció i la manifestació de la sida per l’efecte dels tractaments.
Davant d’aquests fets, i ateses les recomanacions de l’OMS, molts països
han incorporat la notificació de diagnòstic d’HIV a la vigilància epidemiològica. A Catalunya, des de gener del 2001 els metges realitzen la notificació
de manera voluntària.
La codificació dels grups es realitza seguint un criteri jeràrquic que
dóna prioritat a la via parenteral per l’ús de drogues per via intravenosa, davant la via sexual.
Per tant, quan es parla de casos de sida es fa referència a les conseqüències tardanes de la infecció per HIV, i no es reflecteix la incidència actual
de noves infeccions.
No obstant l’evolució favorable dels últims anys, Espanya és el segon
país d’Europa pel que fa a incidència de sida després de Portugal.
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GRÀFIC 79. CASOS DE SIDA DIAGNOSTICATS
PER COMUNITAT AUTÒNOMA. ESPANYA

Font: elaboració pròpia a partir del Registre Nacional de SIDA, notificacions a 31 de
desembre de 2003.

Segons les notificacions rebudes s’estima que durant el 2003 es van diagnosticar a Espanya 2.126 casos de sida que, en comparació amb els 2.250
estimats l’any 2002, representen un 5,5 % de descens. Tot i que els casos
continuen disminuint (un 60 % en els últims vuit anys), últimament el descens
es menor i s’observa una tendència a l’estabilització.
La distribució geogràfica de la sida entre les diferents comunitats autònomes espanyoles no és uniforme. L’any 2003, les comunitats en què es registra una incidència més alta de la malaltia són, per aquest ordre, la de

Tot i la tendència
a l’estabilització,
existeix un fet
preocupant, com
és que la proporció
de casos de sida
en persones que
desconeixien la
seva infecció HIV
representa el 62 %,
aproximadament,
de les persones que
es van infectar per
via heterosexual.
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Melilla, la de la Rioja i Madrid. Catalunya registra la taxa més baixa dels
últims anys.
A Catalunya, amb una població aproximada de 6 milions d’habitants, s’han notificat 14.329 casos de sida fins al 2003, dels quals, per
ordre, el 84,7 % corresponen a la província de Barcelona, el 6,05 %, a
la de Tarragona, 5,9 %, a la província de Girona i el 3,3 %, a la província
de Lleida.
TAULA 204. CASOS DE SIDA. CATALUNYA DES DE 1981
FINS AL 2003
Unitats: nombre de casos i percentatges.

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

TOTAL

Homo / bisexual

2.473

110

25

106

2.714

% s. tot. prov.

20,4

13,0

5,3

12,2

18,9

6.787

465

298

522

8.072

55,9

54,8

62,7

60,1

56,3

86

8

5

15

114

0,7

0,9

1,1

1,7

0,8

43

6

1

3

53

0,4

0,7

0,2

0,3

0,4

169

23

5

7

204

1,4

2,7

1,1

0,8

1,4

2.033

177

126

185

2.521

16,7

20,9

26,5

21,3

17,6

547

59

15

30

651

4,5

7,0

3,2

3,5

4,5

12.138

848

475

868

14.329

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

UDVP
% s. tot. prov.
Hemoderivats
% s. tot. prov.
Transfusió
% s. tot. prov.
Mare / fill
% s. tot. prov.
Heterosexual
% s. tot. prov.
Altres / N.C.
% s. tot. prov.
TOTAL
% s. tot. prov.

Font: elaboració pròpia a partir del Registre Nacional de SIDA; notificacions a 31 de
desembre de 2003.
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Per categoria de transmissió, el grup més freqüent és el d’usuaris de drogues per via parenteral (UDVP) amb un 56,3 %, per sota de la mitjana estatal, amb un 64 %. Del total de casos declarats a Catalunya, aquesta categoria
és la més freqüent en ambdós sexes, el 56,1 % dels homes i el 57,1 % de les
dones.
El segon lloc l’ocupa, entre els homes, el grup infectat per relacions homosexuals o bisexuals (23,5 %); i entre les dones, l’infectat per relacions
heterosexuals (34,2 %). No obstant això, mentre la proporció de casos
d’UDVP ha disminuït un 17 % i el de transmissió per via homosexual es
manté estable, amb un percentatge aproximat del 20 %, el grup de transmissió heterosexual ha augmentat un 13 % aproximadament.
Els casos de transmissió mare-fill només representen un 0,4 % del total.
En l’actualitat, la probabilitat de transmissió de mare a fill és de l’1,8 %.

En els homes, la
transmissió del
virus HIV és
deguda en gran
part a contactes
sense protecció
amb múltiples
parelles o amb
parelles que
exerceixen
la prostitució;
mentre que entre
les dones la causa
més freqüent són
les relacions
sexuals sense
protecció amb
homes UDVP.

Durant el 2003 la mitjana d’edat dels afectats se situa prop dels 40 anys.
Actualment, la forma de presentació més freqüent és la tuberculosi en
el 31 % dels casos, tant en la forma pulmonar com extrapulmonar. La pneumònia per Pneumocystis carinii, que va ser la malaltia més freqüent durant
el període 1981-1987, ocupa en l’actualitat el segon lloc, amb un 22,6 %
dels casos.
La mortalitat per sida va augmentar des de l’inici de l’epidèmia fins a
l’any 1995, tant en el cas dels homes com en el cas de les dones. Així, la
taxa de mortalitat global va passar del 0,28 per 100.000 habitants l’any
1985 al 17,7 el 1995. A partir del 1996 s’observa un descens de les taxes de
mortalitat.
Fins al final de l’any 2001 (últimes dades publicades) constaven
8.273 defuncions (el 60,4 % dels casos de sida notificats). S’estima que el
nombre de casos de sida vius aquest any era de 5.420 malalts (4.245 homes
i 1.175 dones).
Per grups d’edat, les defuncions per sida han afectat fonamentalment la
població entre 30 i 40 anys.
Actualment, a Catalunya, la mort per sida equival al 4,4 % dels anys potencials de vida perduts per totes les causes de mort, en la població de 13 a
65 anys.
En relació amb els diagnòstics d’HIV, entre 1998-2001 es van diagnosticar 1.639 nous casos, 1.227 dels quals (74,9 %) eren homes i 412 (25,1 %)
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eren dones. L’edat en el moment del diagnòstic era de 36,2 anys tant en el
cas dels homes com de les dones.
En la interpretació de la prevalença en la infecció per l’HIV s’ha de ser
cautelós, especialment després de l’augment de la supervivència dels pacients
a partir del 1996. El nombre estimat de persones vives a Catalunya es manté
prop de les 30.000 (0,5 %).
Cal treballar amb
els adolescents
per reduir les
conductes de risc.

A continuació, tot i que només disposem de les dades del 2002, analitzem
els casos de sida detectats entre la població jove de 13 a 29 anys. Els resultats
indiquen clarament la necessitat de treballar amb els adolescents amb la finalitat de reduir les conductes de risc.
TAULA 205. CASOS DE SIDA ENTRE ELS JOVES I ADOLESCENTS
(DE 13 A 29 ANYS). CATALUNYA 2002
Unitats: nombre de casos i percentatges.

Homes

%

Dones

%

TOTAL

%

UDVP

27

48,2

7

29,2

34

42,5

Homo / bisexual

13

23,2

-

0.0

13

16,3

Heterosexual

13

23,2

15

62,5

28

35,0

Altres

3

5,4

2

8,3

5

6,3

TOTAL

56

100,0

24

100,0

80

100,0

Font: elaboració pròpia a partir d’Infosida, Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Entre els més de 14.000 casos de sida notificats al registre de Catalunya
fins al desembre de 2002, els adolescents i joves en representen el 28,8 %
del total. La via de transmissió més freqüent ha estat la via parenteral entre
els usuaris de drogues, en el cas dels homes (48,8 %), i la via de transmissió
sexual en el cas de les dones (62,5 %).

Tuberculosi
La tuberculosi (TBC) és una malaltia transmissible que en cas de no
tractar-se correctament pot provocar la mort. Tot i que pot afectar qualsevol
òrgan, la forma més freqüent és la pulmonar.
En el nostre medi el M. Tuberculosis és l’agent etiològic més habitual.
El reservori fonamental és l’ésser humà infectat que pot desenvolupar la
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malaltia i eliminar bacils amb totes les maniobres respiratòries, especialment en tossir o esternudar, convertint-se en una font d’infecció.
El Programa de prevenció i control de la tuberculosi de Catalunya (Programa TBC) es va crear l’any 1982, i al llarg de tots aquests anys s’ha ajustat a les diferents característiques de la població susceptible de patir la
malaltia.
Durant l’any 2003 s’han enregistrat a Catalunya 1.165 casos de tuberculosi respiratòria, 533 casos menys que l’any anterior, i s’ha mantingut la
tendència al descens que es va iniciar a partir de 1993.
Aquesta davallada sostinguda es pot atribuir, d’una banda, a un menor
impacte de la sida en la incidència de la tuberculosi en els malalts de sida,
ja que els tractaments antiretrovirals actuals impedeixen el deteriorament
immunitari dels pacients; i, d’una altra, a la implantació d’estratègies de
tractament supervisat, com ara els grups de teràpia d’observació directa
ambulatòria (ETODA), que han aconseguit una taxa de curació del 85,5 %
a tot Catalunya. Aquest equips s’encarreguen de garantir que el malalt segueixi correctament el tractament.
La tuberculosi a Catalunya afecta prioritàriament persones que pateixen malalties o situacions sociosanitàries que els fan especialment
vulnerables. En els tres darrers anys el descens de la incidència s’ha aturat entre la població autòctona, probablement perquè el diagnòstic de
casos en individus immigrants recents s’ha incrementat, passant a ser el
7 % dels malalts.

Continua la
tendència
al descens de
casos de TBC.

El col·lectiu
d’immigrants, atesa
l’alta prevalença
de casos de
tuberculosi, és
un dels grups
prioritaris a
l’hora d’establir
programes
de prevenció i
control d’aquesta
malaltia.

Actualment, el 63,5 % dels malalts tuberculosos tenen factors de risc
que habitualment s’acompanyen de grans dificultats per accedir al seu control. Aquest fet fa que en el nostre entorn es mantingui una endèmia tuberculosa alta associada a la transmissió de bacils resistents, la qual cosa
constitueix un important problema de salut pública.
L’impacte de l’alcoholisme es manté gairebé estable, i representa quasi
la cinquena part dels pacients. En el cas dels immigrants, tot i que representen un 5 % de la població de Catalunya, signifiquen el 22 % de la incidència
total de tuberculosi.
En la resta d’Europa els casos de tuberculosi en immigrants són també
molt alts: 24 % a França, 51 % a Holanda ,54 % a Suècia, 68 % a Suïssa.
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TAULA 206. PREVALENÇA DE FACTORS DE RISC PER
A LA TUBERCULOSI EN ELS CASOS INCIDENTS.
CATALUNYA 2002
Unitats: nombre de casos i percentatge.

Nombre de casos

%

Sense domicili fix

20

1,2

Família desestructurada

56

3,3

Presó

45

2,7

UDVP

64

3,8

Ex-UDVP

39

2,3

Sida

189

11,1

Alcoholisme

297

17,5

Tabaquisme

701

41,3

Immigrants

366

21,6

Diabetis

77

4,5

Silicosi

8

0,5

Insuficiència renal

18

1,1

Gastrectomitzats

10

0,6

Immunodeprimits (no sida)

48

2,8

Sense factor de risc

526

31,0

Font: Programa de Prevenció i Control de la Tuberculosi. Barcelona. Generalitat
de Catalunya 2003.

Hepatitis
Catalunya és una de les comunitats autònomes amb una incidència més
alta de casos d’hepatitis.
Catalunya és una
de les comunitats
autònomes amb
una incidència més
elevada de casos
d’hepatitis.

Així, l’any 200314 Catalunya registra el nombre més elevat de casos notificats d’hepatitis A de tot l’Estat espanyol, 197 (el 28,18 % del total), seguida de Madrid (182 casos) i, ja més lluny, del País Basc (51 casos). A tot
l’Estat s’han notificat 699 nous casos, el 12,74 % més que l’any anterior.
Tot i que la incidència a Catalunya de l’hepatitis A ha augmentat el 3,68 %
respecte del 2002, els increments més elevats es donen a Cantàbria (500 %),
14. Dades provisionals.
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Navarra (175 %) i Extremadura (133,33 %). De la mateixa manera, si es tenen
en compte les taxes notificades per 100.000 habitants, Catalunya està per sobre de la taxa estatal (3,26 respecte de 1,76), juntament amb Melilla (35,28),
Ceuta (7,99) i Madrid (3,6).
El contagi de l’hepatitis A es pot produir a través del contacte directe
amb persones malaltes d’hepatitis A, o pel consum d’aigua i aliments contaminats pel virus causant d’aquesta malaltia. En l’actualitat, es recomana
la vacunació sistemàtica de tots els nens a partir del segon any de vida.
De nou, en el cas de l’hepatitis B, Catalunya presenta una incidència
elevada de la malaltia (84 nous casos, l’11,4 % del total), únicament superada per Madrid (128) i Andalusia (96). Malgrat que la incidència total davalla respecte del 2002, en registrar-se 738 nous casos (el 9,7 % menys), les
dades del 2003 de Catalunya signifiquen un augment del 44,82 %. La disminució de la incidència es concentra a Andalusia, Castella Lleó i Extremadura,
tot i els augments a Múrcia, Ceuta i Melilla.
Ceuta i Melilla també registren les taxes notificades per 100.000 habitants més elevades de l’Estat (42,63 i 5,33, respectivament). En aquest cas,
Catalunya se situa entre les comunitats autònomes amb una taxa més baixa
(1,39), per sota de l’estatal (1,86), tot i haver augmentat el 44,79 % respecte
del 2002.
El virus de l’hepatitis B es transmet per via sanguínia o sexual, a més de
la transmissió mare-fill. Des de l’any 1992, la vacuna contra l’hepatitis B
forma part de les anomenades vacunes sistemàtiques, és a dir, que s’aplica
de manera generalitzada dins dels programes que duen a terme els pediatres
o des de les escoles.
Amb relació a la resta d’hepatitis víriques, com ara l’hepatitis C, les
comunitats autònomes amb una incidència més elevada d’aquest tipus
d’hepatitis són Galícia (242 nous casos el 2003), Andalusia (164) i
Madrid (102), mentre que Catalunya en registra 82 casos, el 7,85 % del
total estatal (1044 casos).
L’any 2003 la incidència d’altres hepatitis víriques ha davallat a Espanya el 12,1 %, encara que en algunes comunitats autònomes s’incrementa i
de manera considerable: el 160 % a Ceuta i el 141,18 % a Catalunya.
Igual que en el cas de l’hepatitis B, la taxa notificada per 100.000 habitants de Catalunya relativa a altres hepatitis víriques es troba entre les més
baixes de l’Estat: l’1,36 enfront de l’estatal (2,64), la de Ceuta (17,31),
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Melilla (11,76) i Cantàbria (9,7). Malgrat tot, aquesta taxa ha augmentat
a Catalunya el 142,86 % respecte del 2002.
L’hepatitis C es una malaltia de fàcil transmissió a través de sang
contaminada, punxades o objectes tallants (estris d’afaitar...), relacions
sexuals, per això ha estat associada sovint a usuaris de drogues per via
parenteral.
Creix l’alarma
sanitària pel risc de
contagi d’hepatitis
C entre els joves
a través de les
practiques
utilitzades
en la realització
de tatuatges
i pírcings.

Es calcula que a Catalunya existeixen unes 150.000 persones afectaamb el virus de l’hepatitis C i, d’aquestes, entre el 7-10 % ho desconeixen. Del total d’afectats, es preveu que el 20 % desenvoluparan una
cirrosi i, d’aquests, un 3 % acabaran amb un diagnòstic de càncer de fetge.
des15

La majoria d’afectats són persones entre 30 i 40 anys; no obstant això,
en l’actualitat les pràctiques percutànies utilitzades a l’hora de realitzar tatuatges, pírcing..., tant de moda entre els joves, ha fet créixer l’alarma entre
els professionals sanitaris.
Actualment no existeix cap vacuna que permeti prevenir la infecció pel
virus de l’hepatitis C.
L’Informe anual 2003 de l’Observatori Europeu de les Drogues i les
Toxicomanies16 constata que malgrat la dificultat d’obtenir dades homogènies, la majoria dels països de la UE (Espanya, França, Portugal, Itàlia,
Alemanya, els Països Baixos) tenen una prevalença de la infecció per virus de l’hepatitis C entre els consumidors de drogues per via parentenal
igual o superior al 60 %.

La majoria de les
infeccions per VHB
i quasi totes les
infeccions per
VHC a la UE són
degudes al consum
de drogues per via
parenteral.

D’altra banda, i sobre la base de les dades de casos notificats (entre les
quals no es troben les dades espanyoles), s’aprecia com el percentatge de
casos d’infeccions d’hepatitis B i C entre els consumidors de drogues per
via parentenal és molt elevat en la majoria de països europeus: aproximadament el 90 % en el cas del virus de l’hepatitis C (VHC) i entre el 40 i el
70 % quant al virus de l’hepatitis B (VHB).

Legionel·losi
La legionel·losi és una malaltia de declaració obligatòria d’origen ambiental, i a més de la declaració dels casos individuals també es declaren els
15. Dr. Rafael Esteban Mur, cap del Servei de Medicina Interna i Hepatologia de l’Hospital
de la Vall d’Hebron de Barcelona.
16. Informe anual 2003. El problema de la drogodependència a la Unió Europea i a
Noruega. Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies.
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brots que poden sorgir. Es pot manifestar com una infecció pulmonar caracteritzada per una pneumònia amb febre elevada (malaltia del legionari) o
com una síndrome febril aguda de pronòstic lleu (que es coneix també com
a febre de Pontiac).
La forma de transmissió més freqüent és la inhalació d’aerosols provinents d’aigua contaminada de les torres de refrigeració, dels condensadors
evaporatius i dels sistemes de distribució d’aigua sanitària calenta. Altres
fonts ambientals que també s’han relacionat amb la legionel·losi són les piscines amb moviment, les banyeres d’hidromassatge, les fonts ornamentals
i els humidificadors.
Des de l’inici de la seva notificació, la legionel·losi ha experimentat una
tendència ascendent, i sobretot a partir de l’any 1996, en què es disposa de
la prova de diagnòstic ràpid per a detecció d’antigen en orina, s’ha passat
d’una taxa de 0,1 per 100.000 l’any 1989 a una del 3,6 l’any 2001.

3.4. PROBLEMES DE SALUT EMERGENTS
Encefalopatia espongiforme transmissible humana. EET
(malaltia de Creutzfeldt-Jakob)
La vigilància de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) es realitza des
de 1995. Existeix un Registre nacional de la malaltia en el Centre Nacional
d’Epidemiologia (Instituto de Salud Carlos III del Ministeri de Sanitat i
Consum). El sistema de vigilància es fa amb la col·laboració de totes les comunitats autònomes i està coordinat amb altres països europeus.
Les encefalopaties espongiformes transmissibles (EET) són malalties
neurodegeneratives letals.
Les EET humanes són malalties molt poc freqüents i, clàssicament, se
situa la seva incidència en prop d’1 cas per milió d’habitants i any.
Les notificacions dels casos d’EET provenen dels hospitals. Tant els coordinadors clínics com els coordinadors epidemiològics de cada comunitat
autònoma són els encarregats de realitzar la declaració corresponent al
Registre nacional.
El Centre Nacional d’Epidemiologia és l’encarregat de coordinar la
xarxa de vigilància, del manteniment del Registre i de l’intercanvi d’informació amb la Unió Europea.
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La mortalitat per
MCJ esporàdica
a Catalunya s’ha
mantingut estable
des de l’inici
del programa de
vigilància.

A Catalunya, des de gener del 1993 fins a desembre del 2003 s’han
identificat 88 casos confirmats o probables d’EET humana. L’origen de la
malaltia va ser infecciós en 1 cas (accidental en intentar tractar una altra
malaltia) i hereditari en 11 (13 %) i no hi ha cap cas que correspongui a la
vMCJ (variant nova deguda a una infecció per l’agent de l’encefalopatia espongiforme bovina –EEB).
La informació epidemiològica acumulada indica que la mortalitat per
MCJ esporàdica a Catalunya s’ha mantingut estable des de l’inici del programa de vigilància.

Síndrome respiratòria aguda severa (SRAS)
La síndrome respiratòria aguda severa és una malaltia nova identificada
per primer cop en un brot de pneumònia atípica originat a la Xina a mitjan
novembre del 2002. El 15 de març del 2003 l’OMS va emetre una alerta
mundial davant la notificació d’aquesta afecció .
La SRAS és una malaltia infecciosa emergent, considerada per l’OMS
d’importància per a la salut pública a escala mundial. Es caracteritza per la
seva alta taxa de letalitat (fins a un 50 % en els més grans de 65 anys), per
presentar uns símptomes inicials inespecífics. Fins al moment no existeix
una vacuna ni un tractament efectiu.
Des de març de 2002 fins a juny de 2003, els països de la UE van notificar un total de 31 casos probables (un a Espanya) i una defunció. A la resta
de països europeus es van declarar dos casos probables (un a Romania i un
a Suïssa).

Salut mental
Fins fa pocs anys els trastorns mentals i cognitius eren considerats problemes de salut que afectaven més l’àmbit social que el sanitari. Durant
molt de temps s’ha subestimat en tot el món la càrrega dels trastorns mentals en la salut i la productivitat.
Els trastorns cognitius han passat a ser un tema rellevant com a conseqüència, d’una banda, dels nous descobriments tant respecte a la naturalesa
de les malalties com a les seves possibilitats de tractament i, per una altra,
a causa de l’augment de la seva prevalença i del canvi de patró epidemiològic de la malaltia.
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Els trastorns mentals, especialment la depressió, el suïcidi i els intents
d’autòlisi, es troben entre els principals problemes de salut que caldrà
afrontar els propers anys.
Estudis realitzats per l’OMS revelen que les malalties psíquiques, inclòs el suïcidi, ocupen el segon lloc en la càrrega de malaltia general. En
el barem del anys de vida perduts en situació d’incapacitat, els trastorns
mentals ocupen el quart lloc a la llista darrere de la malaltia isquèmica, el
càncer i els accidents. Així mateix, es preveu que un de cada quatre habitants del planeta patirà alguna forma de trastorn mental o neurològic al llarg
de la seva vida.
A Catalunya, l’any 2000, la taxa de mortalitat per trastorns mentals va
ser de 42,9 morts per 100.000 habitants.
Els múltiples estudis realitzats sobre prevalença de la demència tenen
resultats dispars, a causa fonamentalment de la dificultat diagnòstica, ja que
no existeixen marcadors biològics ni criteris universalment acceptats. No
obstant això, actualment es pot afirmar que la prevalença de demència augmenta amb l’edat.
Segons l’enquesta de l’Eurobaròmetre,17 les taxes més elevades de prevalença de trastorns mentals apareixen en els dos grups d’edat compresos
entre els 45-65 anys i 65 anys i més. Per països, Irlanda del Nord,
Luxemburg i Finlàndia són els que presenten les taxes més altes, de prop
del 0,6 per cada 1.000 habitants, mentre que Portugal, Grècia i Espanya es
trobarien en l’altre extrem.
Per gènere, les dones presenten trastorns mentals amb més freqüència
que els homes. Un cas extrem és el de Portugal, on 17 de cada mil homes
i 40,7 de cada mil dones presenten trastorns mentals. Amb referència a
Espanya, 14,2 de cada mil homes i 20,8 de cada mil dones.

Si es té en compte
la disminució de la
mortalitat global,
l’evolució creixent
presentada per
les demències
adquireix una
especial
rellevància.

Per grups d’edat
i sexe, la
probabilitat de
patir un trastorn
mental és més
elevada en les
dones de tots els
grups d’edat.
S’observa una
prevalença més
alta en les dones
de les classes més
desfavorides.

Entre les causes de mortalitat relacionades amb els problemes de salut mental cal considerar, pel seu impacte, el suïcidi i les autolesions,
dels quals, durant l’any 2000, es van produir 452 casos a Catalunya. La
taxa de mortalitat per suïcidi i autolesió durant el 2000 va ser del 7,3 per
100.000 habitants (11 en homes i 3,9 en dones). Les taxes més elevades
s’observen en els més grans (a partir dels 75 anys) i en els joves (15-24 anys)
17. The mental health status of the european population, abril 2003.
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amb 45 morts, fet que els situa com la segona causa de mort en aquests trams
d’edat.
El suïcidi és quatre
vegades més
freqüent en els
homes que en
les dones.

El suïcidi va comportar una pèrdua de 26,4 anys de vida com a mitjana. Per sexes, és quatre vegades més freqüent en els homes que en les
dones.
Les conclusions d’un estudi realitzat sobre les tendències de mortalitat
per demències a Catalunya,18 entre 1979 i 1998, així com la seva evolució
fins al 2003, destaca que la mortalitat per aquest tipus de causes s’ha incrementat progressivament al llarg del temps, passant d’una taxa bruta del
2,14 per 100.000 habitants en el període 1979-1983, al 41,95 en el de
1994-1998.
Durant el període de l’estudi es van produir 23.779 morts per demència;
d’aquestes, el 99,2 % van succeir en persones més grans de 60 anys. Les
taxes augmenten de manera molt important amb l’edat en ambdós sexes.
Fins als 75 anys, les taxes són generalment superiors en el sexe masculí i a
partir d’aquesta edat augmenten en el cas de les dones.
Actualment, la demència més freqüent és la malaltia d’Alzheimer,
que es considera avui dia una malaltia crònica cerebral d’origen multicausal. Estudis realitzats mostren taxes de prevalença de l’1,5 % als 65
anys. No obstant això, aquestes xifres poden arribar al 30 % en els més
grans de 85 anys.
S’estima que, aproximadament, a Espanya 250.000 persones pateixen
una demència greu i que prop de 750.000 presenten una demència lleu o
moderada.

La malaltia
d’Alzheimer ha
passat a ser la
desena causa de
mort en tot l’Estat.

Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística,19 la malaltia
d’Alzheimer ha passat a ser la desena causa de mort en tot l’Estat i ha
augmentat un 16,7 % (6.280 defuncions) respecte a l’any 2002.

18. Puig, Xavier; Gispert, Rosa; Puigdefàbregas, Anna; Pérez, Glòria; Mompart, Anna;
Domènec, Jaume. «Mortalitat per demència a Catalunya: un problema de salut emergent».
Medicina Clínica, 12, 2002; 118: 455-459.
19. Nota de premsa. Defunciones según la causa de muerte 2001.INE, 26 de desembre de
2003.
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TAULA 207. EVOLUCIÓ DE LA MORTALITAT PER DEMÈNCIA
SEGONS EDAT I SEXE. CATALUNYA 1979-1998
Unitats: nombre de difuncions per cada 100.000 homes o dones.

Període de defunció

Homes

Dones

1979-1983

1984-1988

1989-1993

1994-1998

De 60 a 64

1,9

6,3

7,1

10,6

De 65 a 69

4,5

14,4

22,9

24,4

De 70 a 74

8,5

33,5

54,8

71,5

De 75 a 79

20,6

82,6

138,9

190,9

De 80 a 84

36,1

181,7

338,0

483,4

85 anys i més

71,1

361,1

801,8

1.117,2

De 60 a 64

2,7

5,4

5,7

5,4

De 65 a 69

3,0

11,1

17,2

17,1

De 70 a 74

8,2

31,6

54,4

57,3

De 75 a 79

19,8

73,2

144,2

189,0

De 80 a 84

41,8

171,8

356,8

504,3

85 anys i més

103,6

364,9

881,7

1.466,4

Font: Medicina Clínica, 12 2002; 118: 455-459.

Accidents (trànsit, domèstics, paradomèstics)
Sobre la base de la definició àmplia d’accident de l’INE («fet fortuït i
imprevist que sobrevé a l’individu i li produeix un dany corporal identificable»), les dades del segon trimestre de 2003 de l’Enquesta nacional de salut mostren que el 9 % de la població ha patit algun accident en els 12 mesos
anteriors a l’Enquesta. La sinistralitat més alta es dóna en els joves i en la
població d’edat més avançada. Tot i aquestes dades, només el 8,5 % de les
persones accidentades van ser ingressades en un hospital.

Accidents domèstics i paradomèstics
Les dades sobre accidents domèstics i paradomèstics a escala estatal
procedeixen de l’informe DADO20 de 2002. Cal tenir en compte que aquest
20. Institut Nacional de Consum. Detecció d’accidents domèstics i d’oci, 2002.
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informe només tracta els accidents domèstics i els de lleure o esportius, i
exclou els accidents de treball, els de trànsit, els vinculats a malalties, els
ferroviaris, marítims i aeris, els actes violents i els provocats per la natura.
El nombre total d’accidents el 2002 va disminuir respecte dels comptabilitzats el 2001 en gairebé 700, la qual cosa significa una reducció del 34,5 %.
Amb tot, només el 4,5 % dels casos van necessitar ser ingressats a l’hospital.
La mitjana d’hospitalització va ser inferior als deu dies, i va confirmar la
tendència descendent ja iniciada l’any 2000. La xifra varia en funció del gènere: les dones estan més dies hospitalitzades (11 dies de mitjana) que els
homes (8 dies).
Les causes més freqüents són les caigudes (el 44,20 % dels casos), seguides dels aixafaments i talls (16,9 %), els cops (5,5 %), les cremades
(9,4 %) i els excessos físics i l’esgotament (3,4 %).
Cada 24 segons
es produeix un
accident domèstic.

La majoria de les víctimes són dones (quasi el 57 % dels casos) i d’edats
compreses entre els 25 i els 44 anys, tot i que en la població menor de 25
anys es concentra el 36,65 % dels accidents domèstics. Segurament aquesta
última xifra s’explica pel fet que el 51,5 % dels accidents ocorren a la llar,
on els nens i joves passen gran part del seu temps.
Les dades referents a Catalunya provenen de l’Enquesta de salut de
Catalunya 2002. Els accidents més freqüents van ser, amb la mateixa proporció, les caigudes en un mateix nivell i els cops (9,8 %), seguits dels talls
(6,2 %) i les caigudes de diversos nivells (4,8 %). Per gènere, els accidents
més freqüents són els cops en els homes (11,5 %) i les caigudes en un mateix nivell (10,2 %) en les dones. El 63,8 % dels casos no va necessitar
assistència sanitària, tot i que el 13,8 % es va visitar a urgències hospitalàries (sense ingrés).

La població activa
té més accidents a
la feina, mentre que
la inactiva els té
a la llar.
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En funció del lloc on s’ha produït l’accident, l’Enquesta mostra que la
majoria ocorren a casa (36,6 %) i en el treball (23,6 %); seguits de la via
pública (10,1 %), l’escola (7,8 %) i els centres esportius (7,4 %). Tanmateix, hi ha diferències en funció del gènere i l’edat de la persona enquestada.
Els llocs on els homes tenen més accidents són la feina (27,7 %), la llar
(26,8 %) i els centres esportius (11,7 %). Els percentatges tan igualats entre
feina i llar s’expliquen per l’edat dels accidentats: el 64,5 % dels homes que
han patit un accident en el treball tenen entre 15 i 64 anys, és a dir, estan
actius laboralment; mentre que els accidents a la llar són més freqüents en
els homes inactius, els joves (de 0 a 14 anys) i els d’edat avançada (de més
de 64 anys). En canvi, quasi la meitat dels accidents de les dones ocorren a
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la llar (el 47,7 %) i només el 18,8 % a la feina i el 13,3 % a la via pública.
Es dóna la mateixa distribució per edats: les dones en edat activa tenen més
accidents a la feina i les inactives, a la llar.

Accidents de trànsit
Les dades del 2003 de la Direcció General de Trànsit demostren que
Catalunya és la segona comunitat autònoma amb més accidents amb víctimes mortals en carretera durant el període 2001-2003. El primer lloc l’ocupa Andalusia i el tercer, Castella i Lleó. El nombre d’accidents a Catalunya
i a Castella i Lleó disminueix des del 2001, mentre que es manté estable a
Andalusia. Les comunitats amb menys accidents són Cantàbria i la Rioja.
No obstant això, el nombre total d’accidents mortals en carretera l’any 2003
ha augmentat el 0,3 % respecte del 2002.

Catalunya és la
segona comunitat
autònoma amb més
accidents amb
víctimes mortals en
carretera durant el
període 2001-2003.

L’any 2002 va haver-hi 21.465 accidents amb víctimes, el 78,8 % dels
quals en zona interurbana, segons l’Anuari estadístic d’accidents a
Catalunya. L’evolució d’aquesta xifra des de 1993 fins al 2002 presenta
dues tendències diferenciades: una d’ascendent fins al 1998 (on assolí el
màxim, 23.988 accidents) i una de descendent fins a l’actualitat, tot i que el
nombre total d’accidents és superior al de l’any 1993.
Més del 40 % dels accidents es concentren en la població entre 15 i 34
anys, sobretot entre els més joves, de 15 a 24 (el 23,6 % dels casos). Per
sexes, els homes són víctimes en quasi les tres quartes parts dels accidents
(74,15 %).

Els accidents
de trànsit es
concentren entre
els més joves i, en
funció del gènere,
entre els homes.
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GRÀFIC 80. NOMBRE D'ACCIDENTS AMB VÍCTIMES.
CATALUNYA 1993-2002

Font: Anuari estadístic d’accidents a Catalunya 2002, Servei Català de Trànsit.

La majoria d’accidents són col·lisions (62,2 %), seguides d’atropellaments (15 %), sortides de la calçada (9,3 %) i bolcades (1,4 %). En prop del
85 % dels casos les víctimes en resulten ferides lleument; el 13,1 %, greument, i el 2,3 %, moren.
Finalment, un breu apunt sobre els accidents a la resta d’estats membres
de la UE. Segons dades de l’EUROSTAT, Espanya, juntament amb Bèlgica, Grècia, França, Itàlia, Portugal i Luxemburg, ha tingut des de 1994 a
1999 una taxa de mortalitat en accidents de transport superior a la mitjana
europea (23,3 % amb relació a 17,4 %, l’any 1999). Aquesta afirmació coincideix parcialment amb una de les principals conclusions de l’estudi sobre
accidentalitat a la UE de l’European Transport Safety Council.21 Segons
aquest estudi, França, Alemanya, Itàlia i Espanya acumulen el 68 % de tots
21. European Transport Safety Council. Transport Safety Performance in the EU, a
Statistical Overview, 2003.
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els accidents de trànsit que ocorregueren a la UE l’any 2001 (38.935). Tot i
això, la taxa de víctimes mortals de la UE ha davallat considerablement i de
manera constant, a un ritme anual mitjà de 5,3 %.

Violència i salut
Cada any, més de 1,6 milions de persones en tot el món perden la vida
violentament.22 Els experts en salut pública assenyalen que aquestes dades
són només la punta de l’iceberg, ja que la majoria d’actes violents queden
sense registrar.

La violència és una
de les principals
causes de mort
en la població
compresa entre els
15 i els 44 anys.

L’informe de l’OMS afirma que les morts i discapacitats provocades
per la violència la converteixen en un dels problemes de salut pública més
importants del nostre temps. La violència és una de les principals causes de
mort en la població compresa entre els 15 i els 44 anys.

Violència de gènere
Durant l’any 2003 la violència de gènere va causar 103 víctimes,23 un
54 % més que l’any 2002. D’aquestes, 81 eren dones i 22 homes. Nou de
les víctimes eren menors.

El 2003 augmenten
les víctimes de
violència
de gènere.

Catalunya se situa com la segona comunitat autònoma en nombre de
morts violentes (14), darrera d’Andalusia, amb 17.
El paper dels metges d’atenció primària resulta fonamental en la detecció precoç dels casos de violència, dels quals actualment només es diagnostiquen entre un 5 i 10 % dels casos Les conseqüències que té per a la salut
una situació de violència són tant de caire físic com psicològic.
Segons informes de la Unicef, una dona víctima de violència física, psicològica o sexual té vuit vegades més probabilitats d’intentar suïcidar-se
que una que no ha patit aquesta situació.
Els signes d’alerta que es poden detectar en algunes de les víctimes, a
banda de les lesions físiques, és freqüentment l’excés d’automedicació
(abús d’ansiolítics, analgèsics, antidepressius...) com a mitjà per fer front al
pànic provocat per la situació de maltractament.
22. Informe mundial sobre la violencia y la salud. Organización Mundial de la Salud (OMS),
2002.
23. Informe del Consejo General del Poder Judicial, 2003.
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Maltractament de la gent gran
Aquest és un problema de salut que es presenta cada vegada amb més
freqüència en el nostre entorn social.
L’envelliment de la població provoca un augment de les taxes de dependència; això, juntament amb la suma d’altres factors derivats dels canvis socioeconòmics i de la percepció social de la vellesa, comporta noves
necessitats en les demandes de salut.
L’exigència d’una necessitat més gran d’atenció així com d’una menor
disponibilitat per oferir-la, provoquen un important impacte en la salut, tant
de les persones grans com de la família cuidadora.
El tracte a les persones grans, així com a d’altres persones dependents,
és definit pels patrons culturals de la comunitat de referència, el moment
històric i l’entorn sociocultural en el qual ens trobem.
Només el 5 % de les persones més grans de 60 anys resideixen en institucions,24 i, dels que viuen a casa seva, aproximadament el 20 % són dependents d’altres persones per poder desenvolupar les activitats de la vida
diària. És, per tant, en l’entorn familiar on es produeixen més maltractaments. La majoria de víctimes són dones.
Les denuncies per maltractaments de pares grans contra els seus fills va
créixer un 270 %, entre 1996 i 1999, segons dades del Ministeri de l’Interior. Més del 90 % de les actuacions amb gravetat penal no arriben a ser
denunciades.
Si es té en compte el constant increment de la població senil en les societats més desenvolupades, cal esperar que aquest tipus de maltractament
sigui cada cop més freqüent, amb un impacte més important sobre la salut
de la gent gran i de les seves famílies.
Maltractament i
autoabandonament
estan associats
amb l’augment de
la mortalitat en les
persones grans.

Tant les situacions de maltractament com d’autoabandonament estan
associades directament amb l’augment de la mortalitat, i amb una disminució important de la supervivència. El maltractament és considerat com un
predictor de mort de les persones grans.
24. «El maltrato a los ancianos en el domicilio. Situación actual y posibles estrategias de
intervención». A. Bover Bover; M. L. Moreno Sancho; S. Mota Maganya; J. M. Taltavull
Aparicio. Atención Primaria 2003; 32: 541 – 542.
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L’abordatge d’aquest tipus de violència requereix la creació d’un marc
jurídic específic que empari les actuacions dels professionals sociosanitaris
i protegeixi la víctima.

3.5. HÀBITS I FACTORS DETERMINANTS DE LA SALUT
Tabaquisme
Segons l’Organització Mundial de la Salut, el tabac és una malaltia
crònica, no un hàbit perjudicial per a la salut. La dependència del tabac
està reconeguda com un trastorn mental i del comportament tant en la
Classificació Estadística Internacional de Malaties i Problemes de Salut
Relacionats de l’OMS (ICD-10) com en el Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals de l’Associació Americana de Psiquiatria
(DSM-IV).

Índex i evolució de la prevalença de tabaquisme
La prevalença de tabaquisme a la població catalana de més de 14 anys25
és del 32,1 % (inclou fumadors diaris i ocasionals). El percentatge de no fumadors és del 53,9 % i el d’exfumadors, del 14 %. Tot i que en general la
prevalença de tabaquisme és més elevada en els homes que en les dones
(38 % i 26,5 %), en els més joves aquesta situació s’inverteix: el 42,5 %
de les noies entre 15 i 24 anys fumen, davant del 37,4 % dels nois de la mateixa edat.

En general, la
prevalença és més
elevada en els
homes que en les
dones, però entre
els més joves
aquesta situació
s’inverteix.

El 42 % dels fumadors i el 40 % dels exfumadors van començar a fumar
entre els 14 i els 16 anys. L’edat d’inici mitjana és de 17 anys. Entre els fumadors, el 40 % fumen entre 11 i 20 cigarretes diàries, mentre que el percentatge dels que fumen cigars o pipes és inapreciable (0,26 i 0,06 % de
mitjana). És significatiu que el 68,8 % dels fumadors no hagi intentat mai
deixar de fumar.
D’altra banda, i segons les dades provisionals (segon trimestre del
2003) de l’Enquesta nacional de salut,26 la prevalença en tabaquisme de la
població espanyola més gran de 16 anys és el 31,1 % (fumadors diaris i ocasionals), mentre que la població exfumadora és el 17,9 % i la no fumadora,
el 51,1 %. A escala estatal, el consum de tabac és superior en els homes que
25. Enquesta de salut de Catalunya 2002. Departament de Sanitat i Seguretat Social.
26. Institut Nacional d’Estadística i Ministeri de Sanitat i Consum.
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en les dones (el 39 % davant del 23,5 %). Al contrari de Catalunya, a escala
estatal aquesta situació es reprodueix en totes les edats.
L’Enquesta sobre drogues a la població escolar27 constata que el tabac
és la segona substància més consumida entre els joves que cursen l’educació secundària (de 14 a 18 anys). La més consumida és l’alcohol (55,1 %),
mentre que el cànnabis ocupa el tercer lloc (22 %).
El consum de tabac
experimental i diari
disminueix entre
els estudiants.

El 28,8 % dels joves espanyols entre 14 i 18 anys són fumadors habituals i el 6,5 % són exfumadors. Respecte de les dades de l’Enquesta de l’any
2000, s’aprecia com aquest consum ha disminuït, tant l’experimental com
el diari. Aquesta disminució és significativa entre els d’edats més joves, de
14 i 15 anys.
Tot i que les dades provisionals de l’Enquesta nacional de salut indiquen el contrari, l’Enquesta sobre drogues a la població escolar constata la
mateixa situació que es dóna a Catalunya: les noies joves fumen més que
els nois (33,1 % i 24,2 %, respectivament).
D’altra banda, l’Enquesta mostra com s’estabilitzen les edats d’inici en
el consum de diferents drogues, però el tabac és el que presenta l’edat més
baixa: el primer consum es produeix als 13,1 anys, i el consum diari s’inicia
als 14,4.
Un indicador important d’analitzar des d’un punt de vista preventiu és
la continuïtat en el consum, és a dir, el percentatge d’estudiants que havent
provat una substància psicoactiva la continuen consumint. El tabac i l’alcohol
són les drogues amb una continuïtat més gran, de tal manera que el 87,8 %
dels estudiants enquestats que va provar el tabac el van continuar consumint en
els 30 dies següents.
Cal comentar, finalment, les principals conclusions sobre el consum de
tabac a la UE extretes de l’informe The Health Status of the European Union.
Narrowing the health gap.28 Segons aquest estudi, entre els homes el percentatge de fumadors ha davallat des dels anys vuitanta, però ha augmentat entre
les dones. Aquest increment és més important a Grècia, Espanya, Itàlia,
Luxemburg, Àustria i Portugal, en gran part a causa de l’augment del consum
de tabac entre les dones més joves.
En canvi, les diferències en la prevalença de tabaquisme entre homes i
dones són menors a Dinamarca, Irlanda, els Països Baixos, Suècia i Gran
27. 2002. Pla nacional sobre drogues.
28. Comissió Europea. Salut i protecció del consumidor, 2003.
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Bretanya. Aquestes diferències disminueixen progressivament a Bèlgica,
Alemanya, França, Luxemburg i Àustria. En els països del sud d’Europa
(entre els quals hi ha Espanya), les diferències són encara significatives,
com ja s’ha comentat.

Conveni marc per al control del tabac (OMS)
El Conveni marc per al control del tabac ha estat adoptat en la 56a Assemblea de l’OMS, el maig de 2003. La signatura està oberta a tots els estats
membres de l’OMS, als de l’ONU i a les organitzacions d’integració econòmica regionals. En data de redacció d’aquesta Memòria l’han signat 101 estats i la UE, tot i que no ha entrat en vigor perquè no té el nombre suficient
de ratificacions. Espanya l’ha signat el 13 de juny de 2003, però no l’ha
ratificat.
El Conveni pretén establir un marc per a les mesures de control del tabac que hauran d’aplicar tots els estats signataris per tal de reduir de manera
continuada i substancial la prevalença del consum de tabac i l’exposició al
fum del tabac. El seu contingut se centra en els impostos aplicables al tabac,
la prevenció i el tractament del tabaquisme, el comerç il·lícit, la publicitat,
el patrocini i la promoció, i la regulació del producte.

Pla nacional de prevenció i control del tabaquisme 2003-2007
El Pla nacional de prevenció i control del tabaquisme ha estat aprovat el
13 de gener de 2003 pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de
Salut i té com a objectius genèrics disminuir la prevalença del consum
de tabac i protegir la salut de la població de l’aire contaminat pel fum del
tabac, a més d’articular la participació de les comunitats autònomes.
Els objectius genèrics es desglossen, alhora, en altres d’específics i es
preveuen una sèrie d’actuacions que s’agrupen en diferents estratègies: informativa, educativa i formativa, assistencial, legislativa, de coordinació i
participació, i d’investigació i avaluació.
El Pla preveu un ampli ventall de mesures tant legislatives com preventives. Entre les principals accions legislatives destaca l’elevació de preus de
les labors del tabac, l’exigència de la majoria d’edat en els adolescents que
vulguin comprar tabac, el control de la publicitat de les diferents marques
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i formes de presentació i la regulació del consum de drogues en els llocs
públics.
També preveu accions per ajudar els fumadors que vulguin deixar de
ser-ho i accions específiques per gènere, per tal d’evitar que la prevalença
del consum de tabac segueixi augmentant entre les dones.

Activitat física en temps de lleure
Amb independència de l’edat, l’activitat física millora la salut i la qualitat de vida de l’individu. La pràctica d’activitats físiques durant la infància
i l’adolescència té un paper important en la reducció del desenvolupament
futur d’osteoporosi en augmentar la massa òssia òptima. Per als més grans,
l’exercici dins dels límits de la seva capacitat física i seguint el consell del
seu metge, redueix la pèrdua òssia i incrementa la massa muscular i la seva
força.
L’activitat física també redueix les taxes de mortalitat per malalties circulatòries i per càncer.
Prop de la meitat
de la població
catalana practica
activitat física,
però destaca
alhora l’elevat
percentatge
de població
sedentària.

GRÀFIC 81. ACTIVITAT FÍSICA EN EL TEMPS
DE LLEURE DELS HOMES. CATALUNYA 2002

Font: Enquesta de Salut de Catalunya 2002.

Segons l’Enquesta de salut de Catalunya (2002), prop de la meitat de la
població catalana (el 46,5 %) practica activitat física lleugera en temps de
lleure. Destaca l’elevat percentatge de població sedentària: el 21,3 %.
La situació és diferent en funció del sexe de la persona enquestada: els
homes, en general, són més actius que les dones.
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GRÀFIC 82. ACTIVITAT FÍSICA EN EL TEMPS
DE LLEURE DE LES DONES. CATALUNYA 2002

Font: Enquesta de Salut de Catalunya, 2002.

En general, la població jove és més activa que l’adulta, però de nou el
percentatge de sedentarisme entre la població de 14 a 44 anys és elevat: el
18,6 %. Aquí, de nou, hi ha diferències per gènere: els homes entre 14 i 44
anys són més actius que les dones del mateix tram d’edat.

En general, els
homes són més
actius que
les dones.

El 27,6 % de la població catalana està asseguda la major part de la jornada laboral mentre que el percentatge dels que estan drets és del 19 %. Les
dones estan més temps assegudes que els homes (el 28,2 % i el 27 %, respectivament), però, alhora, caminen més (43,3 % i 37,9 %). L’hàbit de caminar augmenta amb l’edat, i segons les dades del 2002, el grup d’edat que
més camina és la població entre 65 i 74 anys.
De nou, l’estudi ja citat sobre l’estat de salut a la UE indica que per a la majoria de la població, caminar (més que practicar un esport) proporciona l’exercici físic més freqüent. Un percentatge important d’adults joves practiquen
esport regularment, però aquesta proporció decreix ràpidament després dels 30
anys. Aquest canvi pot explicar-se en part pels compromisos laborals i domèstics.
Complementen aquestes dades sobre l’activitat física de la població les
de l’apartat dedicat a l’esport (7.1.2) d’aquesta Memòria.

Règim alimentari i nutrició
Hàbits alimentaris
Els hàbits alimentaris de la població catalana els recull l’Enquesta de
nutrició de Catalunya (2003). Les principals conclusions positives segons
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La majoria
dels enquestats
es manifesta
seguidor de la
dieta mediterrània,
encara que de
vegades els patrons
de consum mostren
el contrari.

l’Enquesta són que, a grans trets, augmenta el consum d’oli d’oliva (20 %),
dels derivats làctics (64 %) i de fruita seca (19 %), mentre que disminueix
el consum de carns (11 %). Entre les conclusions negatives destaquen la
disminució del consum de fruites i hortalisses (10 i 8 %, respectivament) i
de peix (15 %) i l’augment del consum de brioixeria (20 %).
Els aliments que es consideren més saludables són l’oli d’oliva, les hortalisses, els llegums, la llet i el pa integral. Tot i que el coneixement dels
principals aliments de la dieta mediterrània és força correcte, alguns enquestats hi relacionen aliments que no ho són, com ara la llet, les patates i
la carn. D’altra banda, el 63 % dels enquestats es manifesta seguidor de la
dieta mediterrània, tot i les variacions en el consum de fruites, hortalisses i
peix ja comentades.
El 22 % de la població ha fet dieta durant els darrers 12 mesos. Les principals causes per fer-ne són perdre pes, diabetis, hipercolesterolèmia, hipertensió arterial o altres. La xifra l’any 1992 era del 14 %; per tant, augmenta
la tendència a seguir una dieta. La majoria de les dietes (el 51 %) les prescriu el metge, tot i que el 22 % ho fa la persona directament. Altres persones
que prescriuen dietes són, per exemple, dietistes, infermers o farmacèutics,
familiars/amics, i altres professionals no sanitaris.
Amb relació a les característiques dels àpats, l’Enquesta reflecteix que
el 16 % dels enquestats fa un esmorzar adequat (làctics, cereals i fruita). El
28 % hi dedica menys de 10 minuts, mentre que el 50 % hi dedica entre 10
i 20 minuts.

La ingesta
d’aliments sembla
que es reparteix
al llarg del dia:
augmenta la
població que
acostuma a menjar
a mig matí,
berena i fa ressopó,
i també creixen
els àpats realitzats
fora de casa.

El 62 % menja dos plats i postres per dinar; el 25 %, plat únic, i el 2 %,
només un entrepà o fruita. Aquesta dada demostra la persistència de l’àpat
tradicional al migdia i l’hàbit de fer una pausa perllongada a l’hora de dinar
(típic de l’estil de vida mediterrani).
A l’hora de sopar, el 41 % dels enquestats menja dos plats i postres; el
47 %, plat únic, i el 10 %, un entrepà o fruita. Si comparem aquestes dades
amb les de 1992, s’aprecia la tendència a disminuir la quantitat d’aliments
del sopar, tot i que el temps que s’hi dedica es manté (dos terços hi dediquen
més de 30 minuts).
D’aquesta manera, la ingesta d’aliments sembla que es reparteix al llarg
del dia: augmenta la població que acostuma a menjar a mig matí, berena i
fa ressopó.
Tot i aquestes dades, augmenten els àpats realitzats fora de casa. El
2003, el 28 % dels enquestats dinen fora de casa els dies laborables, mentre
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que el 1992 ho feien el 17 %. També augmenta l’hàbit de menjar entre hores
(que passa del 9 % al 36 % l’any 2003), malgrat el problema que comporta
aquest hàbit ja que generalment implica una ingesta d’aliments rics en greixos i sucres.
L’estudi La alimentación y sus circunstancias, elaborat per l’Observatori d’Alimentació de la Universitat de Barcelona, obté una aproximació
dels hàbits alimentaris de la població espanyola a partir d’una mostra de
300 famílies espanyoles.
Segons aquest estudi, el 83,3 % dels ciutadans menja a casa. Entre els
que mengen fora de casa s’imposa la carmanyola (les dones, sobretot joves,
per fer dieta; els homes, perquè no tenen temps d’anar al restaurant per la
feina). Aquest hàbit és més freqüent entre els catalans i els gallecs.
La disparitat d’horaris dels membres de la família ha provocat que
cada cop es mengi més en solitari i, quan es fa en família, se segueixen
menys formalitats (el 10,6 % dels sopars es fan al sofà i el 0,5 %, a l’habitació).
Igual que a l’Enquesta de nutrició de Catalunya, es constata que disminueix el consum de llegums, fruites i verdures i que es menja menys quantitat d’aliments i més entre hores. La mitjana és de 4,3 ingestes diàries, tot
i que la xifra és la més baixa de la UE –on cap està per sota de les 5 ingestes–, i als EUA és de 20.
El 82,3 % dels enquestats estan satisfets amb la seva alimentació, l’11,3 %
no ho està, i la resta (aproximadament el 6,2 %) considera que és regular i que
l’hauria de millorar.
Els hàbits alimentaris dels ciutadans europeus no són homogenis.
Aquesta varietat es divideix en dos grups: els països del nord i els del sud,
on predomina la dieta mediterrània. Tot i això, durant els últims anys
s’aprecia una certa convergència d’aquests patrons de conducta.
Segons l’informe The Health Status of the European Union. Narrowing
the health gap29 ja citat, el consum de cereals a la UE ha davallat, mentre
que augmenta el consum de verdures i hortalisses, carn i greixos. La fruita
i les verdures són cada cop més consumides en els països del nord, sobretot
per la població jove.
29. Comissió Europea. Salut i protecció del consumidor, 2003.
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Trastorns alimentaris
Entre els principals trastorns alimentaris destaquen l’obesitat, l’anorèxia
nerviosa i la bulímia.
L’obesitat és un dels problemes de salut pública més important en els
països desenvolupats i comença a ser-ho en els països en vies de desenvolupament. Diferents estudis indiquen que la seva incidència en els EUA oscil·la entre el 25 i el 34 % de la població adulta, entre el 25 i el 30 % en els
adolescents i entre el 10 i el 15 % en els infants. L’obesitat, independentment dels factors genètics, es produeix com a conseqüència d’una ingesta
calòrica excessiva i d’inactivitat física.

L’obesitat presenta
un augment en els
països en vies de
desenvolupament
i s’incrementa de
manera preocupant
en els països
desenvolupats.

Totes les administracions competents en matèria de salut han previst i
regulat accions per tal de minimitzar-ne la prevalença. A escala comunitària destaquen dues actuacions. D’una banda, dins el document d’Acció de
la Comunitat en matèria de salut pública per a l’any 2003, es preveuen xarxes d’experts en nutrició i activitat física per tal que formulin recomanacions i proporcionin suport a les iniciatives dels estats membres, donant
una especial importància al sobrepès i a l’obesitat. De l’altra, la Comissió
ha anunciat que destinarà 11,7 milions d’euros a la recerca per detectar els
mecanismes cerebrals implicats en l’obesitat, dins del programa comunitari
d’investigació de la diabetis, atesa la relació d’aquesta malaltia amb l’excés
de pes.
A escala autonòmica, el Pla de salut 2002-2005 constata la manca
d’efectivitat dels programes preventius de l’obesitat tant en l’edat pediàtrica com en l’adulta i aposta per estratègies multifactorials per abordar aquest
problema ja des de la infància. Considera imprescindible la promoció de
l’activitat física com a mesura preventiva.

L’any 2003 la
prevalença de
casos d’obesitat
ha augmentat,
en especial en la
població femenina.
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Segons l’estudi encarregat per la FAO a un grup d’experts en la matèria,
les principals causes són la urbanització i el canvi d’estil de vida (dieta, activitat física, factors genètics, infància...). Té implicacions importants en la
salut, com ara la disminució de l’activitat general de la persona (pot afectarne la productivitat i augmentar la morbiditat i la mortalitat) i una major propensió a determinades malalties. Aquest estudi constata un fet preocupant:
l’obesitat cada cop és més freqüent en països en vies de desenvolupament.
La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) elabora
periòdicament estudis sobre la incidència de l’obesitat en la població. L’any
2003 la prevalença de casos d’obesitat ha augmentat el 5,8 % respecte del 2000
en passar del 14,5 % al 15,35 %. En funció del gènere, la situació és diferent:
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la prevalença de l’obesitat dels homes disminueix lleugerament, mentre que
l’augment es concentra en la població femenina.
TAULA 208. PREVALENÇA DE L’OBESITAT PER SEXE.
ESPANYA 2000-2003
Unitats: percentatges sobre el total de la població.

Homes

Dones

TOTAL

2000

13,4

15,7

14,5

2003

13,2

17,5

15,3

Font: Estudis SEEDO 2000 i 2003.

Tot i que en l’estudi SEEDO 2000 es va constatar que la prevalença de
l’obesitat augmenta amb l’edat, les dades relatives a l’obesitat infantil són
cada cop més preocupants. Així, l’any 2003, la prevalença de l’obesitat infantil és el 12,5 %, mentre que el percentatge d’infants amb sobrepès és el
30 %. Aquesta preocupació té un doble fonament. D’una banda, en la tendència que té l’obesitat infantil a perpetuar-se al llarg del temps, segons
l’edat en què s’iniciï i en funció de la seva intensitat. I, de l’altra, en l’elevat
nombre d’alteracions que aquesta provoca. Destaquen, a curt termini, les
alteracions psíquiques, les ortopèdiques (problemes amb les articulacions),
les dermatològiques, les respiratòries, etc. A llarg termini, l’obesitat incideix negativament en alteracions com ara la hipertensió o alteracions del
metabolisme de glúcids i de lípids que poden arribar a ser causes de mortalitat de persones adultes. S’ha comprovat que l’expectativa de vida d’una
persona obesa és inferior a la d’una no obesa.

Són preocupants
els increments de la
prevalença de
l’obesitat en la
població infantil.

Per comunitats autònomes, Andalusia i Canàries presenten les prevalences més elevades (el 21,6 % i el 18,3 %, respectivament), seguides de València (16,5 %), el País Basc (14,15 %), Galícia (14,05 %), les Balears (12,1 %),
Madrid (11,8 %) i Catalunya (11,6 %).
Segons els resultats de l’Enquesta de salut de Catalunya (2003), el 33 %
de la mostra enquestada es considera obesa o amb problemes de sobrepès,
mentre que el 64 % considera que té un pes normal i el 5 %, insuficient.
D’altra banda, l’estudi enKit, publicat a Medicina Clínica, amb dades
sobre l’obesitat a Espanya del 1998 i del 2000 constata que la prevalença
de l’obesitat espanyola se situa en una zona intermèdia respecte a altres països. L’estudi també demostra que l’obesitat és més freqüent en àmbits socioeconòmics i d’estudis més baixos i entre les persones que no esmorzen
o, si ho fan, prenen un esmorzar de baixa qualitat.
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Dos trastorns alimentaris estretament relacionats són l’anorèxia nerviosa
i la bulímia. L’OMS els ha classificat com a trastorns mentals i del comportament. Les persones que pateixen anorèxia es neguen a mantenir el seu cos
amb un pes situat dins dels límits de la normalitat, tenen molta por de guanyar pes o d’arribar a ser obeses i estan exageradament preocupades per la
seva figura. En canvi, la bulímia és la ingesta excessiva d’aliments que després s’intenta compensar amb conductes anòmales com ara vòmits, abús de
laxants i diürètics, o dietes restrictives intermitents, la qual cosa s’acaba
convertint en un costum que modifica la conducta de la persona malalta.
El Pla de salut català preveu accions específiques per combatre aquestes
malalties, com ara l’elaboració d’una guia per a la detecció precoç de trastorns del comportament alimentari des de l’atenció primària. D’altra banda,
es preveu el manteniment del Pla interdepartamental sobre trastorns de la
conducta alimentària, la missió del qual és promoure mesures preventives i
assistencials per a l’atenció d’aquests trastorns, la col·laboració amb els
grups d’ajuda mútua de pacients i familiars i la millora de la informació a
la població en general i, especialment, als grups de risc i a les persones que
hi estan relacionades.
L’anorèxia
nerviosa i la
bulímia són més
freqüents en
el sexe femení.

Les dades de l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia (ACAB) constaten que l’anorèxia nerviosa i la bulímia estan lligades al sexe femení de
manera rotunda: un 90-95 % de les persones que pateixen anorèxia nerviosa
són dones entre els 12 i els 25 anys, tot i que és més freqüent entre els 12 i
els 17. El 90-95 % de les persones bulímiques són dones. L’edat d’aparició
sol ser entre els 18 i 20 anys. S’ha comprovat que molts casos provenen
d’una anorèxia mal curada.
Segons les dades del Ministeri de Sanitat i Consum, la prevalença de
l’anorèxia se situa en el 0,5-1 % de les dones entre 14 i 25 anys. D’altra banda,
l’explotació dels resultats de l’Enquesta de salut de Catalunya 2002 permet saber el percentatge dels enquestats que fan dieta per motius d’anorèxia i bulímia.
Tal com ja s’ha indicat anteriorment, l’anorèxia i la bulímia afecten les
dones joves. L’1,3 % de les dones de 15 a 44 anys i l’1 % de les que tenen
entre 45 i 64 anys fan dieta per aquests motius, mentre que el percentatge
és inapreciable en el cas dels homes, amb independència de l’edat.

Hàbits de consum d’alcohol
Les actuacions públiques en l’àmbit del consum d’alcohol s’estructuren
en tres nivells. En el supraestatal cal mencionar el Pla d’acció europeu so-
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bre l’alcohol 2000-2005, impulsat per l’Oficina Regional per a Europa de
l’OMS, i l’estratègia comunitària per reduir els danys derivats del consum
d’alcohol, que el Consell de la Unió va considerar necessària i plenament
justificada30 però que encara no s’ha desenvolupat.
Les actuacions públiques estatals s’emmarquen en el Pla nacional sobre
drogues, que parteix d’un concepte ampli i global de les drogues, de tal manera que inclou totes les substàncies que poden ser objecte d’ús i abús, en
especial l’alcohol i el tabac.
En el nivell català, cal esmentar el Pla de salut 2002-2005, que preveu
una sèrie d’objectius a llarg termini (2010) i d’altres d’operacionals per tal
de reduir-ne el consum abusiu i les seves conseqüències.
Segons el Pla de salut, el 5,5 % de la mortalitat del període 1988-1997
va ser atribuïble de manera directa o indirecta al consum d’alcohol. Altres
estudis citats en el Pla situen aquest percentatge en el 6,6 %.
D’aquestes dades es deriva que el consum d’alcohol és, per tant, un indicador a tenir en compte en analitzar els hàbits i factors determinants de la
salut de la població.

El 5,5 % de la
mortalitat del
període 1988-1997
va ser atribuïble de
manera directa
o indirecta
al consum
d’alcohol.

L’Enquesta de salut de Catalunya 2002 mostra que el 58,9 % dels homes i el 34,8 % de les dones consumeixen alcohol de manera moderada,
mentre que el 34,5 i el 62,7 %, respectivament, es declaren abstemis. El
percentatge de bevedors de risc també varia significativament en funció
del sexe: el 6,6 % dels homes i el 2,5 % de les dones.
En general, els homes consumeixen més alcohol que les dones, tant de
manera habitual com al llarg de la vida, tot i que el 40 % declaren consumirne de manera ocasional.
De nou, l’edat d’inici en el consum d’alcohol presenta diferències per
raó de gènere: els homes s’hi inicien als 18 anys (de mitjana), mentre que
les dones ho fan una mica més tard, als 20 anys.
L’Enquesta domiciliària sobre el consum de drogues (2001) constata
que l’alcohol és la substància psicoactiva amb un consum més estès entre
la població espanyola. La prevalença de consum en els últims dotze mesos
de la població en general és el 77,4 %. A l’igual de Catalunya, i amb independència de l’edat, la prevalença de consum d’alcohol és superior en els
30. Conclusions del Consell de 5 de juny de 2001 sobre una estratègia comunitària per reduir
els danys derivats del consum d’alcohol (DOUE C 175, de 20.06.01).
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homes que en les dones, encara que el consum diari tendeix a augmentar
amb l’edat en tots dos sexes.
Tot i que l’alcohol
és la substància
més consumida
entre els estudiants,
n’ha disminuït el
consum respecte
del 2000.

L’Enquesta sobre drogues a la població escolar ja esmentada presenta
les dades més recents sobre el patró de consum d’alcohol entre els joves.
L’alcohol és la substància més consumida (55,1 %) seguida, com ja s’ha comentat, pel tabac (28,8 %) i el cànnabis (22 %). La prevalença de consum
dels nois és del 55,9 %, superior a la de les noies, del 54,3 %.
Malgrat ser el més consumit, el consum d’alcohol ha disminuït respecte
del 2000, sobretot l’habitual i entre els més joves (14 i 15 anys), confirmant
la tendència que va iniciar-se el 2000.
Tot i aquesta nota positiva, el 18 % dels estudiants reconeixen haver
conduït sota els efectes de l’alcohol o haver anat en vehicles conduïts per
algú sota els efectes de l’alcohol.
També s’ha comentat anteriorment que s’estabilitzen les edats d’inici en
el consum de diferents drogues. En el cas de l’alcohol, es manté l’edat d’inici en el consum (13,6 anys), però es retarda l’edat d’inici de consum setmanal (de 14,8 anys el 2000 a 15,3 anys el 2002).
A l’igual del tabac, l’alcohol presenta les dades més altes de continuïtat
en el consum. El 72,8 % dels estudiants que han provat l’alcohol el continuen consumint els últims 30 dies. Si s’analitza l’evolució d’aquest indicador des de 1994 s’aprecia com tendeix a decréixer: la disminució total
acumulada des d’aquesta data fins al 2002 és el 22,3 %.

Els estudiants
consideren que
l’alcohol és la
droga amb menys
risc associat.

L’alcohol és la droga amb menys risc associat per als estudiants enquestats. Només el 41 % dels joves creu que consumir habitualment alcohol pot
causar problemes de salut.
No obstant això, el 44,2 % dels 12.702 nous tractaments iniciats el 2002
pels centres de la Xarxa de Drogodependències de Catalunya responien a
situacions de dependència de l’alcohol, que va ser la substància que va registrar més tractaments l’any esmentat.
Tanquen aquest apartat les dades sobre consum d’alcohol de la població
europea31 segons les quals les diferències entre els estats membres en la
prevalença de l’alcohol responen a les diferents cultures del beure. L’estudi
identifica tres grups: la regió del sud, més bevedora de vi; la cultura de la
cervesa del centre d’Europa, i els bevedors de licors del nord. Tot i això, les
31. Informe The Health Status of the European Union. Narrowing the health gap. Comissió
Europea. Salut i protecció del consumidor, 2003.
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diferències cada cop són menors. L’abast d’aquests canvis és difícil de mesurar perquè les dades sobre nombre de bevedors i patrons de consum disponibles no són comparables.
L’indicador que s’acostuma a utilitzar són les vendes de begudes a escala mundial. La venda d’alcohol disminueix sobretot en la zona del sud
(tradicionalment més decantada cap al vi), mentre que augmenta en els estats membres del centre d’Europa. França i Luxemburg tenen les vendes
d’alcohol mitjanes més altes (de prop de 15 litres per càpita a l’any). En
canvi, Finlàndia, Suècia i Gran Bretanya tenen les menors vendes anuals
(7,9 litres per càpita a l’any).
És significatiu el consum d’alcohol entre els més joves (15 anys), en especial a Grècia, que en registra el consum més alt. De nou, hi ha diferències
en el consum en funció del gènere: el 52 % dels nois grecs admeten consumir alcohol, mentre que el percentatge de noies és el 31 %. Els nivells més
baixos es troben a Finlàndia (l’11 % dels nois i el 8 % de les noies). L’informe constata que en els països mediterranis tendeix a disminuir el nivell
d’embriaguesa de la població jove.

Consum de drogues
Les actuacions de la lluita contra el consum de drogues no institucionalitzades s’articulen en tots els nivells de l’Administració. Per tant, resulten
aplicables tant el Pla d’acció europeu en matèria de lluita contra les drogues (2000-2003), com el Pla nacional sobre drogues (2000-2008) i el Pla
de salut 2002-2005 català.
L’objectiu del Pla europeu és fixar les orientacions generals de l’acció
comunitària en matèria de lluita contra la droga i la toxicomania. El Pla té
un enfocament global, pluridisciplinari i integrat, per tal de garantir-ne la
màxima eficàcia. Les seves prioritats són tres:
•

combatre el consum i la producció de cànnabis, amfetamines i èxtasi;

•

dissenyar projectes integrats per combatre la delinqüència urbana
entre els més joves;

•

i fomentar mesures en matèria de salut (hepatitis), exclusió social i
jurisdicció penal.

El Pla nacional sobre drogues parteix d’un concepte ampli de droga i
considera la prevenció l’estratègia més important per afrontar el problema
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de les drogues. Fa un especial incís en la població jove (molt lligada al consum recreatiu del cap de setmana), en el consum de drogues en l’àmbit laboral i en l’assistència als drogodependents.
En un nivell més operacional, l’objectiu del Pla de salut català és oferir
estratègies d’intervenció per a la prevenció i l’abordatge dels problemes generats pel consum de drogues.
L’articulació d’aquestes polítiques públiques en diferents nivells no només respon a una distribució competencial i política, sinó que intenta donar
resposta a diferents situacions. Així, desglossant les dades sobre consum de
drogues per estrats territorials, s’aprecia com a Catalunya, segons el Pla de
salut, entre 1999-2001 n’augmenta el consum, sobretot dels derivats del
cànnabis i la cocaïna.
El consum
d’heroïna motiva
el 20,4 % dels nous
tractaments iniciats
en els centres
de la XAD.

El 20,4 % dels nous tractaments iniciats en els centres de la Xarxa de
Drogodependències (XAD) de Catalunya l’any 2002 van ser motivats pel
consum d’heroïna, mentre que la cocaïna i el cànnabis van motivar el 17,1 %
i el 3,8 % dels tractaments, respectivament. Els tractaments per consum
d’heroïna ocupen el segon lloc en importància, només superats pel consum
d’alcohol, que com ja s’ha comentat va representar el 44,2 % dels tractaments iniciats.
De l’informe de la Comissió Política del Pla d’acció de drogues de
Barcelona s’extreuen algunes dades que, tot i no ser representatives del
conjunt de la població catalana, estan extretes d’una mostra suficientment
significativa.
L’informe esmentat conté dades sobre situacions de risc específiques,
com ara el percentatge de joves consumidors d’heroïna que s’han injectat
amb una xeringa usada per un altre, a Barcelona i a Madrid. L’any 2002, en
totes dues ciutats disminueix aquesta pràctica respecte de les dades del
1995, encara que la disminució és més acusada a Barcelona que a Madrid
(també partia de xifres més altes l’any 1995).
Un altre indicador de la salut dels consumidors de drogues és la prevalença de VIH entre els joves consumidors d’heroïna. De nou, en les dues
ciutats i per als períodes analitzats (1995-2002) disminueix aquesta prevalença (el 41,6 % a Barcelona i el 28,5 % a Madrid).
El consum de drogues està estretament relacionat amb les patologies
psiquiàtriques, tal com mostra aquest informe i basat en les dades del
Sistema d’Informació de Drogues de Barcelona.
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Aquestes dades, tot i no constar a quin any es refereixen, mostren com
en general la prevalença de patologia psiquiàtrica en consumidors joves
d’heroïna i/o cocaïna és més gran en les dones, tot i que les dades sobre prevalença de consum són més elevades en els homes que les dones. Aquesta
afirmació és predicable de tots els tipus de trastorns psiquiàtrics (afectius,
d’ansietat i la depressió major) excepte dels trastorns psicòtics (com ara
l’esquizofrènia) on els homes presenten una prevalença més gran que les
dones, encara que força ajustada (11,8 % enfront de 9,4 %).
Les dades més recents sobre el consum de drogues a Espanya provenen
de l’Enquesta de població escolar (2002), segons la qual el patró de consum
de drogues dels estudiants és experimental o ocasional, principalment lligat
a l’oci i el cap de setmana. Destaca de nou l’elevat consum de cànnabis
(22 %), que augmenta respecte del 2000 (any en què registrà una prevalença del 19,4 %), i se situa entre les tres substàncies més consumides, a
continuació de l’alcohol (55,1 %) i del tabac (28,8 %).
El 36,9 % dels estudiants enquestats han provat el cànnabis. La prevalença en els nois és del 25 % i en les noies, del 19,3 %.
Amb relació al consum de psicoestimulants i al·lucinògens, l’Enquesta
mostra que el consum habitual de cocaïna augmenta en passar de 2,2 % el
2000 a 3,1 % el 2002. Aquesta dada és el 3,6 % en els nois i el 2,7 % en les
noies. De nou, i igual que en el consum de cànnabis, el consum entre els
nois és més alt que entre les noies.

El patró de consum
de drogues dels
estudiants és
experimental o
ocasional,
principalment
lligat a l’oci i el
cap de setmana.

Destaca l’elevat
consum
de cànnabis
(22 %).

El consum d’amfetamines se situa en l’1,9 %, mentre que disminueix el
consum d’èxtasi: passa de 2,5 % a 1,7 %. Els al·lucinògens registren l’1,3 %
del consum.
Com ja s’ha comentat, l’any 2002 s’estabilitzen les edats d’inici en el
consum de diferents drogues. Els estudiants proven per primer cop els tranquil·litzants i el cànnabis com a mitjana als 14 anys i mig, mentre que la resta de drogues (èxtasi, al·lucinògens, speed, amfetamines i cocaïna) les
proven a partir dels 15 anys.
Si s’analitza ara la continuïtat en el consum d’aquestes drogues es constata com el cànnabis i la cocaïna presenten una continuïtat menor que el tabac i l’alcohol, però no per això menys important: 59,6 % i 41,8 %,
respectivament. Destaca la important disminució de la continuïtat en el
consum d’èxtasi: del 43,9 % el 2000 al 27,9 % el 2002.
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Els estudiants
acostumen a
associar el risc
a la freqüència
del consum d’una
droga més que
a la substància
en si mateixa.

El cànnabis
és la droga
consumida amb
més freqüència
en tota la UE.

El consum de
cànnabis és més
ocasional que
habitual, més lligat
a l’oci i als caps
de setmana.

D’altra banda, el 75 % dels estudiants creu que consumir habitualment
cànnabis pot causar problemes de salut. Per primer cop aquest percentatge
és igual que el dels que creuen que el tabac és perjudicial per a la salut. Tot
i això, els estudiants acostumen a associar el risc a la freqüència del consum
d’una droga més que a la substància en si mateixa.
L’Informe anual 2003 sobre la situació de les drogues elaborat per l’Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies destaca el fet que tot
i existir diferències entre els països, les tendències de consum cada cop són
més homogènies, la qual cosa permet justificar una política europea comuna contra la droga.
El cànnabis és la droga consumida amb més freqüència en tota la UE
i la que més ha augmentat el consum. Espanya està entre els països amb
xifres de consum més elevades.
Així, tot i que és difícil comparar les dades dels diferents països ja que
no es refereixen al mateix any, s’aprecia com la prevalença de consum en
algun moment de la vida de la població en general és el 31,3 % a Dinamarca
(2000), el 29,8 % a Gran Bretanya (2002) i el 26,2 % a França (2002). Espanya també encapçala la llista dels estats amb un consum més elevat, en
registrar el 24,5 % l’any 2001.
Aquest indicador, la prevalença en algun moment de la vida, augmenta
significativament entre la població jove, i oscil·la en la majoria de països
entre el 20 i el 35 %. Espanya registra una de les xifres més altes, el 35 %,
tot i que és superada per altres estats, com ara Dinamarca (44,6 % l’any
2000), França (39,9 % el 2002), i Gran Bretanya, amb el 42,2 % l’any 2002.
El col·lectiu amb un consum més elevat són els adults joves (definits, en
la majoria de països, com els joves entre 15 i 34 anys). Els consums més
elevats es registren a França, Alemanya, Irlanda i Espanya, amb prevalences de consum recent (últims 12 mesos) pròximes al 20 %. A Espanya va
ser el 17,3 % l’any 2001. Les dades més baixes de consum recent de cànnabis entre els més joves es localitzen a Suècia (1 %), Finlàndia (4,9 %) i
Portugal (6,3 %).
Tot i això, l’informe conclou que el consum de cànnabis és més ocasional
que habitual, més lligat a l’oci i als caps de setmana.
El consum d’amfetamines i d’èxtasi ocupa el segon lloc després del cànnabis. L’índex de consum d’aquestes substàncies entre la població adulta
en algun moment de la vida oscil·la entre el 0,5 % i el 5 %. A Espanya, les
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amfetamines registren un consum del 3 % i l’èxtasi i altres drogues de
disseny, del 4,2 % (2001).
Altra vegada, els adults joves són els que més consumeixen aquestes
drogues. Les dades relatives a Espanya mostren com el consum d’amfetamines en algun moment de la vida, entre els joves, és del 7,7 % i el d’èxtasi
i altres drogues de disseny, del 4,8 %.
Tot i això, l’informe constata que el consum d’èxtasi va augmentar durant els anys noranta entre determinats grups de joves, però només Espanya,
Irlanda, Holanda i UK tenen una taxa de consum recent (últims 12 mesos)
superior al 3 % en els adults joves. Per tant, els joves espanyols estan entre
els que consumeixen més èxtasi de manera habitual.

Els joves espanyols
estan entre els que
consumeixen més
èxtasi de manera
habitual.

Les enquestes en les quals es basa l’estudi europeu indiquen un augment
del consum de cocaïna a Anglaterra, on passa del 2,4 % de prevalença en
el consum en algun moment de la vida l’any 1994 al 5,2 % el 2002, i en
menor mesura, a Dinamarca (de l’1 al 2,5 %), Alemanya (de l’1,9 % el
1995 al 2,3 % el 2000), Espanya (del 3,7 el 1995 al 4,9 % l’any 2001) i
Països Baixos. Aquests augments es concentren entre la població jove que
viu en zones urbanes.
Espanya té la segona prevalença en algun moment de la vida en el consum de cocaïna (4,9 %) més elevada. Només la supera Anglaterra, amb el
5,2 %. D’altra banda, el consum recent a l’Estat espanyol entre la població
de 15 a 34 anys se situa en el 4,6 %, el més elevat de tota la UE.
Espanya (19 %) i els Països Baixos (29,9 %) continuen sent els països
amb un percentatge més alt de pacients que sol·liciten tractament contra el
consum de cocaïna com a droga principal. En concret, com ja s’ha comentat, a Catalunya el 17,1 % dels tractaments iniciats en els centres de la XAD
l’any 2002 van ser motivats pel consum de la cocaïna.
En relació amb el consum d’heroïna i altres drogues de consum per via
intravenosa no hi ha dades fiables, només estimacions. Malgrat tot s’aprecia una tendència general de disminució d’aquest consum durant els anys
noranta, tot i que ara sembla tornar a créixer.

3.6. DESIGUALTATS EN LA SALUT
Per garantir els criteris d’equitat és clau conèixer la situació de tota la
població, amb les particularitats dels grups específics. En cas contrari, es
poden produir desigualtats en salut en virtut de les anomenades llei d’assis-
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tència inversa i llei de prevenció inversa, tenint en compte únicament necessitats i problemes dels grups més afavorits, amb l’augment de les
desigualtats.
Ha estat descrita a bastament l’existència de desigualtats en salut, relacionades amb les qüestions de gènere així com amb l’accés i la utilització
dels serveis en funció del país d’origen.
Més que vulnerabilitat a determinades malalties el que existeix són desigualtats en l’exposició social i laboral, que determinen les condicions de
salut.
Les condicions del
treball (remunerat
i no remunerat)
estan directament
relacionades amb
les desigualtats
en la salut.

Un dels determinants més importants a l’hora de valorar les diferències
en salut, són les condicions de treball tant remunerat com no remunerat. Cal
recordar que les dones presenten taxes més elevades d’estrès com a conseqüència de la compatibilització entre les tasques laborals i les domèstiques.
Tampoc s’ha d’oblidar la sobrecàrrega que pot representar el rol de cuidadora que exerceixen les dones, així com les repercussions en la seva salut
mental i física.
Les dones dediquen, com a terme mitjà, dos terços del seu temps a activitats no remunerades, mentre que els homes hi dediquen només un terç
Diferents estudis han observat que hi ha diferències en l’esforç clínic
per invertir a investigar els problemes de salut en relació amb les dones respecte a les patologies dels homes.
Segons l’Enquesta nacional de salut (primer trimestre del 2003), les dones consideren que la seva salut és pitjor que la dels homes, ja que només
un 64,3 % la valora de manera positiva enfront d’un 75,6 % dels homes. Els
homes pateixen més accidents laborals, malalties d’esquena i pèrdua auditiva,
i les dones pateixen més estrès laboral, malalties infeccioses i al·lèrgies.
En relació amb la immigració de tipus econòmic, aquesta ha estat relacionada amb un pitjor accés als serveis de salut, fet que no s’explica només
pel seu menor nivell social i econòmic. És per això que es considera la immigració en si mateixa com un risc per a la salut.
A Catalunya, des de l’any 2000, a través de la targeta sanitària individual, tota la població immigrada té dret a l’accés als serveis de salut de la
xarxa pública, amb independència de la seva situació administrativa. L’any
2001, amb el Pla interdepartamental d’immigració 2001-2004 es concreten
els eixos de les polítiques migratòries en matèria de salut a Catalunya.
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La immigració per motius econòmics en el nostre país s’ha incrementat
de manera considerable a partir de l’any 2000 i tot indica que continuarà
augmentant fins arribar a nivells del 15-20 % de la població (actualment representen un 5 % de la població de Catalunya).
Existeixen diferents factors relacionats amb la salut dels immigrants.
D’una banda, les característiques del país d’origen (hàbits dietètics, característiques fisiològiques, trets culturals...); de l’altra, les desigualtats socials
entre països provoquen una prevalença més elevada d’algunes malalties infeccioses, dèficits de salut bucodental i pautes incompletes de vacunació.
En un estudi realitzat l’any 1997 a Barcelona, en població marginal es
va detectar que el 48 % dels homes immigrants i el 65,7 % de les dones declaraven un estat de salut regular, dolenta o molt dolenta, xifres superiors a
les obtingudes en la població general en el mateix territori (20 % dels homes i 29 % de les dones de 14 anys o més segons l’Enquesta de salut de
Barcelona de l’any 2000).

El 28 % dels
immigrants
declaren tenir
una salut
mental pitjor.

Aquest mateix estudi destacava en un 52 % dels immigrants una elevada
utilització dels serveis de salut.
A Catalunya, en aquests moments, no disposem d’estudis de base poblacional que tinguin en compte les variables lligades al fet migratori per
analitzar els patrons de morbi-mortalitat.
Un dels factors principals a considerar en l’anàlisi de la salut de les poblacions immigrades ha estat la salut mental. Diversos estudis conclouen
que la immigració no produiria per si mateixa un increment dels riscos de
patir malalties mentals, sinó que les alteracions es vincularien sobretot a les
experiències d’adaptació patides durant el procés migratori.
No obstant això, els problemes de salut més prevalents de la població
immigrada es poden classificar en els següents: patologia importada i de
base genètica, patologia adquirida, patologia reactiva o d’adaptació i patologia del retorn.

Els problemes de
salut mental dels
immigrants no
són degudes
únicament al fet
en si d’emigrar,
sinó també a les
experiències
d’adaptació
viscudes durant el
procés migratori.

Entre la patologia importada, cal destacar les hepatopaties parasitàries,
sobretot les relacionades amb infeccions pels virus de l’hepatitis; en les patologies de base genètica, cal esmentar les talassèmies i altres hemoglobinopaties; pel que fa a la patologia adquirida, les que obliguen a una alerta
més gran són les malalties de transmissió sexual, la tuberculosi, les dermopaties infeccioses o parasitàries, els trastorns digestius, les depressions i les
somatitzacions.
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Amb tot, les transformacions sociodemogràfiques estan incidint de manera rellevant en l’epidemiologia de malalties com ara la sida o la tuberculosi,
ambdues vinculades clarament a situacions de desigualtat i marginació.
En el cas de la tuberculosi, els immigrants procedeixen majoritàriament
de països amb alta endèmia tuberculosa, per la qual cosa, i tal com hem vist
abans, tenen una prevalença de la infecció tuberculosa elevada i actuen com
a reservoris del bacil.
El sistema sanitari
actual té
importants
limitacions
per atendre
apropiadament les
persones acabades
d’arribar.

El sistema sanitari actual té importants limitacions per atendre apropiadament les persones acabades d’arribar, i molts dels immigrants, en situació
administrativa irregular, no accedeixen al serveis sanitaris. Es per això que
habitualment el tractament de la tuberculosi en aquest col·lectiu, així com
l’estudi dels contactes, es fan realment difícils.

3.7. SISTEMA SANITARI
La lliure elecció d’equip atenció primària (EAP) i de metge de capçalera
o pediatre és possible des de l’1 d’octubre del 2003, fet que ajuda a fer efectiu el dret de la ciutadania a escollir els professionals i el centre sanitari.
En el període de l’1 al 31 d’octubre de 2003, 17.032 persones han canviat d’equip d’atenció primària. Des de l’1 d’octubre tota persona assegurada pot escollir l’EAP amb independència del que li correspondria per
assignació territorial.
Pel que fa a l’atenció hospitalària a Catalunya, l’any 2001 el nombre de
malalts que van ser donats d’alta per cada 100.000 habitants32 va ser de
12.076, és a dir, aproximadament 12 persones de cada 100 van ser tractades
d’un episodi d’hospitalització. Aquestes xifres representen una de les taxes
més altes de tot l’Estat, en comparació amb la Rioja i Madrid, amb taxes de
morbiditat de 8 i 10 persones de cada 100.
Per grups diagnòstics, el primer lloc l’ocupen les malalties de l’aparell
circulatori, seguides de les malalties de l’aparell digestiu. Per sexe, del total
d’altes, el 53 % aproximadament corresponent a les dones. L’edat mitjana
de les altes ha estat de 50 anys, i l’estada mitjana, de 8 dies. El nombre de
malalts que van ingressar per urgències representa el 56,7 % del total.
32. Instituto Nacional de Estadística.
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Cal esmentar el programa Hospitals TOP 20,33 realitzat per l’empresa
Iasist, que és una iniciativa destinada a oferir informació sobre els millors
resultats obtinguts pels hospitals espanyols sobre la base de les dades obtingudes dels sistemes d’informació hospitalaris.
Els hospitals que es troben entre els TOP 20 tenen millors resultats en
els indicadors analitzats en l’informe respecte de la resta d’hospitals, ja que
mostren un millor patró de qualitat, gestió de recursos i eficiència econòmica sota un entorn similar al de la resta de centres.
L’any 2003, dotze dels TOP 20 són hospitals catalans (el 60 % del total). Aquest és un indicador del nivell de qualitat de l’atenció hospitalària
del nostre país.

El 60 % dels
hospitals TOP 20
són catalans.

D’altra banda, un dels quatre hospitals TOP del sector privat també és
català. Igual que en el cas dels TOP 20 del Sistema Nacional de Salut,
aquests hospitals presenten millors resultats que la resta d’hospitals privats
en els indicadors utilitzats.
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
alguna de les catorze patologies monitorades pel CatSalut. Les llistes d’espera són un dels reptes del nostre model sanitari que les diferents administracions amb competències en matèria de salut intenten resoldre per
diferents vies.
Així, s’ha promulgat el ja esmentat Decret 605/2003, de 23 de maig, pel
qual s’estableixen mesures per al tractament homogeni de la informació sobre les llistes d’espera del SNS.34
D’altra banda, des de l’any 2000, el CatSalut estableix un temps de garantia d’assistència per a algunes intervencions quirúrgiques que posa el límit de temps en els 6 mesos d’espera; si la intervenció no es fa en aquest
període de temps, el CatSalut ha de proposar un altre centre on es pugui
practicar la intervenció en un termini màxim de 30 dies.
El Departament de Sanitat ha fet públiques les dades sobre les llistes
d’espera quirúrgica. En data desembre de 2003 contenen 58.103 pacients, i
són les cataractes i les pròtesis de genoll les que més operacions pendents
presenten (el 34,97 i el 17,15 %, respectivament). Les llistes d’espera car33. “TOP 20. Benchmarks per l’excel·lència. 2003”.
34. BOE núm. 134, de 05.06.03.
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díaca inclouen, el 31 de desembre de 2003, 2.987 pacients, el 2,35 % menys
que l’any anterior.

Prescripció farmacèutica. Despesa
La prestació farmacèutica comprèn les especialitats farmacèutiques, els
efectes i accessoris, les fórmules magistrals i altres productes.
L’any 2002
augmenta el
nombre de receptes
prescrites i el cost
mitjà per recepta,
però disminueix
l’aportació
de l’usuari.

La despesa líquida pagada pel CatSalut per la prestació farmacèutica
l’any 2002 va ser de 1367,76 milions d’euros. Aquesta despesa augmenta
any rere any, tot i que l’augment està justificat per una sèrie de raons: l’augment poblacional, l’estructura de l’edat de la població, els factors epidemiològics, l’aparició de nous tractaments més cars i específics i la més elevada
detecció precoç de malalties fruit de l’activitat preventiva.
Respecte del 2001, el nombre de receptes prescrites ha augmentat el
6,75 %, com també s’ha incrementat el cost mitjà per recepta (el 2,61 %),
tot i que l’aportació de l’usuari ha disminuït lleugerament respecte del
2001, en passar del 6,45 al 6,41 %.
La taula 209 conté els principals indicadors de la prestació farmacèutica
per a l’any 2002.
TAULA 209. INDICADORS DE LA PRESTACIÓ FARMACÈUTICA.
CATALUNYA 2002
Preu de venda al públic (PVP) per habitant (en €)

230,40

Percentatge d’aportació dels usuaris sobre el PVP

6,41

Percentatge de la població amb prestació farmacèutica gratuïta 1

30,32

Percentatge de població de 65 anys o més 2

17,20

Nombre de receptes per habitant

17,08

Import líquid per habitant (en €)

215,63

Import líquid per recepta (en €)

12,62

Percentatge de receptes de pensionistes sobre total receptes

71,27

Font: CatSalut. Memòria d’activitats 2002.
Nota 1: pensionistes, vídues i discapacitats que treballen, i col·lectius autoritzats
sobre dades de població del Cens de 2001.
Nota 2: dades de població segons el Cens de 2001.
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Consum anual d’especialitats farmacèutiques
L’any 2002 es van prescriure un total de 108.367.998 receptes (el 6,75 %
més que l’any 2001), amb un import total de 1.367.760 euros, de manera que,
tal com es reflecteix en la taula 209, l’import líquid per recepta és de 12,62 euros.
Els grups terapèutics que l’any 2002 van generar una despesa més elevada
van ser els medicaments per al sistema nerviós central, l’aparell cardiovascular
i l’aparell digestiu i el metabolisme. Aquests tres grups representen la meitat de
l’import del preu de venda al públic (el 51,89 %).
D’altra banda, cal tenir en compte que els antibiòtics són un dels grups
farmacològics més utilitzats en l’atenció primària de la salut.
La prescripció adequada dels antibiòtics pot ser molt eficient i eficaç
des d’un punt de vista terapèutic, però els antibiòtics poden tenir conseqüències negatives per a la salut quan són mal utilitzats.
L’ús inadequat dels antibiòtics és degut a tres factors: la sobreutilització
(prescripció en excés); la mala utilització (elecció inadequada de l’antibiòtic) i la infrautilització (incompliment del tractament prescrit). Una de les
principals conseqüències de l’ús inadequat dels antibiòtics és el desenvolupament de resistències bacterianes per part de l’individu, que dificulten
l’eficàcia dels tractaments.

L’ús inadequat dels
antibiòtics pot
provocar el
desenvolupament
de resistències
bacterianes.

D’altra banda, la disminució de l’eficàcia dels antibiòtics deriva en un
esforç complementari per descobrir nous fàrmacs amb un espectre d’actuació més ampli per poder pal·liar les resistències sorgides.
Tot i la manca de dades exhaustives i fiables sobre la utilització dels antibiòtics a la Unió Europea, segons un informe del Departament de Sanitat
i Seguretat Social,35 Catalunya i l’Estat espanyol són àrees geogràfiques on
s’han registrat taxes de resistència bacteriana que es podrien qualificar
d’elevades si es comparen amb les d’alguns països de la UE.
Aquesta situació s’agreuja si l’anàlisi se centra en la població pediàtrica.
Aquest informe recull que les soques bacterianes aïllades a partir de mostres pediàtriques són molt més resistents als antibiòtics que les dels adults.
Com ja s’ha dit, el desenvolupament de resistències bacterianes respon a patrons inadequats d’ús dels antibiòtics, que afecten tant els prescriptors com els
dispensadors i els pacients. Diversos estudis citats en el Butlletí d’Informació
35. “Antibiòtics sí però... COM CAL”. Campanya de sensibilització sobre l’ús correcte dels
antibiòtics.
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Una mesura
adoptada per
intentar disminuir
l’automedicació és
la introducció
dels medicaments
en “unidosi”.

Terapèutica36 indiquen que la proporció de prescripció d’antibiòtics inadequada
és globalment molt elevada, i se situa en prop del 60 % de totes les prescripcions.
D’altra banda, la dispensació d’antibiòtics sense recepta i l’automedicació
són també freqüents en el nostre entorn. L’informe “Antibiòtics sí però... COM
CAL” constata que a escala estatal el consum d’antibiòtics per automedicació
oscil·la entre el 25 i el 32 %. Una mesura adoptada enguany per intentar disminuir l’automedicació és la introducció dels medicaments en “unidosi” o “especialitat farmacèutica en envàs per a dispensació personalitzada”.37

Genèrics
Els medicaments genèrics (especialitat farmacèutica genèrica, –EFG)
tenen la mateixa composició que els medicaments equivalents amb marca
comercial, i compten amb els mateixos controls de fabricació.
L’any 2002, el 8,54 % dels envasos prescrits van ser medicaments genèrics (percentatge que representa un augment del 16,54 % respecte del
2001), i van significar el 6,74 % de la despesa de les especialitats farmacèutiques (el 9,19 % més que l’any anterior).

Trasplantaments
Les darreres dades disponibles sobre els trasplantaments practicats a
Catalunya són del 2003,38 encara que no són definitives. La taula 210 conté
la taxa de les diferents tipologies de trasplantaments per milió de població.
TAULA 210. TAXA DE TRASPLANTAMENTS PER MILIÓ
DE POBLACIÓ. CATALUNYA 2002-2003
Unitats: percentatges.

2002
T. Renal
T. Hepàtic
T. Cardíac
T. Pulmonar
T. Pancreàtic

57,2
31,4
7,7
5,5
2,9

2003 1
63,2
34,3
7,0
3,4
3,6

Variació 2002-2003
10,49
9,24
-9,09
-38,18
24,14

Font: Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT).
Nota 1: dades preliminars.
36. Butlletí d’Informació Terapèutica. Volum 12, núm. 5, maig 2000. Departament de Sanitat
i Seguretat Social.
37. Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social en
modificar la Llei 25/1990, del medicament. (BOE núm. 313, de 31.12.03).
38. Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT). Dades preliminars 2003.
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S’aprecia com els trasplantaments pancreàtics i renals registren els principals increments (el 24,14 i el 10,49 %, respectivament), mentre que la
taxa per milió de població dels trasplantaments pulmonars decreix considerablement (el 38,18 %).
D’altra banda, l’OCATT fa una anàlisi comparativa de les taxes de trasplantament de diferents països en el període 2002-2003. D’aquestes dades
es desprèn que Catalunya ocupa el primer lloc en les taxes de trasplantament renal i hepàtic (sobretot en aquest últim), per davant de la resta de
l’Estat espanyol i d’altres països com ara els Estats Units, Alemanya, el
Regne Unit i Bèlgica.

Catalunya presenta
la taxa de
trasplantament
renal i hepàtic
més alta, si es
tenen en compte
diferents països.

La taxa catalana de trasplantament cardíac i pulmonar no encapçala la
llista, tot i que hi figura entre les primeres, a continuació d’Àustria, Bèlgica
i els Estats Units. En el cas del trasplantament pulmonar presenta la tercera
taxa més elevada (per darrere d’Àustria i els Estats Units).

3.8. DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA
El pressupost per a la prestació dels serveis sanitaris de cobertura pública és el resultat de l’aplicació de l’acord de finançament de les comunitats
autònomes, vigent a partir de l’any 2002, pel qual s’integren el finançament
de les competències comunes de la sanitat i dels serveis socials, a la vegada
que es completa la descentralització dels serveis sanitaris a totes les comunitats autònomes.
El finançament autonòmic implica que una bona part de les transferències o de les sumes que rebien les comunitats autònomes per finançar la sanitat i altres serveis passen a convertir-se en una participació en els
ingressos de l’Estat.
És a dir, la sanitat ja no es finança mitjançant una subvenció condicionada, sinó mitjançant el rendiment que la Generalitat extregui de la recaptació de determinats tributs (35 % de l’IVA, 40 % dels impostos especials
sobre l’alcohol, el tabac i els hidrocarburs, del 100 % de l’impost sobre
l’energia).

Des del 2002, la
sanitat es finança
mitjançant el
rendiment extret
per la Generalitat
de la recaptació de
determinats tributs.

Hi ha un conjunt de factors que s’han de tenir en compte en l’evolució
de la despesa sanitària, com són l’evolució de la taxa de cobertura sanitària
de la població, l’envelliment, els avenços tecnològics, l’aparició de noves
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patologies o el desenvolupament socioeconòmic de la població, que genera
una demanda superior al ritme de creixement de la seva renda.
Per tant, en el nou repartiment de recursos a la variable de la distribució territorial s’afegiran altres variables de càlcul, com són la compensació per la pèrdua de població, la compensació per l’atenció als desplaçats
d’altres comunitats autònomes i la compensació per cobrir costos de docència i recerca.
L’objectiu principal és fer compatible el nivell de recursos econòmics
destinats a la sanitat amb un creixement constant de les demandes en salut
i qualitat de vida dels ciutadans.
A partir de l’any 2002 la Generalitat de Catalunya va passar a ser el finançador majoritari del pressupost sanitari (abans ho havia estat l’Insalud)
Mentre que en el pressupost del 2002 es reflectia una reducció de la
despesa sanitària i dels ingressos impositius de l’Estat corresponents a les
cinc comunitats que tenien competències en sanitat (Andalusia, Canàries,
Catalunya, Galícia i València), en els pressupostos generals de l’Estat per
a l’any 2003 es dedueixen, ja, tant la despesa sanitària com els impostos
de l’Estat destinats a finançar aquesta despesa, que correspon a les deu comunitats autònomes restants.
L’any 2003, la Generalitat de Catalunya finança el 98,11 % del pressupost, aproximadament, i el 2 % restant es finança amb els recursos de les
diputacions de Barcelona (subrogació del concert de salut mental), Girona,
Lleida i Tarragona.
El pressupost en sanitat aprovat per la Generalitat de Catalunya per a
l’any 2003 ha estat de 5.489,97 milions d’euros, cosa que representa més
d’una tercera part del pressupost global de la Generalitat de Catalunya per
al mateix any. És a dir, 884,41 euros per càpita, 62,62 euros més que l’any
passat.
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GRÀFIC 83. TAXA DE CREIXEMENT DEL PRESSUPOST
DE CATSALUT. 1989-2003

Font: elaboració pròpia a partir de CatSalut 2002.

Aquesta xifra significa un increment global del 7,88 % respecte al pressupost inicial de l’any 2002, és a dir, tres punts per sobre del creixement del
PIB nominal català previst per a l’any 2003.
No hem d’oblidar que l’acord de finançament establia per als tres primers anys un increment paral·lel al PIB nominal.
Si analitzem el període 1999-2003, el creixement del pressupost sanitari
per a Catalunya s’ha situat prop d’un 30,27 %.
La distribució del pressupost es fa en funció de la gestió, entre el
CatSalut i l’Institut Català de la Salut, i de la classificació funcional.
Atenent això, l’atenció especialitzada representa un 51,16 % de la despesa, l’atenció primària de salut, un 45,54 %, amb un increment respecte a
l’any 2002 del 19,80 %, i les despeses financeres, juntament amb les d’administració general de l’assistència sanitària, un 3,30 %.
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TAULA 211. CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL DEL PRESSUPOST
DE CATSALUT 2002-2003
Unitats: imports en euros i percentatges.

2002

2003

Variació 02-03

Atenció primària

2.333.287.644

2.500.018.698

7,15

Atenció especialitzada

2.588.134.525

2.808.887.390

8,53

167.575.321

181.068.872

8,05

Administració general
de l’assistència sanitària
Font: CatSalut/ICS.

Si analitzem els països del nostre entorn econòmic, integrats en l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), el
creixement de la despesa sanitària ha estat extraordinàriament lent en els últims 20 anys: la taxa mitjana de despesa ha passat del 6,2 % als anys setanta
al 3,3 % als noranta.
Encara no hem
assolit el mateix
nivell de despesa
segons la riquesa
generada que els
països del nostre
entorn.
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Aquests països assignen una mitjana del 8 % del seu PIB a la despesa
sanitària, segons dades de l’any 2000, darrer any amb dades disponibles.
Així mateix, els països de la Unió Europea hi assignen igualment una
mitjana del 8 %, mentre que l’Estat espanyol hi destina una quantitat
equivalent al 7,7 % del seu PIB.
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TAULA 212. DESPESA PÚBLICA I DESPESA TOTAL
EN SANITAT. OCDE 2000
Unitats: percentatge de despesa sobre el PIB.

Despesa pública

Despesa total

Alemanya

7,8

10,4

França

7,2

9,5

Dinamarca

6,8

8,3

Republica Txeca

6,6

7,2

Canadà

6,5

9,1

Bèlgica

6,2

8,7

Nova Zelanda

6,2

8,0

Itàlia

5,9

8,1

Regne Unit

5,9

7,3

Portugal

5,8

8,2

Estats Units

5,8

13,0

Suècia

5,7

8,5

Mitjana països UE

5,7

8,0

Àustria

5,6

8,0

Mitjana països OCDE

5,6

8,0

Holanda

5,5

8,1

Islàndia

5,4

8,7

Espanya

5,4

7,7

Republica Eslovaca

5,3

5,9

Hongria

5,1

6,8

Irlanda

5,1

6,7

Finlàndia

5,0

6,6

Grècia

4,6

8,3

Mèxic

2,5

5,5

Luxemburg

2,4

6,0

Font: Eco-Santé OCDE.

D’aquestes dades es pot deduir que encara no hem assolit el mateix nivell de despesa segons la riquesa generada que els països del nostre entorn.
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En relació a la
despesa pública,
Espanya se situa
tres dècimes per
sota de la mitjana
europea, i dues per
sota de la mitjana
dels països
de l’OCDE.

Segons informació de l’OCDE quant a dades de despesa pública sobre
el PIB, Espanya es va situar en un 5,4 %, és a dir, tres dècimes per sota de
la mitjana europea, que va ser del 5,7 %, i dues per sota de la mitjana dels
països de l’OCDE, que va ser del 5,6 %.
Aquest aspecte, clarament constatat a escala internacional, afecta de
manera més visible comunitats com ara Catalunya, amb una renda per
càpita més elevada en relació amb altres comunitats autònomes, fet que significa que el diferencial assenyalat entre l’Estat espanyol i els països desenvolupats encara és més evident si el considerem en relació amb Catalunya.
Un factor de pressió molt important sobre la despesa serà el de l’envelliment progressiu de la població. Recentment l’OMS ha alertat sobre l’impacte sanitari d’aquest fenomen. Estima que la despesa en assistència
sanitària s’incrementarà un 41 % entre l’any 2000 i el 2050 per l’augment
del nombre de persones grans. Actualment, un 30 % de les despeses de salut
a tot el món es destina a les persones més grans de 75 anys, encara que
aquestes només representen el 5 % de la població.
En aquests moments, Espanya ocupa el novè lloc en la llista d’envelliment, però segons l’OMS serà el país més vell l’any 2050, amb un 31,5 %
de la població amb més de 65 anys.
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4. EDUCACIÓ

4.1. POLÍTIQUES EDUCATIVES
L’espai europeu d’aprenentatge permanent
Les conclusions de la Cimera de Lisboa, de març de l’any 2000, propugnen un augment anual considerable de la inversió en recursos humans
i assenyalen que el futur de l’economia europea depèn en gran mesura de
les qualificacions dels seus ciutadans i ciutadanes, qualificacions que necessiten l’actualització permanent que caracteritza les societats del coneixement.
D’acord amb la perspectiva de crear un espai europeu d’aprenentatge
permanent a través de la implantació del programa de treball «Educació i
formació 2010», la Comissió va establir l’any 2002 els punts de referència
europeus en educació i formació.1 Posteriorment, el Consell Europeu, en
les seves conclusions de 5 de maig de 2003, subratlla la importància dels
esmentats nivells de referència, i acorda que:2

La política
educativa en els
propers anys
s'emmarca en el
programa de
treball «Educació
i formació 2010»
per tal de crear un
espai europeu
d'aprenentatge
permanent.

– Per a l’any 2010, tots els estats membres haurien de reduir a la meitat, com a mínim, la taxa d’abandonament escolar prematur, en relació amb les dades de l’any 2000, per aconseguir un índex mitjà en la
UE no superior al 10 %.
– Per a l’any 2010, tots els estats membres hauran reduït almenys a la
meitat el nivell de desequilibri entre el nombre de llicenciats i el de
llicenciades en matemàtiques, ciències i tecnologia, per aconseguir
al mateix temps un augment global significatiu del nombre total de
llicenciats en comparació amb les dades de l’any 2000.
– 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 % abans de l’any 2010.
1. Comunicació de la Comissió – Punts de referència europeus en educació i formació:
seguiment del Consell Europeu de Lisboa (COM (2002) 629 final).
2. Conclusions del Consell de 5 de maig de 2003 (2003/C 134/02).
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El Consell Europeu
acorda, entre
altres, per
al 2010: reduir
a la meitat la taxa
d'abandonament
escolar prematur;
reduir a la meitat
el nombre
de ciutadans
de 15 anys amb
rendiments no
satisfactoris en les
aptituds de lectura,
matemàtiques
i ciències.

La Comissió
constata que la
participació dels
ciutadans europeus
en l'educació
i la formació
permanent és molt
baixa, i els nivells
de fracàs escolar i
d'exclusió
social són molt
importants.

– Per a l’any 2010, haurà de reduir-se com a mínim a la meitat el nombre de ciutadans de 15 anys de tots els estats membres amb rendiments no satisfactoris en les aptituds de lectura, matemàtiques i
ciències.
– Per a l’any 2010, el nivell mitjà en la UE de participació en l’aprenentatge permanent haurà d’arribar almenys al 15 % de la població
adulta en edat laboral (entre 25 i 64 anys), i la taxa de participació
no haurà de quedar en cap país per sota del 10 %.
– Inversió en recursos humans amb un augment anual de la inversió
per càpita en recursos humans.
Enguany, la Comissió, en el seu comunicat Educació i formació 2010.
Urgència de les reformes per coronar amb èxit l’estratègia de Lisboa,3
constata que les primeres avaluacions realitzades del programa de treball
«Educació i formació 2010» són preocupants, ja que malgrat els esforços
que en tots els països s’han fet per adaptar els sistemes educatius i de
formació a la societat i l’economia del coneixement, les reformes iniciades
no estan a l’alçada dels reptes, i el seu ritme actual no permetrà a la Unió
aconseguir els nivells de referència establerts per al 2010.
Els nivells de fracàs escolar i l’exclusió social són molt importants; i no
hi ha indicis d’augments substancials de les inversions públiques i privades
en recursos humans comparades amb les inversions realitzades l’any 2000.
Concretament, la participació del ciutadans i ciutadanes europeus en l’educació i la formació permanent és molt baixa, com es pot apreciar en la taula 213,
amb una mitjana del 8,5 %.
Pel que fa a les mesures que cal impulsar, la Comissió considera indispensable impulsar quatre eixos prioritaris d’actuació:
– La cooperació estructurada i contínua a escala comunitària per al
desenvolupament i la valorització dels recursos humans.
– Definir estratègies reals en matèria d’educació i formació permanents, incloent les reformes nacionals en el context europeu.
– Construir l’Europa de l’educació i de la formació, sobretot mitjançant l’adopció urgent d’un marc de referència europeu per a les qualificacions de l’ensenyament superior, i la formació professional.
3. COM (2003) 685 final, Brussel·les, 11.11.2003.
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– Fer del programa «Educació i formació 2010» una eina eficaç de
formulació i seguiment de les polítiques nacionals i comunitàries.
– La Comissió considera, en particular, que serà necessari adoptar a
partir del 2004 un mecanisme de seguiment dels avenços registrats,
partint de la base d’informes anuals tramesos pels estats membres a
la Comissió.
TAULA 213. PERCENTATGE DE LA POBLACIÓ DE 25-64 ANYS
QUE PARTICIPA EN UNA ACCIÓ D’EDUCACIÓ O FORMACIÓ
EN LES QUATRE SETMANES PRÈVIES A L’ENQUESTA
SEGONS SEXE. UNIÓ EUROPEA 2002

La Comissió
considera
indispensable
fer del programa
«Educació i
Formació 2010»
una eina eficaç
de formulació i
seguiment de
les polítiques
nacionals
i comunitàries.

Unitats: percentatges.

TOTAL

Dones

Homes

Alemanya

5,9

5,6

6,2

Àustria

7,5

7,4

7,6

Bèlgica

6,5

6,3

6,8

Dinamarca

18,4

20,7

16,1

ESPANYA

5,0

5,4

4,5

Finlàndia

18,9

21,4

16,5

França

2,7

3,0

2,4

Grècia

1,2

1,1

1,2

Holanda

16,4

15,9

16,9

Irlanda

7,7

8,8

6,5

Itàlia

4,6

4,7

4,5

Luxemburg

7,8

6,6

9,1

Portugal

2,9

3,3

2,4

Regne Unit

22,9

26,8

19,3

Suècia

18,4

21,2

15,6

UNIÓ EUROPEA-15

8,5

9,2

7,9

Font: EUROSTAT, Enquesta de població activa.

La Comissió urgeix els estats membres a adoptar aquestes mesures
per aconseguir els objectius establerts. En cas contrari, és previsible que
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la distància entre la Unió i els seus principals competidors augmenti i,
el que és encara més greu, que l’èxit de l’estratègia de Lisboa en el seu
conjunt es vegi greument compromès.

Marc estatal, la Llei de qualitat
En el marc estatal,
la LOCE no fa
cap referència
a l'estratègia
europea per
a la creació de
l'espai europeu
d'aprenentatge
permanent.

A Espanya, l’esdeveniment més determinant en l’àmbit educatiu ha estat l’aprovació de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat
de l’educació, que ha iniciat el seu desplegament en el decurs d’aquest any
2003. La reforma del sistema educatiu que preveu l’esmentada Llei ha estat
a bastament contestada per amplis sectors de la comunitat educativa i per
comunitats autònomes amb competències educatives traspassades.
Sense entrar en els aspectes més qüestionats, cal remarcar que en l’exposició de motius de la Llei esmentada no trobem cap referència explícita a
l’estratègia europea, a l’impuls i la creació de l’espai europeu d’aprenentatge
permanent.4 En el desplegament posterior de la LOCE, quan es remet a la
Unió, ho fa referint-se a les experiències dels països, però segueix oblidant
l’estratègia comuna aprovada per aconseguir un dels objectius estratègics
de la Cimera de Lisboa: abans d’acabar l’any 2010 la Unió hauria de convertir-se en l’economia basada en el coneixement més competitiva i dinàmica del món, capaç de créixer econòmicament de manera sostenible amb
més i millor ocupació i amb més cohesió social.

En el marc català
el Govern de
Catalunya, en
el decurs d'aquest
any, ha dut a terme
una nova ordenació
curricular.

Marc català
El Govern de Catalunya, en el decurs d’aquest any, ha dut a terme una
nova ordenació curricular dels cicles educatius d’educació preescolar, infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat, tot intentant evitar
que el desplegament de la LOCE es traduís en una pèrdua considerable
de competències.
El Govern, a través d’un comunicat de premsa,5 fixava la seva posició
pel que fa a la nova ordenació curricular a Catalunya.
En l’educació preescolar manté el caràcter educatiu de l’etapa, i els continguts hauran de respondre a les necessitats educatives de l’edat dels in4. Comunicació de la Comissió, Brussel·les, 21.11.2001 COM(2001) 678 final.
5. La nova ordenació curricular a Catalunya, dossier de premsa. Departament d’Ensenyament.
Generalitat de Catalunya.
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fants i no al concepte de preescolar; mentre que, en l’educació infantil,
planifica l’actuació educativa de l’ensenyament obligatori des dels 3 anys.
En l’educació primària, tant el català com el castellà tenen assignades
les mateixes hores de classe setmanal, i manté els programes d’immersió.
En la secundària obligatòria, pel que fa als itineraris, els alumnes segueixen
tenint les mateixes possibilitats d’elecció d’assignatures, i es manté el crèdit de síntesi com a element de caràcter integrador i global en l’avaluació
de l’alumnat.
D’altra banda, el Consell Escolar de Catalunya, en el seu informe sobre
el Document de bases per a una Llei de la qualitat de l’educació,6 fa, entre
d’altres, les consideracions següents:
•

«L’anàlisi dels factors que intervenen en el fet educatiu es formula
en aquest document de bases d’una manera simple, poc aprofundida
i sense una fonamentació suficient. No es fa cap referència a conceptes educatius, a les característiques de la infància, l’adolescència i la
joventut ni al procés d’ensenyar i aprendre, s’obliden les dimensions
formatives de la persona i els canvis socials apuntats anteriorment, i
es parteix d’una posició apriorística».

•

«Les mesures de millora proposades són bàsicament i només fórmules organitzatives que tendeixen a excloure l’alumnat que té dificultats i responen a models educatius d’anys enrere, quan l’educació
secundària no era obligatòria, i no tenen en compte que les necessitats socials d’avui i del futur són diferents. El conjunt de les mesures, d’altra banda, configura únicament un model adreçat a la
selecció dels futurs universitaris i no a la millora del conjunt de la
societat. Es constata que no es fa esment del finançament global de
la Llei i que hi ha una mínima referència als centres privats sostinguts amb fons públics».

•

«Tot i que cal potenciar l’autoritat individual del professorat i dels
directors i directores, aquesta ha d’anar acompanyada també del reforçament dels equips docents, de la participació dels pares i mares
i de l’avaluació de la tasca docent. No es pot confondre la millora de
la qualitat amb els procediments de control. Aquest document també
reflecteix desconfiança en la professionalitat del professorat i en la
capacitat d’autonomia dels centres educatius».

El Consell Escolar
de Catalunya
considera que
les mesures
de millora
proposades
són bàsicament,
i només, fórmules
organitzatives
que tendeixen a
excloure l'alumnat
que té dificultats i
responen a models
educatius
d'anys enrere.

6. Document 4/2002, Document de bases per a una Llei de la qualitat de l’educació, Consell
Escolar de Catalunya.
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El Document de
bases per a una
Llei de qualitat
de l’educació
té una concepció
centralista gens
respectuosa
amb la distribució
competencial
entre les
comunitats
autònomes
i l'Estat.

La proposta que
recull aquest
Document de
bases no és viable
ni recomanable per
assolir la qualitat
que pretén.

•

«Es considera que l’agrupament flexible d’alumnes és una de les
possibles mesures, entre altres, d’atenció a la diversitat. El sistema
d’itineraris proposat per a la secundària obligatòria no assegura ni
garanteix la consecució de les competències bàsiques per part de
tota la població, que ha de ser l’objectiu de l’educació obligatòria
per a tothom. Al contrari, la caracteritza com una etapa de transició
fent-li perdre el seu caràcter propi i finalista i, a més, dificulta les solucions ajustades a les necessitats de cada alumne/a».

•

«El document té una concepció centralista gens respectuosa amb la
distribució competencial entre les comunitats autònomes i l’Estat.
Vol regular-ho tot i establir mecanismes de control en tots els àmbits
i en aspectes que estan establerts pels respectius estatuts d’autonomia com a competències pròpies. Al mateix temps, no esmenta enlloc les administracions locals».

•

«Malgrat que ens hem proposat no entrar en qüestions concretes,
aquest Consell, per la seva naturalesa, no pot deixar de palesar que
el document conté una proposta restrictiva de la participació en els
consells escolars de centre i, ben al contrari, es considera que la participació de tots els estaments implicats és una de les condicions fonamentals per al bon funcionament dels centres educatius».

I acaba considerant «que la proposta que recull aquest Document de bases no és viable ni recomanable per assolir la qualitat que pretén perquè no
analitza ni resol les problemàtiques i els reptes de futur que l’educació té
plantejats avui. No atén convenientment els principis democràtics de la noexclusió i la no-segregació que han de possibilitar l’assoliment de les competències bàsiques per a tothom i que són necessaris més que mai per a una
cohesió social que s’inicia a l’escola».
Es considera, finalment, «que per aconseguir una educació de qualitat
cal confiar en el professorat i comptar amb la participació i la cooperació
de tota la comunitat educativa».

4.2. DEPESES I FINANÇAMENT DE L’ENSENYAMENT
4.2.1. Evolució del valor de l’educació a partir de la CRE
(1995-2000)
Com s’ha posat de manifest en l’anterior apartat, la UE s’ha plantejat
com un dels seus reptes per a l’any 2010 l’increment del nivell formatiu del
conjunt de la seva població.
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Un dels indicadors agregats que posa de manifest aquesta voluntat és la
quantitat de recursos econòmics esmerçats en activitats educatives, mesurat
ja sigui a través del valor afegit brut en educació com de la despesa agregada en educació.
La situació d’Espanya no és en aquest sentit massa afalagadora. El conjunt
de l’economia espanyola situa la despesa educativa en percentatge respecte del
PIB en el grup de cua dels països de la Unió Europea, conjuntament amb Itàlia,
Holanda, Irlanda, i Grècia, tal com es mostra a la taula 214.

L'economia
espanyola no ha
aprofitat el darrer
cicle expansiu per
incrementar el seu
esforç econòmic
en educació.

TAULA 214. DESPESA EN EDUCACIÓ1 COM A PERCENTATGE
DEL PIB. UNIÓ EUROPEA 2000
Unitats: percentatges.

Educació
Primària
i Secundària

Educació
superior

Tots
els nivells2

Dinamarca

4,2

1,6

6,7

Suècia

4,4

1,7

6,5

França

4,3

1,1

6,1

Àustria

3,9

1,2

5,7

Portugal

4,1

1,1

5,7

Finlàndia

3,5

1,7

5,6

Bèlgica

3,6

1,3

5,5

Regne Unit

3,8

1,0

5,3

Alemanya

3,6

1,0

5,3

Espanya

3,3

1,2

4,9

Itàlia

3,3

0,9

4,9

Holanda

3,1

1,2

4,7

Irlanda

3,0

1,5

4,6

Grècia

3,0

0,9

4,0

Font: OCDE.
Nota 1: despesa de fonts pública i privada.
Nota 2. inclou la despesa en educació preescolar i altres despeses diverses.

Des d’una perspectiva temporal, l’economia espanyola no ha aprofitat el darrer cicle expansiu per incrementar el seu esforç econòmic en
educació; així, podem comprovar com el pes del VAB a preus bàsics en
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educació respecte del VAB a preus bàsics total s’ha mantingut constant
des del 1995 fins a l’any 2000, i ha estat de prop del 5 % (vegeu les taules 215 a 218).
A Catalunya,
l'educació en
centres privats
va representar,
l'any 2000, el
43,8 % dels
recursos de
l'educació, i els
centres públics,
el 56,2 % del total
dels recursos.

Aquest comportament també es reprodueix per a l’economia catalana,
que l’any 2000 destinava el 4,11 % del seu VAB a educació. En aquest sentit, allò més preocupant és l’estabilitat d’aquesta ràtio al llarg del temps ja
que el menor pes del VAB a Catalunya respon en bona part a les característiques del sistema de finançament autonòmic, que tendeix a homogeneïtzar
en valors absoluts la despesa pública per alumne, mentre que el PIB català
per càpita es troba per sobre de la mitjana espanyola.
Al llarg d’aquesta segona meitat dels anys noranta, si bé els recursos generats en educació s’han mantingut relativament constants en relació amb
el conjunt de l’activitat econòmica, s’observa una tendència a un canvi en
la composició d’aquests entre la xarxa de titularitat pública i la de titularitat
privada a Catalunya. Així, l’educació en centres privats ha passat de representar, l’any 1995, el 38,5 % de l’activitat educativa a representar l’any
2000 el 43,8 % de l’educació total, guanyant 5,3 punts percentuals. Mentre
que l’educació en els centres públics ha passat de representar el 61,5 %
l’any 1995 a significar el 56,2 % del total d’educació l’any 2000, perdent
5,3 punts percentuals.
Aquesta evolució, que en bona part posa de manifest el rol jugat per
l’ensenyament concertat, s’ha produït de manera diferenciada d’aquella observada per la mitjana espanyola.
En el cas espanyol, el pes del valor afegit de l’educació generat en els
centres públics és més elevat que a Catalunya, i representa el 69,8 % del total, mentre que l’educació generada a través dels centres privats (concertats
i no concertats) representa el 30,2 %, 13,6 punts percentuals per sota de
l’economia catalana. A més, aquesta composició, en el cas espanyol, s’ha
mantingut relativament més estable al llarg de la segona meitat dels noranta
que en l’economia catalana.
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3.155.091
76.274.505

Total Educació

Total CATALUNYA

81.303.135

3.338.109

2.006.891

1.331.218

1996

5.717.000
14.495.000
20.212.000
403.516.000

Educació de mercat

Educació de no mercat

Total Educació

Total Espanya

1995

426.890.000

21.407.000

15.198.000

6.209.000

1996

Unitats: valor afegit brut a preus bàsics (preus corrents) en milers d’euros.

Font: INE, CRE.

85.605.426

3.595.999

2.051.446

1.544.553

1997

89.769.578

3.770.806

2.144.229

1.626.577

1998

452.351.000

22.321.000

15.610.000

6.711.000

1997

480.649.000

23.731.000

16.472.000

7.259.000

1998

25.360.000

17.698.000

7.662.000

1999

95.409.808

3.944.614

2.224.333

1.720.281

1999

510.830.000

TAULA 216. VALOR AFEGIT A L’EDUCACIÓ. ESPANYA 1995-2000

1.940.228

Educació de no mercat

Font: INE, CRE.

1.214.863

Educació de mercat

1995

Unitats: valor afegit brut a preus bàsics (preus corrents) en milers d’euros.

TAULA 215. VALOR AFEGIT A L’EDUCACIÓ. CATALUNYA 1995-2000

550.123.000

27.093.000

18.902.000

8.191.000

2000

102.230.164

4.198.544

2.358.295

1.840.249

2000
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562
2,54%
4,14%
100,00%

Educació de no mercat

Total Educació

Total CATALUNYA

100,00%

4,11%

2,47%

1,64%

1996

100,00%

4,20%

2,40%

1,80%

1997

100,00%

4,20%

2,39%

1,81%

1998

100,00%

4,13%

2,33%

1,80%

1999

100,00%

4,11%

2,31%

1,80%

2000

3,59%
5,01%
100,00%

Educació de no mercat

Total Educació

Total Espanya

Font: INE, CRE.

1,42%

1995

Educació de mercat

Unitats: percentatges.

100,00%

5,01%

3,56%

1,45%

1996

100,00%

4,93%

3,45%

1,48%

1997

100,00%

4,94%

3,43%

1,51%

1998

100,00%

4,96%

3,46%

1,50%

1999

100,00%

4,92%

3,44%

1,49%

2000

TAULA 218. PES DEL VALOR AFEGIT DE L’EDUCACIÓ SOBRE EL VALOR AFEGIT TOTAL. ESPANYA 1995-2000

Font: INE, CRE.

1,59%

1995

Educació de mercat

Unitats: percentatges.

TAULA 217. PES DEL VALOR AFEGIT DE L’EDUCACIÓ SOBRE EL VALOR AFEGIT TOTAL. CATALUNYA 1995-2000
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En la taula 219 es pot comprovar com a Catalunya el creixement experimentat pel valor de l’educació, en el període 1995-2000, ha estat del 33,07 %.
A aquest creixement hi ha contribuït de manera més intensa l’educació realitzada a través dels centres de titularitat privada, la qual ha experimentat un
increment del 51,48 %, mentre que la contribució de l’educació en centres
públics ha estat molt menor, amb un creixement del 21,55 %.
En el conjunt de l’Estat, en aquest mateix període, el valor de l’educació
ha experimentat un creixement del 34,04 %. A aquest creixement també hi
ha contribuït de manera més intensa l’educació gestionada per la xarxa privada de centres, que ha experimentat un increment del 43,27 %. Però, en el
cas espanyol, el creixement de l’educació en la xarxa de centres públics ha
tingut una contribució més rellevant que a Catalunya, amb un creixement
del 30,4 %.
TAULA 219. TAXES DE CREIXEMENT DEL VALOR AFEGIT.
CATALUNYA I ESPANYA 1995-2000

La contribució al
creixement
de l'educació
ha estat més
intensa en els
centres de
titularitat privada
que en els de
titularitat pública.
I diferencialment
més important a
Catalunya que en el
conjunt de l'Estat.

Unitats: percentatges.

Acumulat 1995-2000

Anual acumulatiu 1995-2000

CATALUNYA

Espanya

CATALUNYA

Espanya

Educació
de mercat

51,48%

43,27%

8,66%

7,46%

Educació de
no mercat

21,55%

30,40%

3,98%

5,45%

Total
Educació

33,07%

34,04%

5,88%

6,04%

Total
Economia

34,03%

36,33%

6,03%

6,39%

Font: INE, CRE.

4.2.2. Finançament públic de l’ensenyament
4.2.2.1. Ensenyament no universitari públic

La despesa pública
catalana en
ensenyament
no superior
l'any 2002 ha estat
de 2.786,5 milions
d'euros, amb
un increment de
l'11,7 % respecte
de l'any 2001.

L’any 2002 el pressupost en ensenyament no superior del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha estat de 2.786,5 milions
d’euros, 2.601,7 dels quals corresponen a activitats d’ensenyament, i la resta, 184,7 milions d’euros, corresponen als serveis annexos a l’ensenyament
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(administració general, formació de professorat, i transport i menjadors,
principalment). Les despeses corrents (suma dels capítols I, II, i IV del pressupost) absorbeixen el 93 % de la despesa total, mentre que la despesa de capital
(suma dels capítols VI i VII) absorbeix el 7 % restant.
Aquest pressupost significa un increment de l’11,7 % respecte de l’any
2001 (vegeu la taula 220), repartit entre un increment de la despesa corrent
del 7,5 % i de les depeses de capital del 133,4 %. Tot i així, el pes de la despesa pública en educació no universitària sobre el PIB s’ha mantingut relativament constant, i s’ha situat en el 2,1 % del PIB l’any 2002, amb un
lleuger increment respecte al 2001 com a resultat del creixement més elevat
de la despesa de capital.
TAULA 220. DESPESA EN ENSENYAMENT. DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA 2001-2002
Unitats: despesa en milions d’euros i percentatges.

Percentatge resp.
el PIB

Despesa

Educació no universitària
Depesa Corrent
Despesa de Capital
PIB

2.001

2002

2001

2002

2.494,1

2.786,5

2,02%

2,12%

2.410,8

2.592,0

1,95%

1,97%

83,3

194,5

0,07%

0,15%

123.326,0

131.321,0

100,00%

100,00%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat i l’IDESCAT.
Els centres públics
reben el 74,4 %
de la depesa del
pressupost, mentre
que els centres
concertats obtenen
el 25,6 % de
la despesa.
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D’aquests pressupostos, l’any 2002, els centres públics en reben el
74,4 % mentre que els centres concertats obtenen el 25,6 % de la despesa (vegeu la taula 221), de manera que la distribució de la despesa en la
doble xarxa pública s’ha mantingut pràcticament constant respecte de
l’any 2001. Cal tenir present també que l’esforç inversor en educació
pública l’any 2002 es concentra gairebé tota en els centres públics: dels
194,5 milions gastats en inversió, el 96,5 % es va destinar a obres i equipament dels centres públics, el 3,3 %, a obres i equipament de l’administració general, el 0,2 % restant, a centres concertats. Així, la despesa
en centres concertats, que ha estat de 712,1 milions d’euros l’any 2002,
respon principalment a transferències corrents (el concert educatiu i altres transferències corrents).
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TAULA 221. DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA PER TIPUS
DE CENTRES. DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 2001-2002
Unitats: despesa en milions d’euros i percentatges.

2001

2002

Despesa

%

Despesa

%

1. Centres Públics

1.832,3

73,50%

2.073,2

74,40%

1.1. Despesa corrent

1.750,8

-

1.879,2

-

1.2. Despesa de capital

81,5

-

194,0

-

2. Centres Concertats

661,8

26,53%

712,1

25,60%

2.1. Despesa corrent

660,0

-

711,7

-

1,8

-

0,4

-

2.494,1

100,00%

2.785,3

100,00%

2.2. Despesa de capital
TOTAL (1+2)

Font: elaboració pròpia a partir de les Dades del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat i l’IDESCAT.

En el curs 2002-2003, en el sistema d’ensenyament català no universitari,7 el nombre d’alumnes matriculats ha estat d’1.090.600, dels quals
950.513 es distribueixen entre les etapes del segon cicle d’infantil, primària, i tota l’educació secundària (ESO, cicles formatius i batxillerat).
D’aquests 950.513 alumnes, el 95,6 %, 909.191, estudien o bé en centres públics, o bé en centres privats concertats. Es així que el finançament
públic es canalitza per una doble via cap a aquests alumnes: d’una banda,
570.041 alumnes, el 62,7 % del total, a través de la xarxa de centres públics,
i, per una altra, 339.150 alumnes, el 37,3 % del total, a centres privats concertats. La resta, 41.322 alumnes, estudien en centres privats no concertats.

Dels 950.513
alumnes en les
etapes d'infantil
de segon cicle,
primària i
secundària, el
95,6 % estudien o
bé en centres
públics o bé en
centres privats
concertats.

Utilitzant com a referència el pressupost de l’any 2002, i considerant
només la despesa en aquestes tres etapes formatives (segon cicle d’infantil,
primària, i secundària) podem aproximar un indicador de la despesa pública
per alumne per al curs 2002-2003. De totes maneres, aquestes dades s’han
de prendre com una aproximació ja que no incorporen el valor de la despesa
de funcionament en l’Administració general, uns 106,3 milions d’euros, ni
tampoc algunes de les transferències corrents que fa l’Administració gene7. Educació infantil, primària, secundària, educació especial, i altres ensenyaments de règim
especial.
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ral, referents principalment a subvencions directes a les famílies, i subvencions als centres per a accions formatives del professorat. En aquest darrer
cas estaríem parlant d’una xifra més reduïda de prop de 6 milions d’euros.
Finalment, tampoc s’han pogut assignar 0,4 milions d’euros en transferències de capital als centres concertats.
En el curs
2002-2003
la despesa
per alumne de
secundària en
centres públics
és de 4.362,9 €,
mentre que en
centres concertats
és de 2.468,8 €.

Tenint en compte aquestes consideracions, observem que la despesa pública per alumne en l’etapa secundària se situa en 4.362,9 euros per alumne
en els centres públics, mentre que en els centres concertats la quantitat seria
de 2.468,8 euros. Així mateix, podem observar que en les etapes de segon cicle
d’infantil i primària, el Departament d’Ensenyament destina 2.392,1 euros als
centres públics, mentre que aquesta mateixa despesa en els centres concertats
seria de 1.547 euros.
TAULA 222. DESPESA PÚBLICA PER ALUMNE PER TIPUS
DE CENTRE. DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 2002-2003
Unitats: despesa total en milions d’euros, nombre d’alumnes i despesa per alumne en euros.

Centres públics

Centres Concertats

Despesa
pública

Alumnes

Despesa
per
alumne

Despesa
pública

Alumnes

Despesa
per
alumne

Ed. Inf.
2on cicle /
Primària

772,4

322.876

2.392,1

309,8

200.265

1.547,0

Educ.
secundària

1.078,4

247.165

4.362,9

342,9

138.885

2.468,8

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

4.2.2.2. Ensenyament universitari públic
El curs 2002-2003
la depesa per
alumne universitari
a Catalunya ha
estat de 4.275,7
euros, el 7,9 %
superior al curs
precedent.
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Pel que fa a l’ensenyament universitari, el curs 2002-2003, en el sistema
d’universitats públiques catalanes hi ha matriculats 225.428 alumnes. Utilitzant els pressupostos liquidats de les universitats públiques catalanes
l’any 2002 s’obté una despesa total (cap. 1 a 9 de despeses) de 963,9 milions d’euros. Així, la despesa per alumne de les universitats públiques
catalanes s’hauria situat per al curs 2002-2003 en 4.275,7 euros per
alumne. Aquesta despesa significa un increment del 8,5 % respecte de la
despesa total del pressupost del 2001, i del 7,9 % respecte de la despesa per
alumne del curs 2001-2002.

CONDICIONS DE VIDA A CATALUNYA

El pressupost de les universitats s’ha finançat en un 53,1 % amb ingressos provinents de transferències corrents, i en un 13 % amb transferències de
capital. El DURSI fa la major part d’aquestes aportacions. El seu pressupost liquidat ens permet veure l’esforç realitzat per la Generalitat per finançar el
sistema d’universitats públiques catalanes.
El DURSI ha destinat 588,7 milions d’euros en el pressupost liquidat del
2002 (vegeu la taula 223) per finançar el sistema universitari, 517,1 milions
dels quals han estat en forma de transferències corrents, i 71,6 milions, en forma
d’inversions. Aquest pressupost significa, en termes globals, un increment, respecte de l’any 2001, del 8,7 %, repartit en un augment del 8,2 % en despesa
corrent, i un augment del 12,4 % en inversions autoritzades per la Generalitat.
Així mateix, l’alentiment en el nombre de matriculats, en el curs
2002-2003, ha permès que aquest increment de la despesa es traduís
també en un increment de l’esforç de finançament per alumne. En el curs
2002-2003, la despesa per alumne feta pel DURSI ha estat de 2.875,7 euros.
Les transferències corrents per alumne s’han incrementat el 7,8 %, les inversions per alumne s’han incrementat el 12 %, i, en conjunt, la despesa pública per
alumne feta pel DURSI s’ha incrementat el 8,3 %. Aquests increments, que
s’han situat per sobre de la inflació, han permès compensar, en part, el baix creixement de la despesa en educació superior realitzat pel Govern del la Generalitat l’any 2001, quan en termes per alumne la despesa corrent havia crescut el
4,4 %, mentre que la inversió per alumne va créixer tot just l’1,53 %.

El DURSI ha
destinat 588,7
milions d'euros en
el pressupost
liquidat del 2002
per finançar
el sistema
universitari, amb
un increment,
respecte de l'any
2001, del 8,7 %.

En conjunt, la
despesa pública
per alumne
universitari feta
pel DURSI
s'ha incrementat
el 8,3 %.

TAULA 223. DESPESA PÚBLICA EN UNIVERSITATS PER ALUMNE.
DURSI, GENERALITAT DE CATALUNYA 2000-2002
Unitats: despesa pública en milers d’euros i depesa per alumne en euros.

Despesa Pública
2000

2001

Despesa per alumne
2002

2000

2001

2002

Transferències
449.226,50 478.002,96 517.107,97 2.243,4 2.342,8 2.525,7
corrents
Inversions
autoritzades

61.607,35

TOTAL

510.833,84 541.735,48 588.761,97 2.551,1 2.655,2 2.875,7

63.732,53

71.654,00

307,7

312,4

350,0

Font: elaboració pròpia a partir de dades del DURSI.

Aquesta despesa pública per alumne s’ha repartit de manera desigual entre
les diferents universitats. De fet, aquesta és una característica que s’ha repetit
en els darrers anys. De les vuit universitats de les quals disposem d’informació,
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Aquesta despesa
pública per alumne
s'ha repartit de
manera desigual
entre les diferents
universitats.

de manera destacada la UPF es troba per sobre de la resta, amb 4.421,9 euros,
seguida d’un grup de tres universitats, URV, UdL, i UPC, amb valors per sobre
dels 3.200 euros, i un darrer bloc, format per la UB, la UdG, i la UAB, on es
destinen valors pròxims als 3.000 euros per alumne. La UOC, universitat no
presencial, rep 731 euros (vegeu la taula 224).
TAULA 224. DESPESA PÚBLICA PER ALUMNE PER UNIVERSITATS.
DURSI, GENERALITAT DE CATALUNYA 2000-2002
Unitats: despesa per alumne en euros.

2000

2001

2002

UPF

3.596,0

4.197,0

4.421,9

URV

3.221,3

3.080,7

3.575,6

UdL

2.943,6

2.786,7

3.283,4

UPC

2.813,4

3.041,5

3.245,6

UB

2.555,4

2.765,1

3.115,4

UdG

2.335,5

2.646,9

2.938,0

UAB

2.312,8

2.608,3

2.826,8

UOC

887,2

727,2

731,0

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Ensenyament.

4.3. ENSENYAMENT NO UNIVERSITARI
4.3.1. Ensenyament infantil
Canvis normatius
La reforma,
malgrat la
demanda social
existent, segueix
sense incorporar
el preescolar a
l'ensenyament
bàsic obligatori
i gratuït.
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La LOCE, a través dels articles 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13, estableix els principis generals del sistema educatiu i les característiques específiques de
l’educació preescolar i l’educació infantil. Posteriorment, amb el Reial decret 828/ 2003, de 27 de juny, i el Reial decret 829/2003, de 27 de juny,
s’estableixen els ensenyaments comuns de l’educació de preescolar i de
l’educació infantil. La reforma, malgrat la demanda social existent, segueix
sense incorporar el preescolar a l’ensenyament bàsic obligatori i gratuït;
gratuïtat que fa extensible a l’educació infantil, si bé manté el caràcter voluntari i no obligatori d’aquesta. D’altra banda, atorga a l’educació preescolar la
doble finalitat educativa i assistencial.

CONDICIONS DE VIDA A CATALUNYA

La disposició addicional primera del RD 829/2003 incorpora al currículum
de l’educació infantil l’ensenyament de la religió per als pares que ho sol·licitin.
Pel que fa al calendari d’aplicació el Reial decret 827/2003, de 27 de
juny, que estableix el calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema
educatiu, preveu que abans de l’inici de l’any acadèmic 2003-2004 quedin
fixats els aspectes educatius bàsics de l’educació preescolar i que comenci
la seva implantació en el curs acadèmic 2004-2005.
Per a l’educació infantil, hi ha previst el mateix calendari d’aplicació, a
més d’esdevenir etapa gratuïta a partir de l’any acadèmic 2003-2004.

Valoració de la situació
La població en edat infantil (de 0 a 5 anys), després del descens demogràfic dels anys vuitanta, segueix mantenint el creixement iniciat en la segona meitat dels noranta, i passa dels 339.265 infants l’any 2001 als
381.952 infants l’any 2003.

La població en edat
infantil ha passat
de 339.265 infants
l'any 2001 als
381.952 infants
l'any 2003.

Aquest increment de la població infantil s’està traduint en un augment
dels alumnes matriculats en les dues etapes infantils, que el sistema educatiu no considera com a obligatòries.
Entre els anys 2002 i 2003 la població infantil de 0 a 2 anys s’ha incrementat en 12.978 infants, mentre que en el conjunt del sistema educatiu català, en
el curs 2002-2003, el nombre de places en la primera etapa infantil (0 a 2 anys)
s’ha incrementat en 5.126 places. És així que la taxa de cobertura de la població
infantil només s’ha incrementat en un punt percentual, assolint aquest darrer
curs el 28,3 % de la població de 0 a 2 anys. Malgrat que l’esforç del sector públic en la provisió de places s’ha intensificat en aquest darrer curs, creant 3.523
places i concertant-ne 1.603, la situació en aquesta etapa educativa mostra un
esforç de provisió més important dels centres privats no concertats, que cobreixen el 51,9 % dels infants matriculats; les places públiques atenen el 37,9 %
dels alumnes i els centres concertats, el 10,2 %.

La taxa de
cobertura de
la població infantil
de 0 a 2 anys
és del 28,3 %.

En el segon cicle infantil (3 a 5 anys), l’increment de la població entre
els anys 2002 i 2003 ha estat de 10.153 infants, i ha arribat a la xifra de
183.851 infants l’any 2003. L’esforç econòmic de la societat catalana per
dotar de places la població d’aquest grup d’edats, amb un increment de
7.470 places, ha permès mantenir nivells de cobertura força elevats. Així,
la taxa de cobertura en el curs 2002-2003 ha estat del 98,7 %. En aquest sentit, cal posar de manifest l’esforç del sector públic, principalment a través
de la dotació de places públiques, que representen en aquest curs el 61,5 %
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En el segon cicle
infantil la taxa de
cobertura en el
curs 2002-2003
ha estat del 98,7 %.

del total de places, i a través de les ajudes a les places privades concertades,
que representen el 34,7 % del total. Les places privades no concertades són
en aquesta etapa el 3,8 % del total.
En conjunt, en les etapes infantils la ràtio alumnes per professor es manté relativament constant, si bé lleugerament a la baixa, en una mitjana de 16
alumnes per professor. En aquest sentit, cal destacar la ràtio més elevada
d’alumnes per professor que es produeix en el sector privat concertat, amb
21 alumnes per professor, mentre que en el sector privat no concertat la ràtio
baixa fins a 12 alumnes.
TAULA 225. ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL PER CENTRES.
CATALUNYA 2001-2002
Unitats: nombre d’alumnes.

Centres
TOTAL

Públics

Privats

Privats
concertats

Privats no
concertats

Total Infantil

224.892

123.103

101.789

66.303

35.486

1er cicle

50.965

17.724

33.241

4.720

28.521

2on cicle

173.927

105.379

68.548

61.583

6.965

Alumnes /
Professor
infantil

15,8

15,1

16,7

21,2

11,9

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Ensenyament.

TAULA 226. ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL PER CENTRES.
CATALUNYA 2002-2003
Unitats: nombre d’alumnes.

Centres
TOTAL

Públics

Privats

Privats
concertats

Privats no
concertats

Total Infantil

237.488

132.863

104.625

68.618

36.007

1er cicle

56.091

21.247

34.844

5.738

29.106

2on cicle

181.397

111.616

69.781

62.880

6.901

Alumnes /
Professor
infantil

16,1

15,3

17,1

21,7

12,2

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Ensenyament.
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TAULA 227. TAXA DE COBERTURA DE L’EDUCACIÓ INFANTIL.
CATALUNYA 2002-2003
Unitats: percentatges.

2002

2001-2002

2003

2002-03

Població

Taxa

Població

Taxa

De 0 a 2 anys

185.123

27,50%

198.101

28,30%

De 3 a 5 anys

173.698

100,10%

183.851

98,70%

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i del Departament d’Ensenyament.

4.3.2. Ensenyament primari
Canvis normatius
La LOCE, a través dels articles 14, 15, 16, 17, 18 i 19, estableix els principis generals i específics de l’educació primària. El Reial decret 830/2003,
de 27 de juny, estableix les matèries comunes de l’educació primària i introdueix la religió com a matèria obligatòria; s’avança l’aprenentatge obligatori d’una llengua estrangera als sis anys i estableix que només es podrà
repetir un curs en l’educació primària.
D’altra banda, en l’annex II del Decret 830/2003, referit a l’horari escolar de les matèries comunes, s’incrementa el nombre d’hores dedicades a
l’aprenentatge del castellà en detriment del català.
El Reial decret 827/2003, de 27 de juny, que estableix el calendari
d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, preveu que abans de
l’inici de l’any acadèmic 2003-2004 quedin fixades les matèries educatives comunes en l’ensenyament primari; i que comenci la seva implantació en el primer curs del primer cicle de l’educació primària l’any
acadèmic 2004-2005.

S'estableixen
les matèries
comunes de
l'educació primària
i s'introdueix
la religió com
a matèria
obligatòria.

S'incrementa el
nombre d'hores
dedicades a
l'aprenentatge del
castellà en
detriment
del català.

Valoració de la situació
L’ensenyament primari (6 a 11 anys), primera etapa obligatòria del sistema educatiu, també ha experimentat un creixement de la població entre
l’any 2002 i el 2003 de 8.582 infants; l’any 2003 el seu nombre és de
357.110 infants. L’increment de places en el curs 2002-2003 ha estat de

A l'ensenyament
primari es manté la
taxa de cobertura
pràcticament
en el 100 %.
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5.931, la qual cosa ha permès mantenir la taxa de cobertura pràcticament en
el 100 %. L’esforç de dotació de places s’ha fet en aquest curs principalment en els centres públics (increment de 5.381), de manera que l’oferta de
places es distribueix de la manera següent: el 59,6 % per a places públiques,
el 38,7 % per a places privades concertades, i l’1,7 % per a places privades
no concertades.
L’esforç en la contractació de professors en el conjunt del sistema ha
permès mantenir pràcticament constant la ràtio d’alumnes per professor, a
la vegada que aquest esforç es manté relativament igual en centres públics
i privats concertats, amb 12,6 alumnes per professor en els primers, i 13,3
alumnes en els segons. Només les places privades no concertades mantenen
una ràtio molt més reduïda de 4,5 alumnes.
TAULA 228. ALUMNES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA PER CENTRES.
CATALUNYA 2001-2002
Unitats: nombre d’alumnes.

Centres
TOTAL

Primària
Alumnes /
Professor
primària

Públics

Privats

Privats
concertats

Privats no
concertats

348.665

205.879

142.786

138.001

4.785

12,4

12,5

12,4

13,4

4

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Ensenyament.

TAULA 229 ALUMNES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA PER CENTRES.
CATALUNYA 2002-2003
Unitats: nombre d’alumnes.

Centres
TOTAL

Primària
Alumnes /
Professor
primària

Públics

Privats

Privats
concertats

Privats no
concertats

354.597

211.260

143.337

137.385

5.952

12,4

12,6

12,3

13,3

4,5

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Ensenyament.
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TAULA 230. TAXA DE COBERTURA DE L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
CATALUNYA 2002-2003
Unitats: percentatges.

De 6 a 11 anys

2002

2001-2002

2003

2002-03

Població

Taxa

Població

Taxa

348.528

100,04%

357.110

99,30%

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i del Departament d’Ensenyament.

4.3.3. Ensenyament secundari
4.3.3.1. ESO i batxillerat
Canvis normatius
La LOCE, a través dels articles 20 a 39, estableix l’àmbit, els principis
generals i l’objectiu de la secundària obligatòria. Posteriorment, amb el Reial decret 831/2003, de 27 de juny, estableix les matèries comunes de l’educació secundària obligatòria, i amb el Reial decret 832/2003, de 27 de juny,
d’ordenació general i matèries comunes del batxillerat.
En l’àmbit de l’ESO, pel que fa a promoció i titulació, els alumnes amb
més de tres assignatures no superades només podran repetir curs una sola
vegada. Un dels aspectes més qüestionats de la Llei són els itineraris, que,
a partir dels 14 anys, separen l’alumnat amb millors rendiments, que seguirà l’itinerari cientificohumanístic, pensat per als que cursaran batxillerat, i
adrecen la resta d’alumnat cap a l’itinerari tecnològic, amb vista que posteriorment s’incorporin a la formació professional. A més, es creen els programes d’iniciació professional, en substitució de l’actual programa de
garantia social.

Un dels aspectes
més qüestionats de
la LOCE són els
itineraris, que a
partir dels 14 anys
separen l'alumnat
amb millors
rendiments.

D’altra banda, al batxillerat, les quatre modalitats actuals es redueixen
a tres: batxillerat de les arts, batxillerat de ciència i tecnologia i batxillerat
d’humanitats i ciències socials. A més, incorpora una prova general de batxillerat (revàlida), que ha de ser superada per poder obtenir el títol de batxiller i
accedir als estudis universitaris.

S'incorpora una
prova general de
batxillerat
(revàlida), que ha
de ser superada per
poder obtenir el
títol de batxiller.

El Reial decret 827/2003, de 27 de juny, que estableix el calendari
d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, preveu que abans
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de l’inici de l’any acadèmic 2003-2004 quedin fixades les matèries educatives comunes de l’educació secundaria obligatòria. La seva implantació començarà en el primer i tercer curs de l’educació secundària
obligatòria, i en el primer curs dels programes d’iniciació professional
l’any acadèmic 2004-2005. També preveu implantar per a l’any acadèmic 2004-2005 el primer curs del batxillerat que regula la Llei orgànica 10/2002.

Valoració de la situació
L'ESO té una taxa
de cobertura
del 102,4 %.

L’ESO (12 a 15 anys) dóna cobertura a gairebé tota la població d’aquesta franja d’edat, que l’any 2003 ha estat de 247.520 adolescents, amb un
lleuger increment respecte de l’any anterior de 2.455 joves. La taxa de cobertura és del 102,4 %. El sistema públic cobreix amb places públiques el
56,2 % dels matriculats, i dóna suport a les places privades concertades, que
cobreixen el 42,5 % dels matriculats, mentre que l’1,3 % restant són coberts
per places privades no concertades.

En l'etapa de
batxillerat la
població encara
experimenta
reduccions: passa
de 135.787 joves
el 2002 a 133.525
l'any 2003.

En l’etapa de batxillerat, la població entre 16 i 17 anys encara experimenta reduccions, com a conseqüència de la caiguda demogràfica d’anys
precedents, i passa de 135.787 joves l’any 2002 a 133.525 l’any 2003.
Aquesta evolució de la població s’ha traduït en una reducció dels alumnes
matriculats el curs 2002-2003, 92.844 alumnes; 4.115 menys que en el curs
precedent. La no-obligatorietat d’aquesta etapa explica la menor provisió
del sector públic, manifestada en un percentatge més reduït de la concertació de places i, per tant, en un pes més elevat de les places privades no concertades. Els centres públics cobreixen el 62,6 % dels alumnes matriculats,
les places privades concertades en cobreixen el 14,7 %, i les places privades
no concertades, el 22,7 %.

L'esforç en
contractació de
professorat ha
permès mantenir la
ràtio d'alumnes per
professor constant.
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En aquestes dues etapes de l’educació secundària l’esforç en contractació de professorat ha permès mantenir constant la ràtio d’alumnes per professor, que és més reduïda que en qualssevol de les altres etapes. Això és
així, especialment, en els centres públics, on la ràtio és de 9,3 alumnes,
mentre que en centres privats és d’11,6 alumnes (tant concertats com no
concertats).
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TAULA 231. ALUMNES D’ESO I BATXILLERAT PER CENTRES.
CATALUNYA 2001-2002
Unitats: nombre d’alumnes.

Centres
TOTAL

Públics

Privats

Privats
concertats

Privats no
concertats
25.641

ESO +
Batxillerat

350.299

201.118

149.181

123.540

ESO

253.340

140.393

112.947

109.459

3.488

Batxillerat

96.959

60.725

36.234

14.081

22.153

10,1

9,3

11,6

-

-

Alumnes /
Professor ESO +
Batxillerat

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Ensenyament.

TAULA 232. ALUMNES D’ESO I BATXILLERAT PER CENTRES.
CATALUNYA 2002-2003
Unitats: nombre d’alumnes.

Centres
TOTAL

Públics

Privats

Privats
concertats

Privats no
concertats

ESO +
Batxillerat

346.268

200.431

145.837

121.448

24.389

ESO

253.424

142.318

111.106

107.828

3.278

Batxillerat

92.844

58.113

34.731

13.620

21.111

10,1

9,3

11,6

-

-

Alumnes /
Professor ESO
+ Batxillerat

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Ensenyament.

TAULA 233. TAXA DE COBERTURA DE L’ESO I BATXILLERAT.
CATALUNYA 2002-2003
Unitats: percentatges.

2002

2001-2002

2003

2002-03

Població

Taxa

Població

Taxa

De 12 a 15 anys

245.065

103,38%

247.520

102,39%

De 16 a 17 anys

135.787

-

133.525

-

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i del Departament d’Ensenyament.
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4.3.3.2. Formació professional
Canvis normatius
S'introdueix una
prova d'acreditació
de capacitats, per
accedir als cicles
formatius de grau
superior.

El Pla general
de la formació
professional a
Catalunya
(2003-2006)
vol adaptar
l'oferta de formació
professional
als nous perfils
professionals.

La LOCE, en l’article 38, estableix els criteris d’accés a la formació professional, i en el punt 3, apartat c determina que els alumnes que tinguin totes les assignatures de batxillerat aprovades, per accedir als cicles formatius
de grau superior, ho faran mitjançant una prova d’acreditació de capacitats.
El Pla general de la formació professional a Catalunya (2003-2006)
–aprovat pel Consell Català de la Formació Professional– 8 vol adaptar
l’oferta de formació professional als nous perfils professionals, la nova
organització empresarial i els canvis tecnològics. El Pla té com a objectiu
garantir un sistema integrat i de qualitat de la formació professional, adaptat
de manera permanent a les necessitats del mercat de treball.
Engloba una sèrie d’accions i mesures a desenvolupar, la primera de les
quals és la creació de l’Institut Català de Qualificacions.9 L’Institut es
configura com l’instrument tècnic per a la definició i l’actualització de les
qualificacions professionals i de la formació associada, així com per
establir el sistema de reconeixement i acreditació de competències.
Per a la creació d’un sistema integrat de qualificacions i formació professional és necessària l’elaboració d’un Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i d’un Catàleg Modular Integrat de Formació Professional,
així com el desenvolupament d’un Sistema de Reconeixement i Certificació de
la Competència Professional. La identificació, sectorial i per nivells de qualificació, que l’Institut realitzi de les competències professionals en l’àmbit de
Catalunya haurà de tenir una correspondència a escala estatal i europea.

La formació
professional en el
curs 2002-2003
ha cobert 66.511
places, amb un
increment respecte
del curs precedent
de 3.696 estudiants.

Valoració de la situació
La formació professional específica reglada (cicles formatius) en el curs
2002-2003 ha cobert 66.511 places, amb un increment respecte del curs
precedent de 3.696 estudiants. D’aquestes places, pràcticament la meitat,
32.302, corresponen als cicles formatius de grau mitjà i la resta, als de grau
8. El Consell Català de la Formació Professional es crea mitjançant el Decret 21/1999, de 9
de febrer, i es un òrgan de consulta i assessorament, amb caràcter no vinculant, del Govern de
la Generalitat en matèria de formació professional.
9. L’Institut Català de les Qualificacions Professionals es crea per mitjà del Decret 176/2003,
de 8 de juliol, amb dictamen previ del CTESC.
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superior. El sector públic proveeix el 67,6 % de les places a través dels centres públics, i ajuda a finançar amb el concert el 26,2 % en centres concertats. La resta de places, el 6,1 %, són places en centres privats no concertats.
La contractació de professors en centres públics, que s’ha reduït en 10 efectius, ha fet incrementar la ràtio d’alumnes per professors de 17,2 alumnes el
curs 2001-2002 a 18,7 alumnes el curs 2002-03. En els centres privats, en la
seva majoria concertats, la contractació més elevada, incrementada en 249
efectius, ha permès reduir la ràtio de 22,6 alumnes per professor el curs
2001-2002 fins a 18,5 alumnes.
TAULA 234. ALUMNES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL.
CATALUNYA 2001-2002
Unitats: nombre d’alumnes.

Centres
TOTAL

Públics

Privats

Privats
concertats

Privats no
concertats

Cicles Formatius

62.815

41.591

21.224

17.537

3.687

C.F.G.M.

30.370

20.713

9.657

7.971

1.686

C.F.G.S.

31.962

20.546

11.416

9.445

1.971

ESP

483

332

151

121

30

Alumnes /
Professor ESO +
Batxillerat

18,7

17,2

22,6

-

-

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Ensenyament.

TAULA 235. ALUMNES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL.
CATALUNYA 2002-2003
Unitats: nombre d’alumnes.

Centres
TOTAL

Públics

Privats

Privats
concertats

Privats no
concertats

Cicles Formatius

66.511

44.994

21.517

17.437

4.080

C.F.G.M.

32.302

22.332

9.970

8.168

1.802

C.F.G.S.

33.212

21.942

11.270

9.032

2.238

ESP

997

720

277

237

40

Alumnes /
Professor ESO +
Batxillerat

18,5

18,7

18,1

18,5

-

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Ensenyament.
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4.3.4. Altres ensenyaments
En el conjunt
d'aquests
ensenyaments
l'oferta de places
públiques ha
augmentat
enguany en 5.187.

Els ensenyaments de règim especial agrupen l’oferta de diferents ensenyaments artístics així com els ensenyaments d’esport, tant reglats com no
reglats. En conjunt, l’oferta d’aquests ensenyaments ha incrementat el volum de matriculats en 4.556 matriculats, increment explicat per l’augment
de les places públiques –n’hi ha 5.187 més–, que han compensat la reducció
d’alumnes en centres privats. De totes maneres, aquestes dades, facilitades
pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, no són exhaustives pel
que fa als ensenyaments impartits en centres privats.

Destaca
l'increment de
3.418 alumnes en
les escoles oficials
d'idiomes.

Pel que fa als ensenyaments en centres públics, destaquem l’increment de
3.418 alumnes en les escoles oficials d’idiomes, que, malgrat l’increment en 34
efectius del professorat, ha fet augmentar lleugerament la ràtio d’alumnes per
professor de 85,4 alumnes per professor a 86,9 alumnes per professor. Així mateix, els estudis musicals han incrementat el nombres d’alumnes en 1.743 estudiants, cosa que, conjuntament amb l’increment del professorat, ha significat
una reducció de la ràtio d’alumnes per professor de 9,2 a 8,4 alumnes per professor. Finalment, destaquem la reducció d’estudiants que s’ha produït en els
estudis d’arts plàstiques i disseny, amb 271 alumnes menys.
TAULA 236. ALUMNES D’ALTRES ENSENYAMENTS.
CATALUNYA 2001-2002
Unitats: nombre d’alumnes.

TOTAL

Alumnes

Alumnes /
Professor
cicles
formatius

Centres
Públics

Privats

Arts plàstiques i disseny

5.607

4.869

738

Música

29.990

19.649

10.341

Dansa

6.243

429

5.814

Escoles oficials d’idiomes

30.901

30.901

-

Art dramàtic

259

259

-

Restau. i conser. béns culturals

125

125

-

Arts plàstiques i disseny

7,1

7,4

5,8

Música

8,9

9,2

8,4

Dansa

20,7

6,5

24,7

Escoles oficials d’idiomes

85,4

85,4

-

Art dramàtic

2,1

2,1

-

Restau. i conser. béns culturals

5,9

5,9

-

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Ensenyament.
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TAULA 237. ALUMNES D’ALTRES ENSENYAMENTS.
CATALUNYA 2002-2003
Unitats: nombre d’alumnes.

TOTAL

Alumnes

Alumnes /
Professor
cicles
formatius

Centres
Públics

Privats

Arts plàstiques i disseny

5.124

4.598

526

Música

30.240

21.392

8.848

Dansa

7.593

705

6.888

Escoles oficials d’idiomes

34.319

34.319

-

Art dramàtic

277

277

-

Restauració i conservació béns
culturals

128

128

-

Esports

53

53

-

Arts plàstiques i disseny

7,5

7,5

7,5

Música

8,1

8,4

7,4

Dansa

27,2

11,4

31,7

Escoles oficials d’idiomes

86,9

86,9

-

Art dramàtic

2,0

2,0

-

Restauració i conservació béns
culturals

6,1

6,1

-

Esports

17,7

17,7

-

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Ensenyament.

4.3.5. Els alumnes estrangers
L’increment de la població immigrada a Catalunya té també el seu reflex en l’evolució dels alumnes estrangers en el sistema educatiu no universitari català. En el conjunt d’aquest sistema el nombre d’alumnes estrangers
ha passat de 36.069 el curs 2001-2002 a 53.626 el curs 2002-2003. Aquests
alumnes signifiquen el 5,3 % de la població estudiant el curs 2002-2003,
quan el curs precedent eren el 3,7 % dels estudiants.

Els alumnes
estrangers
signifiquen el
5,3 % de
la població
estudiant el
curs 2002-2003.

Aquest fenomen és més acusat en les etapes d’infantil, primària i en
l’educació secundària obligatòria, la qual cosa fa preveure que aquesta evolució s’intensificarà els propers anys.
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TAULA 238. ALUMNES ESTRANGERS PER TIPUS D’ESTUDIS.
CATALUNYA 2001-2002
Unitats: alumnes i percentatges.

TOTAL

% sobre Alumnes % sobre Alumnes % sobre
total
Centres
total
Centres
total
alumnes públics alumnes privats alumnes

Infantil

7.519

3,3

5.867

4,8

1.652

1,6

Primària

14.664

4,2

12.693

6,2

1.971

1,4

Secundària
ESO
Batxillerat

12.666
11.090
1.576

3,6
4,4
1,6

10.596
9.281
1.315

5,3
6,6
2,2

2.070
1.809
261

1,4
1,6
0,7

Cicles
Formatius
CFGM
CFGS
ESPA

1.220
597
623
0

1,9
2,0
1,9
0,0

790
431
359
0

1,9
2,1
1,7
0,0

430
166
264
0

2,0
1,7
2,3
0,0

TOTAL

36.069

3,7

29.946

5,2

6.123

1,5

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Ensenyament.
S'observa una
tendència de
l'alumnat d'origen
estranger a
concentrar-se
d'una manera més
intensa en la xarxa
de centres públics,
si es compara amb
els centres privats
(concertats i no
concertats).
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Així mateix, s’observa una tendència de l’alumnat d’origen estranger
a concentrar-se d’una manera més intensa en la xarxa de centres públics,
si es compara amb els centres privats (concertats i no concertats). Concentració que es fa encara més palesa en les etapes d’infantil, primària i
ESO. Així, mentre que el curs 2001-2002 els alumnes infantils estrangers
en centres públics representaven el 4,8 % de tots els alumnes infantils en
centres públics, el curs 2002-2003 aquest percentatge és del 7 %; en
l’etapa de primària els alumnes estrangers en centres públics han passat de
representar el curs 2001-2002 el 6,2 %, a significar el curs 2002-2003 el
9,2 %; mentre que en l’ESO aquests mateixos percentatges han passat
del 6,6 % al 8,6 %.
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TAULA 239. ALUMNES ESTRANGERS PER TIPUS D’ESTUDIS.
CATALUNYA 2002-2003
Unitats: alumnes i percentatges.

TOTAL

% sobre Alumnes % sobre Alumnes % sobre
total
Centres
total
Centres
total
alumnes públics alumnes privats alumnes

Infantil

11.841

5,0

9.265

7,0

2.576

2,5

Primària

22.636

6,4

19.395

9,2

3.241

2,3

Secundària
ESO
Batxillerat

17.241
14.955
2.286

5,0
5,9
2,5

14.120
12.210
1.910

7,0
8,6
3,3

3.121
2.745
376

2,1
2,5
1,1

Cicles
Formatius
CFGM
CFGS
ESPA

1.908
955
950
3

2,9
3,0
2,9
0,3

1.300
716
583
1

2,9
3,2
2,7
0,1

608
239
367
2

2,8
2,4
3,3
0,7

TOTAL

53.626

5,3

44.080

7,5

9.546

2,3

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Ensenyament.

Aquest increment no es produeix d’una manera tan acusada en els centres privats, on els alumnes estrangers en aquestes tres etapes educatives
han passat de significar prop de l’1,5 % de l’alumnat a representar-ne prop
del 2,5 % el curs 2002-2003.

4.4. ENSENYAMENT SUPERIOR
Canvis normatius
L’espai europeu d’ensenyament superior (EEES)
L’EEES és un projecte que promouen la pràctica totalitat de països europeus. La seva finalitat principal és poder desenvolupar un procés de convergència i de reforçament de l’ensenyament superior o universitari a
Europa, que caldrà finalitzar abans de l’any 2010.
El procés cap a l’EEES té com a referents, d’una banda, les declaracions
institucionals dels seus promotors i protagonistes, que actuen com a autèntics catalitzadors; d’altra banda, el treball d’adaptació i reforma que estan
duent a terme les mateixes universitats, les administracions educatives i els
governs responsables, i les associacions i xarxes universitàries.

El procés cap a
l'EEES té com a
referents les
declaracions
institucionals
i el treball
d'adaptació i
reforma de les
universitats,
administracions
educatives
i governs.
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Els documents bàsics on s’han establert els principis per a un EEES han
estat fins al moment els següents:
Declaració de la Sorbona (maig 1998)
Declaració de Bolonya (juny 1999)
Comunicat de Salamanca (març 2001)
Comunicat de Praga (maig 2001)
Comunicat de Berlín (octubre 2003)
Pel que fa als treballs específics, la gran majoria de països i universitats
europees estan reformant els seus sistemes d’educació superior per adaptarlos als requeriments que estableixen aquestes declaracions.
El procés cap
a un espai europeu
d'ensenyament
superior no té en
cap moment com a
finalitat implantar
un sistema únic
a tot Europa.

El procés cap a un espai europeu d’ensenyament superior no té en cap
moment com a finalitat implantar un sistema únic a tot Europa. El que pretén és establir criteris i mecanismes per facilitar l’adopció d’un sistema
comparable de titulacions universitàries, l’establiment d’objectius comuns
i el reforçament de les universitats europees per fer-les més atractives i
competitives internacionalment.
Per assolir aquests objectius, la Declaració de Bolonya i altres documents generats aquests anys, als quals s’incorpora enguany el Comunicat
de Berlín, preveuen un seguit de recomanacions o mesures específiques:

Adopció d'un
sistema basat,
principalment,
en dos cicles
principals
(grau i postgrau).
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•

Adopció d’un sistema comprensible i comparable de titulacions, principalment mitjançant el que s’anomena suplement europeu al títol.

•

Adopció d’un sistema basat, principalment, en dos cicles principals
(grau i postgrau).

•

Establiment d’un sistema de crèdits compatible, similar al Sistema
Europeu de Transferència de Crèdits (European Credit Transfer
System –ECTS) o unitat de valoració de l’activitat acadèmica que integra ensenyaments teòrics i pràctics.

•

Promoció de la cooperació europea per garantir la qualitat de l’ensenyament superior, amb criteris i metodologies comparables.

•

Promoció de la mobilitat d’estudiants, professors i personal d’administració i serveis de les universitats i d’altres institucions d’ensenyament superior.

•

Promoció de les dimensions europees necessàries en educació superior, particularment destinades al desenvolupament curricular, la cooperació entre institucions, els esquemes de mobilitat i plans
d’estudi, la integració de la formació i la recerca.
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Pel que fa al desenvolupament de l’EEES a escala estatal, s’han publicat
recentment en el BOE dos reials decrets que despleguen els principis establerts en la Declaració de Bolonya referents al procés de modificació dels
ensenyaments universitaris:
Reial decret 1044/2003, d’1 d’agost (BOE d’11 de setembre), pel qual
s’estableix el procediment per a l’expedició per les universitats del suplement europeu al títol: estableix les condicions i el procediment pel qual les
universitats espanyoles podran expedir el suplement europeu al títol.
Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre (BOE de 18 de setembre), pel
qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions
en les titulacions universitàries de caràcter oficial i la validesa en tot el territori nacional: aquest Reial decret estableix el crèdit europeu com a unitat de
mesura en els ensenyaments universitaris de caràcter oficial.

El Reial decret
1125/2003, de 5 de
setembre, estableix
el crèdit europeu
com a unitat de
mesura en els
ensenyaments
universitaris de
caràcter oficial.

Llei universitària de Catalunya
El Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d’universitats de Catalunya.10 Aquest text constitueix el nou marc regulador del sistema universitari català, d’acord amb les competències que té
atorgades la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit i respectant el marc
estatal definit per la LOU. La Llei d’universitats vol ser una eina per facilitar el procés de modernització de les universitats catalanes i la seva incorporació al nou espai europeu d’ensenyament superior.
Posteriorment, en el decurs del mes de maig de 2003, el Consell de Ministres espanyol acorda presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra determinats articles de la LUC, que ha estat admès a tràmit pel Tribunal
Constitucional i han quedat suspesos cautelarment cinc punts aïllats de la
Llei.
Tot i això, el model que estableix la LUC no és qüestionat i, per tant, la
Generalitat podrà aplicar amb normalitat la política universitària que defineix
la nova Llei, inclosos els aspectes relacionats amb el model de professorat
contractat, el programa de finançament i el sistema d’accés a l’ensenyament
superior.
Els intents de retallar competències de la LUC per part del Govern espanyol topen amb el fet que la LOU dóna empara legal a la Llei catalana,
com a conseqüència dels acords a què es va arribar en la fase de negociació.
10. DOGC núm. 3826, de 20.02.2003, pàg. 3326.
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En aquests moments, per tant, hi ha 160 articles i les 21 disposicions de
la LUC que són plenament vigents, a més de la major part dels 5 articles
contra els quals s’ha interposat el recurs.

Valoració de la situació
El nombre
d'estudiants
universitaris
s'ha seguit
incrementant
els darrers
tres cursos.

El nombre d’estudiants universitaris s’ha seguit incrementant els darrers
tres cursos, si bé cada vegada a un ritme més desaccelerat com a conseqüència
del descens demogràfic experimentat a Catalunya als anys vuitanta. Així, s’ha
passat de 220.547 alumnes matriculats el curs 2000-2001 a 225.428 el curs
2002-2003, amb un increment de 1.151 matriculats aquest darrer curs.
De totes maneres, aquest lleuger increment d’alumnes s’explica principalment per l’evolució experimentada per la UOC, amb un augment de
4.333 alumnes el curs 2002-2003, i en menor mesura, per la Universitat de
Vic, la UPF, i la Universitat Rovira i Virgili. La resta d’universitats han
perdut alumnes matriculats, i ha estat la UB, amb 2.231 alumnes menys,
la universitat més perjudicada.
TAULA 240. ALUMNES DE LA UNIVERSITAT.
CATALUNYA 2000-2003
Unitats: nombre d’alumnes.

Alumnes / Professor
universitari

Alumnes

2000-01

2001-02

2002-03

UB

2000-01 2001-02 2002-03
63.181

61.884

59.653

15,57

15,00

13,84

UAB

39.523

39.339

39.015

14,02

14,01

13,82

UPC

33.622

34.304

33.767

14,89

14,16

13,47

UPF

9.744

10.004

10.175

13,42

13,25

12,53

UdG

13.796

13.149

13.065

17,22

15,98

13,90

UdL

11.242

10.487

9.793

16,51

15,56

14,11

URV

13.329

12.578

12.652

16,00

11,78

11,09

UOC

15.804

22.283

26.616

183,80

237,10

211,20

URL

13.740

13.696

13.635

12,37

10,56

12,51

UV

3.943

4.015

4.503

11,98

12,39

12,83

UIC

2.623

2.538

2.554

7,35

6,75

9,32

TOTAL

220.547

224.277

225.428

15,69

15,19

14,96

TOTAL - UOC

204.743

201.994

198.812

14,65

13,77

13,30

Font: elaboració pròpia a partir de dades del DURSI.
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La desacceleració de les matriculacions també s’ha vist acompanyada,
el curs 2002-2003, amb un increment menor de la contractació de professors, amb un augment de 303 docents respecte del curs anterior, fet que significa una contractació per al curs 2002-2003 de 15.069 professors. Es així
que la ràtio d’alumnes per professor ha tendit lleugerament a la baixa –si no
tenim en compte la UOC– i ha passat de 14,65 alumnes per professor el curs
2000-2001 a 13,3 el curs 2002-2003. Les característiques particulars de la
UOC, com a universitat no presencial, expliquen l’elevada ràtio d’alumnes
per professor, amb un valor de 211,3 alumnes per professor.
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5. SITUACIÓ DE L’HABITATGE

5.1. NECESSITATS I DEMANDA D’HABITATGE
A CATALUNYA
L’habitatge manté
la dinàmica
expansiva dels
darrers anys, amb
un creixement
de la construcció
residencial del
3,5 %, i un
creixement
del valor de les
hipoteques
constituïdes per
habitatges del
16,47 %.

L’habitatge, el 2003, segueix mantenint la tònica de creixement dels darrers
anys, i perdura el diferencial de creixement entre el sector de l’habitatge i el conjunt de l’economia. Així, el valor real de la construcció d’habitatges l’any 2003
hauria crescut el 3,5 % (lleugerament per sobre del creixement de l’any 2002)
mentre que el PIB català hauria experimentat un creixement de prop del 2,2 %.
Aquest comportament s’hauria estat produint com a mínim des de l’any 1998.
TAULA 241. DADES D’HABITATGE. CATALUNYA 2000-2003
2000

2001

2002

2003

Valor de la construcció residencial1

7,00%

3,00%

3,30%

3,50%

Hipoteques d’habitatge2

11,95%

5,63%

26,61%

16,47%

PIB Catalunya3

3,90%

2,70%

2,30%

2,20%

34,40%

33,80%

33,50%

32,80%

10.371

10.955

13.871

16.156

78.901

86.121

97.092

108.262

Const. residencial / const. total4
Valor hipoteques (milions

€)2

Valor mitjà hipoteques (€)2

Notes:
1. Les dades del creixement real del valor de la construcció residencial s’elaboren a partir
de les dades de producció interna bruta del sector construcció, en termes nominals,
publicades per la CCOC (el valor del 2003 és una estimació), i deflactades pels Índexs
de Costos de la Construcció publicats per l’IDESCAT.
2. Les dades d’hipoteques d’habitatges responen als creixements dels valors nominals
de les hipoteques constituïdes per habitatges (construïts i projectats) a Catalunya,
publicades per l’INE.
3. El PIB de Catalunya s’obté a partir de les dades taxes de creixement reals
cicle-tendència del PIB via Oferta publicat per l’IDESCAT.
4. 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.

El dinamisme de l’habitatge, tot i així, ha estat sensiblement inferior al
dinamisme del conjunt del sector de la construcció en aquests darrers anys,
la qual cosa queda reflectida en una lleugera pèrdua de pes relatiu dins del
conjunt de la construcció. Actualment, la construcció d’habitatge significa
aproximadament la tercera part del valor del conjunt del sector de la construcció. Aquesta petita pèrdua de pes relatiu s’explica pel més gran creixement experimentat per l’obra civil en aquests darrers anys.
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L’expansió en l’habitatge també es posa de manifest en l’evolució del
volum monetari de les hipoteques constituïdes per habitatge. Aquest volum
segueix creixent el 16,5 %, l’any 2003, que, si bé és inferior al fort creixement experimentat l’any 2002, està per sobre dels creixements dels anys
precedents. Per a l’any 2003, el valor total de les hipoteques constituïdes
per habitatges a Catalunya es va situar en 16.156 milions d’euros, amb un
import mitjà de la hipoteca de 108.262 euros.
En els apartats següents es posa de manifest la situació del cens d’habitatges i les necessitats estimades d’habitatge actuals; s’analitza la dinàmica
de construcció d’habitatges en els seus dos components d’habitatge lliure i
habitatge de protecció oficial; s’aproxima la descomposició del preu de
l’habitatge; es fa un seguiment de l’evolució del preu de l’habitatge nou, de
segona mà, de lloguer i protegit; es dóna una referència respecte de l’esforç
en la compra d’habitatge; i s’analitza l’evolució de l’habitatge protegit.

5.1.1. Situació actual del parc d’habitatges
El parc d’habitatges familiars de Catalunya ha passat de 2.722.239 a
3.285.565 des de 1991 fins a 2001, la qual cosa significa un creixement del
21 %. Com a terme mitjà, al llarg d’aquests 10 anys observem que el parc
d’habitatges s’ha incrementat en 563.326 habitatges, la qual cosa significa
un ritme de creixement mitjà de 56.333 habitatges per any.
Per formes d’ús, la major part d’aquest creixement, el 71 %, respon a
l’augment de l’habitatge principal, mentre que l’habitatge secundari n’explica el 4,3 %, l’habitatge buit n’explica el 20 % i, finalment, les altres formes
d’ús expliquen el 4,3 % del creixement total.

Entre 1991
i 2001, el parc
d’habitatges s’ha
incrementat
en 563.326
habitatges, la qual
cosa significa
un ritme de
creixement de
56.333 habitatges
per any.

Els habitatges principals han passat de 1.931.172 unitats a 2.332.751
unitats, i han augmentat el 21 % des de 1991 fins a 2001. És així que, tal
com es pot veure en el gràfic 84 i la taula 242, el 71 % del parc són habitatges principals, proporció que s’ha mantingut estable des de 1991.
Territorialment, la província de Barcelona, amb 1.766.350 unitats, concentra el 75,7 % del parc d’habitatges principals, Tarragona, el 9,5 %, Girona, el
9,3 %, i Lleida, el 5,5 %. De fet, aquesta pauta respon de manera clara a la distribució territorial de la població, que pràcticament es distribueix de la mateixa
manera. L’evolució, de 1991 al 2001, de la població en el territori també explica que Girona sigui la demarcació que més creixement relatiu ha experimentat
en el nombre d’habitatges familiars principals, amb un 32 %, mentre que les
Terres de Ponent són les que han experimentat un creixement més moderat,
amb un 14 %, d’acord amb el menor creixement de la població.

La província de
Barcelona,
amb 1.766.350
unitats, concentra
el 75,7 % del
parc d’habitatges
principals,
Tarragona,
el 9,5 %, Girona,
el 9,3 %, i Lleida,
el 5,5 %.
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Els habitatges secundaris, que sumen 492.835 unitats, i representen el
15 % del total d’habitatges, tenen un comportament territorial menys homogeni. Tot i ser Barcelona la província que en termes absoluts més habitatge secundari aporta, en termes relatius Girona i Tarragona tenen la
participació més elevada d’habitatges secundaris respecte del total d’habitatges
familiars, en la seva demarcació, amb el 34 % cadascuna; mentre que Lleida,
a pesar d’haver experimentat el creixement més alt en aquest tipus d’habitatges, amb el 51 %, la residència secundària encara significa menys del
20 % del total d’habitatges en aquesta província.
Els habitatges
familiar vacants
representen
el 13 % del total
d’habitatges
familiars de
Catalunya i sumen
427.123 unitats.

La tercera característica del parc que ens facilita el cens és el volum
d’habitatges familiars vacants. Aquests habitatges representen el 13 % del
total de Catalunya l’any 2001 i sumen 427.123 unitats. Aquesta categoria
d’habitatges familiars és la que més ha crescut entre els últims censos, el 36 %,
i per això la seva participació en el total d’habitatges familiars ha augmentat un
punt en relació amb l’any 1991.
En xifres relatives, Lleida és la demarcació que té més habitatges vacants
respecte del total d’habitatges familiars de la seva demarcació i, en xifres
absolutes, Barcelona té el nombre més alt d’aquesta categoria d’habitatges
amb un total de 268.306 unitats.
GRÀFIC 84. HABITATGES FAMILIARS SEGONS
TIPOLOGIA. CATALUNYA 2001

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

De totes maneres, les dades del cens d’habitatges vacants a Catalunya
han estat qüestionades, i diferents estudis1 situen el percentatge d’habitatges buits, almenys a la ciutat de Barcelona, prop del 5 % del parc total, i no
del 13 % com indicaria el cens.
1. Gabinet d’Estudis Urbanístics, amb Red Vergés, SL (1997), Gabinet Tècnic de Programació
(2001).
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Les dades del cens del 2001 també ens permeten analitzar el règim de
tinença del parc d’habitatges principals a Catalunya per al 2001. En el gràfic 85 i la taula 243 es mostren les xifres relatives als habitatges principals
segons el seu règim de tinença.
Per al conjunt de Catalunya, l’any 2001, el nombre d’habitatges principals de propietat és de 1.809.625, el de lloguer és de 382.615, i el de la categoria altres2 és de 32.856.

GRÀFIC 85. HABITATGES PRINCIPALS SEGONS
RÈGIM DE TINENÇA. CATALUNYA 2001

Per al conjunt de
Catalunya, l’any
2001, el nombre
d’habitatges
principals de
propietat és
de 1.809.625,
i el de lloguer
és de 382.615.

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

En termes agregats, ha tingut lloc una tendència a ocupar el parc a través de
la propietat en detriment del lloguer. Es pot observar que l’any 2001 el 78 %
dels habitatges principals de Catalunya són de propietat, mentre que l’any 1991
aquesta participació se situava en el 73 %. Així, el creixement del nombre d’habitatges principals de propietat ha estat del 29 % entre el 1991 i el 2001.
Des d’una perspectiva territorial, aquesta tendència ha tingut lloc en
totes les províncies si bé amb diferents graus d’intensitat.
Tarragona i Lleida són les províncies amb una proporció d’habitatges
principals de propietat l’any 2001 més elevada, del 82 % i el 81 %, respectivament, i, en conseqüència, amb un pes menor dels lloguers, el 12 % i l’11 %, respectivament.

Tarragona i Lleida
són les províncies
amb una proporció
d’habitatges
principals
de propietat
l’any 2001 més
elevada, del 82 %
i del 81 %,
respectivament.

2. La categoria altres fa referència a habitatges principals gratuïts o habitatges principals on
no consta informació respecte del seu règim de tinença. Els habitatges principals gratuïts són
per empresa, per raó de treball o per altres persones o institucions.
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2.332.751
1.766.350
216.431
129.019
220.951

21
19
32
14
29

CATALUNYA
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona

CATALUNYA
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona

CATALUNYA
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona

0
0
10
-7
4

71
79
53
65
51

71
79
48
70
49

5
-3
7
51
13

492.835
178.871
138.843
35.728
147.301

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

Principals
1.931.172
1.483.013
163.408
112.951
171.800

-13
-19
-11
23
-9

15
8
34
18
34

Secundaris
468.632
17
184.605
10
129.790
38
23.708
15
130.529
37

1991
Vacants
Altres
314.916
12
7.519
198.921
11
4.344
45.697
13
1.725
24.052
15
708
46.246
13
742
2001
427.123
13
32.856
268.306
12
22.359
44.920
11
8.167
31.759
16
1.985
60.653
14
4.332
Creixement 1991 - 2001 (%)
36
12
337
35
13
415
-2
-18
373
32
7
180
31
6
484
262
331
295
128
371

1
1
2
1
1

0
0
1
0
0

21
20
20
23
24

3.285.565
2.235.886
408.360
198.491
433.237

0
0
0
0
0

100
100
100
100
100

TOTAL
2.722.239
100
1.870.883
100
340.620
100
161.419
100
349.317
100

TAULA 242. HABITATGES FAMILIARS SEGONS LA SEVA TIPOLOGIA PER PROVÍNCIES. CATALUNYA 1991 - 2001

Unitats: nombre d’habitatges i percentatges.

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2003

6

4

5

7

7

82

81

76

77

78

77

77

73

72

73

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

36

181.074

Tarragona

Tarragona

104.039

Lleida

19

165.417

Girona

39

1.359.095

Barcelona

Lleida

1.809.625

CATALUNYA

Girona

133.006

Tarragona

28

87.208

Lleida

29

119.186

Girona

Barcelona

1.065.686

Barcelona

CATALUNYA

1.405.086

CATALUNYA

Propietat

Unitats: nombre d’habitatges i percentatges.

2001

1991

14.636

10.066

18.101

97.708

140.511

7.948

5.057

6.977

46.811

66.793

Altres

-37
-36

-18

-33

-30

-31

84

99

159

109

110

Creixement 1991 - 2001 (%)

11

12

15

18

16

18

18

23

25

24

-28

-12

-16

-17

25.241

14.914

32.913

309.547

382.615

30.846

20.686

37.245

370.516

459.293

Lloguer

43

74

96

75

74

7

8

8

6

6

5

4

4

3

3

29

14

32

19

21

220.951

129.019

216.431

1.766.350

2.332.751

171.800

112.951

163.408

1.483.013

1.931.172

TOTAL

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

TAULA 243. HABITATGES PRINCIPALS SEGONS RÈGIM DE TINENÇA PER PROVÍNCIES. CATALUNYA 1991 - 2001
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5.1.2. Avaluació de les necessitats d’habitatge segons àrees
geogràfiques
Les necessitats
d’habitatge
s’estructuren
en la demanda
inicial, la demanda
de rotació, la
demanda de
segona residència
i la demanda
d’inversió.

Tal com ja es posava de manifest en la Memòria socioeconòmica del
2002, les necessitats d’habitatge s’estructuren en quatre grans blocs, segons
la finalitat del demandant: la demanda per formació de nova llar o demanda
inicial, la demanda per canvi d’habitatge o demanda de rotació, la demanda
de segona residència, i la d’inversió. Les dues primeres demandes configuren la demanda d’habitatge principal.
Dos estudis encarregats, respectivament, pel Departament de Política
Territorial i Obres Públiques3 i pel Gabinet d’Estudis Estadístics de l’Ajuntament de Barcelona4 estimen les necessitats d’habitatge per a Catalunya.
El primer dels estudis aproxima la necessitat d’habitatge principal (inicial i de rotació) a Catalunya, en el bienni 2002-2003, a partir d’una enquesta sobre la previsió familiar de canvi d’habitatge i els motius del canvi ens
els propers dos anys posteriors a l’enquesta. S’aproxima un concepte ampli
de necessitats d’habitatge principal associat al nombre de llars, que per modificació de la seva situació, necessitaran d’un habitatge per viure-hi, independentment del fet que aquest habitatge s’hagi de construir de nou o es
pugui reutilitzar un habitatge ja existent.
L’estudi estima que, per al bienni 2002-2003, els canvis potencials
d’habitatge representaran per a la població de més de 25 anys la necessitat
de 308.500 habitatges a tot Catalunya, és a dir, 154.000 habitatges/any per
cobrir tant la demanda inicial com la demanda de rotació. Quantitat a la
qual caldria afegir les necessitats dels joves entre 15 i 25 anys, que per a
l’any 2000, la darrera dada disponible, es va estimar en 14.500 habitatges
per any.
Així, la xifra global (sumant les necessitats dels joves entre 15 i 25 anys)
de necessitat potencial d’habitatge principal per al 2003 estaria en 168.500
habitatges/any (vegeu la taula 244). D’aquesta xifra, l’estudi estima que el
21,5 % respondria a necessitats d’habitatge per canvi inicial –això significa
36.000 habitatges per a l’any 2003–, mentre que la resta, 132.500 habitatges
(78,5 %), respondria a canvi per rotació, ja sigui per canvis per millora
(60,5 %) o per canvis obligats, per exemple, per motiu de feina (18 %).
3. Estudi de l’habitatge a Catalunya l’any 2002. Dir. Renau, E. Generalitat de Catalunya,
Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2003).
4. La Barcelona metropolitana els propers vint anys. Perspectiva de mercat de treball,
demografia i habitatge. Monés, M. A. i Carrera J. M. Barcelona 2003.
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TAULA 244. NECESSITATS D’HABITATGE. CATALUNYA 2003
Unitats: nombre d’habitatges.

Estudi A1

Estudi B2

Habitatge
principal
inicial
nou anual

Habitatge
principal
total

Habitatge
principal
inicial

Habitatge
principal
de rotació

Barcelona

4.500

-

-

-

Resta AMB

7.000

-

-

-

Resta RMB

8.500

-

-

-

RMB

21.350

-

-

-

31.865 3

168.000

36.000

132.500

CATALUNYA

Notes:
1. La Barcelona Metropolitana els propers vint anys. Perspectiva de mercat de treball,
demografia i habitatge, Monés M.A., i Carrera J.M., Barcelona 2003.
2. Estudi de l’habitatge a Catalunya l’any 2002. Dir. Renau, E, Generalitat de Catalunya,
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 2003.
3. 31.865 = 21.350/0,67.

En el segon estudi s’estima, per als propers 20 anys i per a la Regió
Metropolitana de Barcelona, les necessitats d’habitatge bàsic que s’hauran
de construir descomptant els habitatges nous que es destinen a reposar el
parc d’habitatges enderrocats o desapareguts. Per tant, aquesta xifra ens
aproxima les necessitats de nova construcció d’habitatges principals per
cobrir la demanda inicial o bàsica.
A partir dels valors d’increments de la població, derivats de les pautes
de comportament d’emancipació, de l’estructura d’edats i de la immigració,
que a la vegada depenen del creixement econòmic esperat, l’estudi estima
que en els pròxims 20 anys serà necessària la construcció de no menys de
427.000 habitatges nous en la Regió Metropolitana de Barcelona; en termes
anuals això significa construir prop de 21.350 habitatges nous (vegeu la
taula 244) per satisfer la demanda d’habitatge principal inicial o bàsica.

Les necessitats
d’habitatge bàsic
es xifren entre
32.000 i 36.000
habitatges anuals
a Catalunya.
Aquesta
construcció hauria
de cobrir les
necessitats
derivades
de l’emancipació
i de l’entrada neta
d’immigració.

Així mateix, en l’estudi es reparteix aquesta necessitat d’habitatges en
el territori, de manera que:
Barcelona ciutat necessitaria 90.000 habitatges nous en els propers 20 anys,
que implicarien 4.500 habitatges per any; la resta de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona necessitaria 140.000 habitatges, que implicarien 7.000 habitatges a
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l’any; i la resta de la Regió metropolitana necessitaria 170.000 habitatges, que
significarien 8.500 habitatges per any (vegeu la taula 244).
Tenint en compte que la Regió Metropolitana de Barcelona té actualment prop de 4,5 milions d’habitants, que significa el 67 % de tota la població de Catalunya, es pot extrapolar les necessitats de construcció
d’habitatges principals inicials al conjunt de Catalunya en el valor de
31.865 habitatges.
Per tant, els estudis xifren les necessitats d’habitatge principal inicial,
que constitueixen la demanda bàsica del parc d’habitatge a Catalunya, en
36.000 habitatges per any en el primer estudi, i en pràcticament 32.000 habitatges per any en el segon estudi.
Cal tenir present, però, que no totes les necessitats potencials es materialitzen en “demanda efectiva”, ja que aquesta depèn de les condicions financeres i econòmiques del mercat, que poden “frustrar” algunes de les
necessitats originals.
A aquesta demanda associada a les necessitats d’habitatge principal inicial nou, caldria afegir-hi, per una part, la demanda de rotació (aquells que
canvien d’habitatge per millorar la seva situació o per raons obligades de
feina), i, per una altra, la demanda derivada de la segona residència i la demanda d’inversió.
Respecte al pes relatiu d’aquestes magnituds, l’entorn econòmic hi juga
un paper determinant; només podem constatar el fet que la situació econòmica general, les condicions financeres i el mercat mobiliari estarien fent
créixer, en el moment present, la demanda, tant de rotació com de segona
residència. En qualsevol cas un coneixement més aprofundit d’aquests
comportaments requeriria estudis de demanda específics.
En el cas de la demanda d’inversió, l’única referència real de la qual disposem és la que ens ofereix, per a la zona de Barcelona, l’empresa promotora Metro3, que estima per al període 2001-2003, que un de cada tres
habitatges venuts ho havia estat en concepte d’inversió. Tot i que l’any
2003 hagi estat un any de recuperació dels diferents valors en el mercat
borsari, el continuat increment del preu de l’habitatge encara fa de la inversió en habitatge un actiu atractiu, per la qual cosa la demanda d’inversió
d’habitatges podria seguir estriant, com en anys precedents, la construcció
residencial.
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5.1.3. La construcció d’habitatge
Les dades de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge permeten
identificar quin ha estat el ritme de construcció que s’ha produït al llarg de
l’any 2003.
Tal com es mostra en la taula 245, els habitatges iniciats han crescut l’any
2003 un 19 % respecte de l’any 2002. D’aquesta manera, mantenen una tendència a l’alça que es va iniciar l’any 2002 amb un increment del 9,9 %, després
del creixement negatiu que es va enregistrar l’any 2001 (-13,7 %). El nombre
d’habitatges iniciats l’any 2003 és de 88.649, el màxim observat des de l’inici
de la sèrie de la taula (1996). Mesurat en termes relatius, el nivell de construcció
del 2003 ens assenyala una intensitat de construcció de 13,22 habitatges per
cada 1.000 habitants, el màxim històric dels darrers 20 anys.

Els habitatges
iniciats han crescut
l'any 2003 un 19 %
respecte de l'any
2002, mantenint
una tendència a
l'alça que es va
iniciar l'any 2002
amb un increment
del 9,9 %.

En la mesura que la xifra d’habitatges iniciats és també un indicador de
les expectatives de necessitats futures a cobrir pel mercat, el fet que estigui
creixent en els dos darrers anys ens indica que el sector té encara expectatives a l’alça.
TAULA 245. HABITATGES INICIATS, ACABATS I EN
CONSTRUCCIÓ. CATALUNYA 1996-2003
Iniciats

variació

Acabats

variació

En cons.

variació

1996

46.847

8,5%

40.233

10,1%

83.011

8,0%

1997

58.301

24,4%

40.490

0,6%

99.859

20,3%

1998

71.776

23,1%

47.449

17,2%

122.963

23,1%

1999

78.268

9,0%

49.875

5,1%

145.998

18,7%

2000

78.519

0,3%

57.638

15,6%

160.391

9,9%

2001

67.794

-13,7%

65.556

13,7%

162.769

1,5%

2002

74.498

9,9%

65.538

0,0%

-

-

2003

88.649

19,0%

68.798

5,0%

-

-

1r trim 03

20.980

18,0%

15.257

-9,0%

-

-

2n trim 03

22.480

6,8%

18.733

0,8%

-

-

3r trim 03

21.409

27,4%

15.834

6,2%

-

-

4t trim. 03

24.011

27,2%

17.884

17,1%

-

-

Font: Direcció General d’Arquitectura i Habitatge.
Nota 1: visats dels col·legis d’aparelladors (obra nova).
Nota 2: certificats finals d’obra dels col·legis d’aparelladors (obra nova).

595

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2003

Pel que fa als habitatges acabats, aquests han tingut l’any 2003 un creixement del 5 % en relació amb l’any 2002. Aquest resultat es produeix
després d’un creixement nul l’any 2002.
Les xifres de
producció
d’habitatges
d’obra iniciada
i obra acabada
sobrepassen de
molt les necessitats
primàries de la
població estimades
de 32.000/36.000
habitatges per any.

El gràfic 86 mostra l’evolució observada fins l’any 2003 de les corbes
dels habitatges iniciats i acabats.
S’observa com les xifres agregades de producció d’habitatges –tant si
són d’obra acabada com iniciada– sobrepassen de molt les necessitats primàries de la població estimades en l’anterior apartat, entre 32.000 i 36.000
habitatges/any, la qual cosa obliga a buscar explicacions per aquest volum
de construcció, més enllà de la demanda inicial.
És així que quan observem la pauta territorial d’aquest creixement podem identificar alguns dels elements que haurien explicat l’evolució esmentada.

GRÀFIC 86. HABITATGES INICIATS, ACABATS
I EN CONSTRUCCIÓ. CATALUNYA 1996-2003

La distribució
per zones dels
habitatges iniciats
l’any 2003 ha estat
del 56,1 % en les
zones urbanes,
del 13,6 % en les
zones interiors de
Catalunya, i del
30,4 % en les zones
turístiques.
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Font: DGAH.

En la taula 246 es recull l’evolució del nombre d’habitatges iniciats per
zones significatives.
La distribució per zones dels habitatges iniciats l’any 2003 ha estat del
56,1 % en les zones urbanes (42,8 % a l’àmbit metropolità de Barcelona i
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13,3 % en altres zones urbanes), del 13,6 % en les zones interiors de
Catalunya, i del 30,4 % en les zones turístiques.
Seguint l’evolució dels darrers anys, l’àmbit metropolità, tot i créixer
més –el 9 % l’any 2003– que l’any precedent, segueix perdent pes relatiu
amb 37.947 habitatges iniciats. Mentre que les altres zones urbanes, amb
11.758 habitatges, acceleren el creixement fins al 26,9 %, augmentant lleugerament el seu pes relatiu. De totes maneres, en termes agregats i seguint
la tendència dels darrers anys, les zones urbanes estan perdent pes relatiu
en la distribució dels habitatges iniciats.
Per la seva banda, les zones turístiques mantenen el dinamisme dels
anys precedents amb l’inici de 26.923 habitatges, fet que significa un creixement dels habitatges iniciats del 21,1 %, clar indicador de l’increment
que segueix experimentant la demanda de segona residència.
TAULA 246. HABITATGES INICIATS (OBRA NOVA) PER ZONES
SIGNIFICATIVES I PROVÍNCIES. CATALUNYA 2002-2003
Unitats: nombre d’habitatges i percentatges.

2002

%

2003

%

var. (%) var. (%)
2001-02 2002-03

Zones significatives
Àmbit metropolità1

34.817

46,7

37.947

42,8

4. ,2

9,0

Altres zones urbanes2

9.264

12,4

11.758

13,3

14,1

26,9

Zones turístiques3

22.229

29,8

26.923

30,4

20,4

21,1

Resta Catalunya4

8.188

11,0

12.021

13,6

5,0

46,8

Barcelona

40.020

53,7

45.032

50,8

4,9

12,5

Girona

12.273

16,5

15.411

17,4

15,7

25,6

Lleida

4.349

5,8

6.433

7,3

-4,4

47,9

Tarragona

17.856

24,0

21.773

24,6

23,1

21,9

CATALUNYA

74.498

100,0

88.649

100,0

9,9

19,0

Províncies

Font: DGAH, a partir de les dades dels visats dels col:legis d’aparelladors.
Notes:
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.
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Des d’una
perspectiva
provincial,
el creixement
del nombre
d’habitatges
iniciats mostra que
la demarcació
més dinàmica
l’any 2003 és
Lleida, seguida de
Girona, Tarragona
i Barcelona.

Finalment, cal destacar l’evolució experimentada per les zones interiors
de Catalunya, on l’any 2003 s’inicien 12.021 habitatges, una xifra que significa un creixement del 47 % respecte de l’any precedent. Es així que les
zones no urbanes de Catalunya (zones interiors i zones turístiques) estarien
guanyant pes relatiu en la construcció d’habitatges, i representarien en conjunt el 44 % dels habitatge iniciats.
Des d’una perspectiva provincial, el creixement del nombre d’habitatges
iniciats mostra que la demarcació més dinàmica l’any 2003 és Lleida (47,9 %),
seguida de Girona (25,6 %), Tarragona (21,9 %) i Barcelona (12,5 %).
Si sumem les taxes de creixement dels anys 2002 i 2003, les províncies
amb més increment d’habitatges iniciats són, per aquest ordre, Tarragona
(45,0 %), Lleida (43,5 %), Girona (41,3 %) i Barcelona (17,4 %).

5.1.3.1. Habitatge protegit
Una de les característiques distintives del creixement experimentat des
de l’any 1998 per la construcció d’habitatges és el poc pes relatiu que està
representant l’habitatge protegit, en favor de l’habitatge lliure.
El gràfic 87 i la taula 247 ens donen informació de l’evolució del nombre d’habitatges lliures i protegits, i de la relació dels habitatges protegits
amb els habitatges iniciats des del 2000 fins al 2003.
GRÀFIC 87. PERCENTATGE D'HABITATGES
PROTEGITS RESPECTE DELS INICIATS
PER PROVÍNCIES. CATALUNYA 2000-2003

Font: DGAH.
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Es pot comprovar com la quota de mercat de l’habitatge protegit se situa
en el 6,7 % l’any 2000, augmenta fins al 9 % els anys 2001 i 2002, i disminueix l’any 2003 fins a representar el 6,1 % del mercat.
La quota de mercat dels habitatges protegits en cada una de les províncies es reparteix de la manera següent: mentre que a Barcelona és del 8,1 %,
a Lleida és del 5,9 %, a Tarragona és del 5,1 %, i a Girona, del 2,2 %. En tot
cas, es pot destacar que les províncies de Tarragona i Girona han situat
aquests darrers quatre anys la seva quota d’habitatges de protecció oficial
per sota de la mitjana de Catalunya.

La quota de mercat
de l’habitatge
protegit disminueix
des del 9,3 % l’any
2002 fins al 6,1 %
l’any 2003.

TAULA 247. HABITATGES LLIURES I PROTEGITS
PER PROVÍNCIES. CATALUNYA 2002-2003

Prot./Inic.3

Habit. protegits2

Habitatges lliures1

Unitats: nombre d’habitatges, variació i proporció en percentatge.

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

CATALUNYA

2000

43.475

10.740

4.332

15.044

73.591

2001

34.903

9.804

3.927

13.423

62.057

2002

35.536

11.642

3.837

17.134

68.149

2003

41.646

15.086

6.074

20.718

83.524

V. 00-01

-19,7

-8,7

-9,3

-10,8

-15.7

V. 01-02

1,8

18,7

-2,3

27,6

9,8

V. 02-03

17,2

29,6

58,3

20,9

22,6

2000

2.838

745

531

814

4.928

2001

3.238

800

621

1.078

5.737

2002

4.484

631

512

722

6.349

2003

3.386

325

359

1.055

5.125

V. 00-01

14,1

7,4

16,9

32,4

16,4

V. 01-02

38,5

-21,1

-17,6

-33,0

10,7

V. 02-03

-24,5

-48,5

-29,9

46,1

-19,3

2000

6,5

6,9

12,3

5,4

6,7

2001

9,3

8,2

15,8

8,0

9,2

2002

12,6

5,4

13,3

4,2

9,3

2003

8,1

2,2

5,9

5,1

6,1

Font: DGAH.
Notes:
1. Projectes visats als col·legis d’aparelladors (habitatges iniciats) menys qualificacions
provisional de protecció oficial.
2. Qualificacions provisionals de protecció oficial (habitatges protegits).
3. Percentatge d’habitatges protegits sobre habitatges iniciats.
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A Catalunya,
l’any 2003,
el nombre
d’habitatges
protegits és de
5.125 i el nombre
d’habitatges lliures
és de 83.524.

Amb les dades de l’any 2003, observem per a Catalunya que el nombre
d’habitatges protegits és de 5.125 i el nombre d’habitatges lliures és de
83.524. Des d’una perspectiva territorial, la província que concentra més
habitatges protegits és Barcelona, amb 3.386.
Amb referència a la disminució del nombre d’habitatges protegits
del 2003 en relació amb el 2002, que es dóna per al conjunt de
Catalunya (-19,3 %), apreciem que aquesta disminució es repeteix a
Barcelona (-24,5 %), a Girona (-48,5 %) i a Lleida (-29,9 %). En canvi,
a Tarragona, al contrari que a la resta de províncies, el nombre d’habitatges protegits augmenta l’any 2003 un 46,1 %.

5.2. EVOLUCIÓ DEL MERCAT I DEL PREU DE L’HABITATGE
5.2.1. Habitatge de nova construcció

El preu de venda
mitjà dels
habitatges nous
a Catalunya l’any
2003 és de 2.035
euros per metre
quadrat construït.
Barcelona, la zona
més cara de les
analitzades, té
un preu mitjà
de 3.476 euros.

L’any 2003, com ja s’ha comentat, ha estat un any de fort dinamisme
per a la nova construcció, i així ho expressen els creixements dels habitatges iniciats i acabats. De totes maneres, se segueix comprovant que les dades d’habitatges en oferta tenen uns creixements clarament inferiors als dels
habitatges iniciats i acabats. Tal com succeïa l’any 2002, això pot ser un indicador de la pràctica de venda sobre plànol pròpia d’un mercat expansiu.
Pel que fa al preu de l’habitatge de nova construcció, el gràfic 88 i la
taula 248 ens mostren l’evolució del preu del m 2 en els darrers tres anys per
a diferents àrees geogràfiques.5 Observem com el comportament expansiu
del mercat, al qual hem fet referència en apartats anteriors, s’ha traduït en
un increment generalitzat dels preus.
El preu de venda mitjà dels habitatges nous a Catalunya l’any 2003
és de 2.035 €/m 2 construït. Barcelona, la zona més cara, té un preu mitjà
de 3.476 €/m2, que és un 70,8 % més alt que el de Catalunya, i un 108,9 %
més elevat que el preu de Catalunya sense Barcelona i la seva conurbació,
que és la zona més econòmica, amb un preu mitjà de 1.668 €/m 2. La conurbació de Barcelona (no inclou Barcelona ciutat), amb un preu mitjà
5. La DGAH publica dades d’oferta i preus de venda d’habitatges nous per a 44 municipis de
Catalunya. A partir d’aquesta informació, la DGAH distingeix les següents àrees d’anàlisi:
Barcelona, conurbació de Barcelona, Catalunya, Catalunya sense Barcelona, i Catalunya
sense Barcelona ni conurbació. El preu de venda dels habitatges nous s’obté com la suma de
preus d’oferta d’habitatges de cada zona ponderada per l’oferta relativa d’habitatges de cada
zona.
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de 2.500 €/m2, se situa el 22,9 % per sobre de la mitjana de Catalunya,
i el 50 % per sobre de Catalunya sense Barcelona i la seva conurbació.
De totes maneres, la distància de preus entre la resta de Catalunya i
Barcelona i la seva conurbació l’any 2003 s’ha reduït lleugerament, després d’haver-se incrementat en els darrers anys de manera successiva.
Aquesta petita reducció en la distància dels preus és conseqüència no
del fre del creixement de preus en l’àrea metropolitana, sinó de l’important increment de preus a la resta de Catalunya.

GRÀFIC 88. EVOLUCIÓ DELS PREUS DE VENDA
DELS HABITATGES NOUS PER ZONES
DE CATALUNYA 2001-2003

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la DGAH.

Així, el creixement dels preus dels habitatges nous a Catalunya l’any
2003 és del 13,3 %, la qual cosa significa una desacceleració en relació
amb el creixement dels preus de l’any 2002, que va ser del 16,4 %. El
creixement dels preus més elevat es produeix a la zona de Catalunya
sense Barcelona i la seva conurbació, que és del 19,0 %. A excepció de
Catalunya, la resta de zones considerades presenten una taxa de creixement dels preus l’any 2003 superior a la del 2002, tal com es pot comprovar a la taula 248.

El creixement del
preu mitjà dels
habitatges nous a
Catalunya l’any
2003 és del 13,3 %.
A Catalunya, sense
Barcelona i la seva
conurbació, hi ha
l’increment més
elevat (19,0 %).
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602
186
262
49
334
177
443
237
149
102
154
184
158
421
555
4.382
80
114
181
331

Gavà
L'Hospitalet de Llobregat
Masnou, el
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

152
148
17
409
165
332
341
213
89
163
33
64
652
285
4.612
123
121
30
450

800
338
138
147
140
60
36
81
212
295
554
72
12
5
41
287
417
4.278
138
140
181
511

537
517
106
-18,3
-43,5
-65,3
22,5
-6,8
-25,1
43,9
43,0
-12,7
5,8
-82,1
-59,5
54,9
-48,6
5,2
53,8
6,1
-83,4
36,0

42,3
81,7
24,3
-3,3
-5,4
252,9
-91,2
-50,9
-36,1
-13,5
160,1
-19,1
-92,6
-84,8
-35,9
-56,0
46,3
-7,2
12,2
15,7
503,3
13,6

-32,9
53,0
-23,2

HABITATGES EN OFERTA
variació (%)
2002
2003
01-02
02-03
3.245
2.454
27,3
-24,4
18.185
19.362
-1,0
6,5
273
759
143,8
178,0

Font: elaboració pròpia a partir de la DGAH amb les dades de TECNIGRAMA.

562
186
111

2.550
18.364
112

2001

Castelldefels
Cerdanyola del Vallès
Cornellà de Llobregat

BARCELONA
CATALUNYA SENSE BARCELONA
Badalona

.

Unitats: nombre d'habitatges, preus en euros i percentatges.

1.962
2.101
1.916
1.465
1.652
1.426
1.730
2.476
1.574
2.055
2.766
1.755
2.130
1.698
1.870
789
973
937
960

2.033
1.655
2.060

2.500
1.409
1.906

2001

2.054
2.299
1.992
1.591
2.093
1.661
1.851
2.719
2.028
2.251
2.473
2.052
2.828
1.895
2.156
788
1.113
965
1.104

2.233
2.042
2.144
2.268
2.858
2.780
1.705
2.420
2.000
2.135
3.054
2.567
2.831
2.949
2.091
3.337
2.167
2.500
1.007
1.537
1.148
1.326

2.567
2.270
2.422

4,7
9,4
4,0
8,6
26,7
16,5
7,0
9,8
28,8
9,5
-10,6
16,9
32,8
11,6
15,3
-0,1
14,4
3,0
15,0

9,8
23,4
4,1

10,4
24,3
39,6
7,2
15,6
20,4
15,3
12,3
26,6
25,8
19,2
1,9
18,0
14,4
16,0
27,8
38,1
19,0
20,1

15,0
11,2
13,0

PREUS (€/m2 construït)
variació (%)
2002
2003
01-02
02-03
2.931
3.476
17,2
18,6
1.593
1.852
13,0
16,3
2.130
2.373
11,8
11,4
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20.914

TOTAL CATALUNYA (44 municipis)

21.430

13.573

497

584

304

251

337

1.777

51

1.794

314

1.089

579

1.017

273

40

982

325

804

431

318

99

983

2002

21.816

15.084

317

474

564

451

550

2.101

386

1.912

132

1.055

618

974

274

167

538

300

714

1.166

200

124

1.097

2003

2,5

-2,9

59,3

15,2

-12,4

51,2

-3,2

-3,6

10,9

-11,8

-22,1

-22,4

-14,0

18,7

49,2

-68,0

3,8

54,0

-2,9

-19,1

-28,2

-49,2

12,6

01-02

1,8

11,1

-36,2

-18,8

85,5

79,7

63,2

18,2

656,9

6,6

-58,0

-3,1

6,7

-4,2

0,4

317,5

-45,2

-7,7

-11,2

170,5

-37,1

25,3

11,6

02-03

variació (%)

HABITATGES EN OFERTA

Font: elaboració pròpia a partir de la DGAH amb les dades de TECNIGRAMA.

13.982

CATALUNYA SENSE BCN NI CONURBACIÓ

312

2.033

Tarragona

Vilanova i la Geltrú

403

Salt

507

1.403

Sabadell

347

673

Rubí

Vilafranca del Penedès

857

Reus

Vic

183

Olot

166

125

Mollet del Vallès

Valls

946

Mataró

348

211

Martorell

1.844

828

Manresa

Tortosa

533

Lleida

Terrassa

443

Igualada

46

195

Granollers

Tàrrega

873

2001

Girona

Unitats: nombre d'habitatges, preus en euros i percentatges.

1.542

1.265

1.472

1.179

1.090

904

907

1.405

755

1.193

852

1.594

1.559

961

946

1.536

1.698

1.421

1.095

1.065

1.042

1.587

1.263

2001

1.796

1.402

1.558

1.287

1.090

1.050

1.032

1.652

876

1.311

941

1.810

1.630

1.054

1.106

1.809

1.797

1.627

1.211

1.356

1.107

1.709

1.463

2002

2.035

1.668

2.163

1.728

1.552

1.163

1.023

2.015

1.018

1.497

1.346

2.228

1.975

1.295

1.367

2.082

2.301

1.725

1.520

1.584

1.542

2.080

1.808

2003

16,4

10,8

5,8

9,2

0,0

16,2

13,8

17,6

16,0

9,9

10,4

13,6

4,6

9,7

16,9

17,8

5,8

14,5

10,6

27,3

6,2

7,7

15,8

01-02

13,3

19,0

38,8

34,3

42,4

10,8

-0,9

22,0

16,2

14,2

43,0

23,1

21,2

22,9

23,6

15,1

28,0

6,0

25,5

16,8

39,3

21,7

23,6

02-03

variació (%)

PREUS (€/m2 construït)
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5.2.2. Descomposició del preu de l’habitatge de nova construcció
Un exercici interessant, per comprendre els elements que determinen
l’evolució del preu de l’habitatge, és intentar descompondre el preu final
d’un m 2 d’habitatge nou entre els seus components: el cost del solar, el cost
de construcció,6 les despeses diverses i el marge brut.7
TAULA 249. DESCOMPOSICIÓ DEL PREU DELS HABITATGES
DE RENDA LLIURE. BARCELONA CIUTAT 1998-2003
Unitats: import en euros per metre quadrat construït, i percentatges.

1998

2003

variació (%)

import

%

import

%

2003-2002

Marge brut

421

20,0

757

17,3

80,0

Despeses diverses

102

4,9

138

3,2

35,3

Construcció

757

36,0

1.028

23,4

35,7

Solar

823

39,1

2.464

56,2

199,3

2.104

100,0

4.387

100,0

108,6

PREU DE VENDA
Font: METRO-3.

El cost del solar
a la ciutat
de Barcelona
representa
el 56,5 % del preu
final de venda d’un
habitatge nou.

L’única font que dóna informació de la descomposició del preu dels
habitatges és METRO-3. Aquesta empresa promotora va presentar a la
Jornada «L’habitatge a Barcelona», que va tenir lloc el dia 4 de desembre de 2003 al Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de
Barcelona, organitzada pel Consell Econòmic i Social de Barcelona, les
dades de descomposició del preu dels habitatges de renda lliure a
Barcelona ciutat per als anys 1998 i 2003. Aquestes dades estan representades a la taula 249.
En funció d’aquestes dades, i per a la ciutat de Barcelona, es pot comprovar com el cost del solar és l’element que pesa més en l’estructura del
preu d’un m2 construït a Barcelona, el 56,2 %; els component següent està
definit pels costos de construcció, que representen el 23,4 % del preu final;
6. Els costos de construcció integren els costos dels productes siderúrgics, del factor treball,
del ciment, de la ceràmica, de les fustes, dels productes asfàltics i de l’energia portats a peu
d’obra.
7. El marge brut integra el benefici net, l’impost de societats, les despeses financeres i les
depeses fixes.
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el tercer element és el marge brut,8 que representa el 17,3 %; i, finalment,
tindríem les despeses diverses, que signifiquen el 3,2 % del preu final.
Aquestes dades ens permeten observar que, al llarg d’aquesta etapa expansiva del sector de l’habitatge (1998-2003), el preu del metro quadrat
d’habitatge nou s’ha més que duplicat, amb un creixement del 108,6 %. Entre els diferents components del preu final, el preu del sòl, amb un creixement del 199,3 %, explicaria el 71,8 % del creixement total del preu final;
el marge brut, amb un creixement del 80 %, explicaria el 14,7 % del creixement total del preu final; els costos de construcció, amb un creixement
del 35,7 %, explicarien l’11,8 % del creixement total del preu final; i les
despeses diverses, amb un creixement del 35,3 %, explicarien l’1,6 % del
creixement del preu final.

5.2.3. Esforç de compra d’un habitatge nou
La dinàmica del sector de l’habitatge des d’una perspectiva social, tal
com es posava de manifest en la Memòria socioeconòmica de l’any 2002,
ha repartit de forma desigual els beneficis associats al seu fort creixement
experimentat, sobretot a partir de l’any 1998.
L’any 2003, com ja s’ha comentat, el preu de l’habitatge s’ha seguit incrementant, el 13,3 % a Catalunya com a mitjana ponderada de 44 municipis, mentre que el tipus d’interès hipotecari ha experimentat una reducció
del -22,6 %, de manera que el tipus mitjà se situa en el 3,71 %. Aquesta reducció dels tipus ha permès que, malgrat l’important increment del preu de
l’habitatge, la compra del servei que ofereix un habitatge nou de 90 m2 no
s’incrementi tant com el preu de venda, situant-se en 1.282 €/mes a la ciutat
de Barcelona, en 922 €/mes a la conurbació de Barcelona, i en 615 €/mes a
la resta de Catalunya, fet afavorit també per la llarga durada del període
d’amortització (vegeu la taula 250).

Els serveis
d’habitatge
s’encareixen el 6 %
a Barcelona ciutat,
el 3,7 % a la
conurbació
de Barcelona
i el 6,4 % a la resta
de Catalunya.

D’aquesta manera, el cost del servei que ofereix l’habitatge nou de compra, sense bonificacions fiscals, s’ha incrementat al llarg del 2003: a
Barcelona ciutat, el 6 %, a la conurbació de Barcelona (sense Barcelona),
el 3,7 %, i a la resta de Catalunya, el 6,4 %. El fet que el salari mitjà a
Catalunya s’hagi incrementat el 4,16 % hauria fet que, excepte en la conurbació de Barcelona, l’esforç que significa la compra de l’habitatge s’hagi
incrementat lleugerament al llarg del 2003.
8. El benefici net representa el 6,5 %; l’impost de societats, el 3,5 %; les despeses financeres,
el 2 %; i les depeses fixes, el 6 %, aproximadament.

605

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2003

TAULA 250. ESFORÇ DE COMPRA D’UN HABITATGE NOU.
CATALUNYA 2001-2003
Unitats: preu i quota en euros, i percentatges.

2001

2002

2003

variació
01-02 02-03

PREU HABITATGE 90 m2
Barcelona

225.000 263.790 312.840 17,2% 18,6%

Conurbació sense BCN

168.300 194.040 225.000 15,3% 16,0%

Catalunya sense Conurbació BCN

113.850 126.180 150.120 10,8% 19,0%
1

QUOTA HIPOTECÀRIA (€/mes)
Barcelona

1.133

1.209

1.282

6,6%

6,0%

Conurbació sense BCN

848

889

922

4,9%

3,7%

Catalunya sense Conurbació BCN

574

578

615

0,8%

6,4%

Barcelona

78,0%

79,4%

80,9%

1,9%

1,8%

Conurbació sense BCN

58,3%

58,4%

58,2%

0,2%

-0,5%

Catalunya sense Conurbació BCN

39,5%

38,0%

38,8%

-3,7%

2,1%

ESFORÇ2

L’esforç de compra
de l’habitatge es
manté, respecte
dels salaris bruts,
en el nivells dels
anys precedents; el
80,9 % a Barcelona
ciutat; el 58,2 % en
la conurbació de
Barcelona; i el
8,8 % a la resta
de Catalunya.

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la DGAH.
Nota 1. Hipoteca de quota fixa a 25 anys, amb el tipus hipotecari mitjà aplicat
pel conjunt d’entitats financeres, i suposant que l’import del préstec és del 80%
del preu total de l’habitatge.
Nota 2. L’esforç es calcula com el pes de la quota hipotecària respecte de l’índex de cost
salarial total mitjà per Catalunya.

Observem, així, que l’esforç que han de fer els ciutadans per accedir a
l’habitatge, calculat en relació amb el cost salarial mitjà total de Catalunya,
segueix relativament estable en els darrers tres anys, de prop del 80 % (amb
una lleugera tendència a l’alça) a Barcelona ciutat; de prop del 58 % (amb
una lleugera reducció aquest any) a la conurbació de Barcelona; i entre el
38 % i el 39 % a la resta de Catalunya (sense la conurbació de Barcelona).
Aquest elevat esforç, especialment a la ciutat de Barcelona, però també
a la seva conurbació, exclou moltes famílies de la possibilitat de comprar
aquest servei d’habitatge, especialment aquelles que tenen nivells de renda
per sota de la mitjana del salari brut català.
Cal també posar de manifest la diferència existent entre el valor mitjà
de les hipoteques constituïdes per a habitatges, que és de 108.262 euros

606

CONDICIONS DE VIDA A CATALUNYA

segons les dades de l’INE, i els valors mitjans dels preus dels habitatges
nous (90 m2), que es mouen entre els 312.840 euros a la ciutat de
Barcelona, i els 150.120 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.

5.2.4. Habitatge de segona mà
Una part molt important de la demanda d’habitatge, tant inicial i de rotació com de segona residència, així com d’inversió, se satisfà en el mercat
de segona mà. Si bé no es disposa de dades de l’estoc existent d’habitatges
de segona mà en el mercat, la taula 251 informa dels preus mitjans de venda
i de les superfícies mitjanes dels habitatges de segona mà en 11 municipis
de Catalunya durant els anys 2001, 2002 i 2003.
Observem, per a l’any 2003, un preu mitjà de venda dels habitatges
de segona mà, a Barcelona ciutat, de 2.494 euros per metre quadrat
construït, i un de 1.599 euros per al conjunt dels 10 municipis restants.
Aquests preus són inferiors als preus de venda dels habitatges nous presentats a la taula 248.
Amb referència a les taxes de creixement dels preus de venda dels habitatges de segona mà, apreciem per a l’any 2003 un comportament més alcista a Barcelona (21,1 %) que al conjunt dels 10 municipis restants (11,1 %).
De fet, a Barcelona, el creixement dels preus de venda dels habitatges de segona mà supera el creixement dels preus de venda dels habitatges nous
(18,6 %, taula 249). Això no passa per al conjunt de municipis sense
Barcelona, on el creixement dels preus de venda dels habitatges de segona mà és inferior al dels habitatges nous (16,3 %). Destaquem la dada
de Lleida, que és l’únic municipi de la taula 256 que presenta una disminució de preus l’any 2003 (-9,1 %).

El creixement dels
preus mitjans de
venda dels
habitatges de
segona mà és
inferior al
creixement dels
preus mitjans de
venda dels
habitatges nous,
amb l’excepció de
Barcelona ciutat.
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TAULA 251. PREUS MITJANS DE VENDA I SUPERFÍCIES MITJANES
DELS HABITATGES DE SEGONA MÀ. CATALUNYA 2001-2003
Unitats: preus en euros per metre quadrat construït, superfícies en metres quadrats, i variació
en percentatges.

Preus mitjans

2001

2002

2003

Badalona

1.617

1.628

Gavà

1.550

Variació
01-02

02-03

1.768

0,7

8,6

1.852

1.899

19,5

2,6

977

1.176

1.352

20,4

15,0

L’Hospitalet de Llobregat

1.539

1.587

1.934

3,1

21,9

Lleida

1.024

1.101

1.001

7,5

-9,1

Mataró

1.434

1.506

1.602

5,0

6,3

Ripollet

1.484

1.509

1.755

1,7

16,3

Sabadell

1.309

1.436

1.733

9,8

20,6

Tarragona

1.264

1.272

1.288

0,6

1,3

Terrassa

1.234

1.324

1.409

7,3

6,4

TOTAL sense Barcelona

1.357

1.439

1.599

6,1

11,1

Barcelona

1.819

2.059

2.494

13,2

21,1

Superfícies mitjanes

2001

2002

2003

TOTAL sense Barcelona

90,8

98,5

Barcelona

108,4

114,1

Girona

Variació
01-02

02-03

105,7

8,5

7,3

109,6

5,3

-3,9

Font: DGAH amb les dades de TECNIGRAMA.
Nota: estudi de mercat fet a partir d’una mostra d’anuncis publicats a la premsa.
Les superfícies
mitjanes dels
habitatges de venda
de segona mà
augmenten a
Barcelona i al
conjunt dels 10
municipis sense
Barcelona
analitzats.
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Pel que fa a l’evolució de les superfícies mitjanes dels habitatges de
venda de segona mà, observem que la tendència és clara a l’alça per al conjunt dels 10 municipis sense Barcelona, i que arriba l’any 2003 a una superfície mitjana de 105,7 metres quadrats. Pel que fa a Barcelona ciutat, també
apreciem un augment de la superfície mitjana entre el 2001 i el 2003, però
en aquesta demarcació la tendència està trencada per la dada del 2003
(109,6 metres quadrats), que representa una disminució en relació amb la
superfície mitjana del 2002 (114,1 metres quadrats).
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5.2.5. Habitatge de lloguer
Finalment, es mostra en aquest epígraf, i en la taula 252 de manera gràfica, l’evolució del lloguer mitjà contractual per zones de Catalunya des del
2001 fins al 2003. Observem que el lloguer més alt l’any 2003 correspon a
la ciutat de Barcelona (639 euros al mes), seguit del lloguer de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (569 euros), del total Catalunya (490 euros) i del
total de Catalunya sense l’Àrea Metropolitana de Barcelona (490 euros).
Atenent a les variacions de preus del 2003 respecte del 2002, apreciem increments dels preus a totes les zones considerades. La pujada més elevada
es dóna a la zona de Catalunya sense l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(11,1 %), i la pujada més baixa es dóna a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (8,3 %).

El lloguer mitjà
contractual del
total de Catalunya
és de 490 euros al
mes l’any 2003,
i ha crescut, en
relació amb l’any
2002, un 10 %.

TAULA 252. EVOLUCIÓ ANUAL DEL LLOGUER
MITJÀ CONTRACTUAL PER ZONES.
CATALUNYA 2001-2003
Unitats: import del lloguer en euros al mes.

2001

2002

2003

Badalona

404

473

Girona

414

L’Hospitalet

Variació
01-02

02-03

521

17,1

10,1

418

447

0,9

7,0

468

511

561

9,0

9,8

Lleida

283

293

336

3,4

14,5

Manresa

265

286

313

8,0

9,3

Mataró

415

467

528

12,4

13,1

Sabadell

479

539

610

12,5

13,2

Santa Coloma de Gramenet

363

404

446

11,4

10,4

Tarragona

339

382

429

12,8

12,3

Terrassa

429

487

549

13,6

12,8

TOTAL 10 ciutats

399

442

496

10,9

12,3

Barcelona ciutat

518

579

639

11,8

10,4

AMB

460

526

569

14,3

8,3

CATALUNYA sense AMB

291

319

355

9,7

11,1

TOTAL CATALUNYA

392

446

490

13,6

10,0

Font: DGAH amb les dades de fiances de lloguer de l’INCASOL.
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5.3. LA POLÍTICA D’HABITATGE
5.3.1. Canvis normatius 2003
El Departament de Medi Ambient i Habitatge publica a la seva pàgina
web (<http://mediambient.gencat.net/cat/inici.jsp>) la normativa que afecta l’habitatge. A continuació presentem la normativa principal d’habitatge
aprovada l’any 2003:
Ordre PTO/377/2003, de 9 de setembre, sobre l’adaptació a l’ús de sistemes telemàtics del procediment d’atorgament de la cèdula d’habitabilitat.
Normativa general.
Ordre PTO/78/2003, de 19 de febrer, sobre l’adaptació a l’ús de sistemes telemàtics dels procediments de concessió d’ajuts per a l’adquisició i
la rehabilitació d’habitatges. Normativa general.
Resolució de 30 de desembre de 2003, de la Secretaria d’Estat d’Infraestructures, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 27 de desembre de 2002; per la qual es fixa un nou preu bàsic a nivell nacional per metre
quadrat de superfície útil, que servirà de referència a efectes de la determinació
dels preus màxims de venda i renda dels habitatges acollits a les mesures de finançament qualificat del Pla d’habitatge 2002-2005. Normativa d’ajuts.
Ordre FOM/2899/2003, de 14 d’octubre, per la qual es declaren municipis singulars a l’efecte del Reial decret 1/2002, d’11 de gener, sobre mesures de finançament d’actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl
del Pla 2002-2005. Normativa d’ajuts.
Reial decret 1042/2003, d’1 d’agost, pel qual es modifica el Reial decret
1/2002, d’11 de gener, sobre mesures de finançament d’actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl del Pla 2002-2005, i es creen els municipis
singulars del grup O a l’efecte d’adquisició protegida d’habitatges. Normativa d’ajuts.
Ordre FOM/866/2003, de 31 de març, per la qual es declaren municipis
singulars a l’efecte del Reial decret 1/2002, d’11 de gener, sobre mesures
de finançament d’actuacions protegides en matèria d’habitatge i sòl del Pla
2002-2005. Normativa d’ajuts.
Ordre PTO/124/2003, de 17 de març, per la qual es declaren determinades àrees de rehabilitació per integrar programes específics de rehabilitació.
Normativa d’ajuts.
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Resolució de 7 de març de 2003, de la Secretaria d’Estat d’Infraestructures, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 7 de març de
2003, pel qual es modifica el tipus d’interès anual vigent per als préstecs qualificats atorgats o que s’atorguin dins l’àmbit del Pla d’habitatge 2002-2005.
Normativa d’ajuts.
Resolució de 7 de març de 2003, de la Secretaria d’Estat d’Infraestructures, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 7 de març
de 2003, pel qual es fixen els tipus d’interès efectius aplicables als préstecs
qualificats atorgats per les entitats de crèdit, en el marc dels convenis subscrits amb el Ministeri de Foment o ministeris precursors, per finançar actuacions protegibles dels programes de 1993 i 1997 dels plans d’habitatge
1992-1995 i 1996-1999. Normativa d’ajuts.
Resolució de 10 de gener de 2003, de la Secretaria d’Estat d’Infraestructures, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 27 de desembre de 2002, pel qual es fixa un nou preu bàsic a nivell nacional per
metre quadrat de superfície útil, que servirà com a referència a efectes de la
determinació dels preus màxims de venda i renda dels habitatges acollits
a les mesures de finançament qualificat del Pla d’habitatge 2002-2005.
Normativa d’ajuts.
Decret 259/2003, de 21 d’octubre, sobre requisits mínims d’habitabilitat en
els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. Normativa tècnica.
Decret 257/2003, de 21 d’octubre, sobre l’acreditació dels laboratoris
d’Assaigs de la Construcció. Normativa tècnica.
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6. MEDI NATURAL

El sisè Programa
d’acció
mediambiental
per al període
2001-2010 és la
base de l’estratègia
mediambiental
comunitària per
al desenvolupament
sostenible.

El sisè Programa d’acció mediambiental per al període 2001-2010 aprovat pel Consell de Ministres de la UE, el juny de l’any 2002, és la base de
l’estratègia comunitària per al desenvolupament sostenible, que ha de contribuir a integrar les preocupacions sobre el medi ambient en totes les polítiques comunitàries.
Els seus objectius generals s’articulen al voltant de quatre grans àrees:
a) natura i biodiversitat, b) utilització sostenible dels recursos; c) gestió de
residus i d) canvi climàtic.

6.1. NATURA I BIODIVERSITAT
En l’àrea de natura i biodiversistat, l’estratègia principal de la UE se
centra en la creació d’una xarxa d’hàbitats, la Xarxa Natura 2000 (Directiva 92/43), mitjançant la restauració i el manteniment dels hàbitats i dels
corredors que els comuniquen.
Posteriorment, el març de 1998, la Comissió de la Unió Europea va reforçar aquesta política amb el document «Sobre una estratègia de la Comunitat Europea en matèria de biodiversitat».
Pel que fa a l’estratègia estatal, el 8 de març de l’any 1999 es va presentar l’Estrategia española para la conservación y el uso sostenible
de la diversidad biológica (Dirección General de Conservación de la
Naturaleza).

A Catalunya, el Pla
d’espais d’interès
natural (PEIN)
és un dels
instruments bàsics
de l’estratègia per
a la conservació i
l’ús sostenible
de la diversitat
biològica.
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L’estratègia espanyola pretén ser el pont natural entre la de la Unió
Europea i les que haurien de desenvolupar les comunitats autònomes, en
tant que responsables directes de l’aplicació de les mesures i accions que
s’han de dur a terme per a la seva implantació.
En aquest sentit, es reconeix a les comunitats autònomes el paper principal en la consecució dels objectius que proposa i estableix un termini de
tres anys per posar a punt i aprovar l’estratègia respectiva.
A Catalunya, el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), peça fonamental
de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, és un dels instruments
bàsics de l’estratègia per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat
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biològica. Sobre la base del PEIN, ha estat elaborada la proposta d’espais
de Catalunya que integren la Xarxa europea Natura 2000.
Desenvolupant aquesta estratègia, en el decurs de l’any 2003, el Govern
de la Generalitat ha aprovat el Decret de declaració del Parc Natural dels
Alts Pirineus (1/8/2003). És el tretzè parc natural de Catalunya i s’estén per
les comarques del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell.
També, s’ha fet l’aprovació inicial del Pla especial de protecció del
medi natural i del paisatge del Parc Natural del Cap de Creus (Resolució
MAB/170/2003, de 15 de gener), i el Pla especial de protecció del medi
natural i del paisatge de Castell-Cap Roig (Resolució MAB/1939/2003,
de 12 de juny). A més, s’ha declarat paratge natural d’interès nacional
la finca Pinya de Rosa, al terme municipal de Blanes (Llei 25/2003, de
4 de juliol).
Un dels fenòmens amb més impacte sobre la biodiversitat són els incendis forestals deguts a causes tant naturals com provocades per les activitats
humanes. Els incendis disminueixen o eliminen la cobertura vegetal, augmenten l’escorrentiu i disminueixen la infiltració de la pluja, amb la qual
cosa augmenten els riscos d’inundació i l’erosió.
L’any 2003 s’han registrat 705 incendis a Catalunya, 75 més que l’any
2002. Barcelona és la província que en presenta un nombre més elevat
(330), seguida de Girona (171) i Lleida (127). A diferència d’això, el nombre d’incendis a Tarragona és menor (75 incendis).

L’any 2003 s’han
registrat 705
incendis, 75 més
que l’any 2002.

Pel que fa a les causes, cal destacar que aquest any 2003 el 33,73 % sobre el total dels incendis (705) han estat causats per negligències. El segon
tipus de causes que han provocat un nombre elevat d’incendis (24,32 %
sobre el total dels incendis) han estat desconegudes.
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TAULA 253. INCENDIS FORESTALS PER COMARQUES
I TIPUS DE TERRA AFECTADA. CATALUNYA 2003
Unitats: nombre d’incedis i hectàres.

Incendis

Hectàrees
Arbrades

Hectàrees
No Arbrades

Hectàrees
Forestals

Alt Camp

10

282,9

0,3

283,1

Alt Empordà

40

93,3

83,7

177,0

Alt Penedès

24

153,6

9,9

163,5

Alt Urgell

14

9,8

2,7

12,6

Alta Ribagorça

3

3,7

3,3

7,0

Anoia

33

210,8

31,8

242,6

Bages

46

1.154,1

171,3

1.325,4

Baix Camp

10

3,0

23,6

26,6

Baix Ebre

8

6,2

12,2

18,4

Baix Empordà

33

925,8

45,2

971,0

Baix Llobregat

47

5,6

6,0

11,6

Baix Penedès

7

9,8

5,0

14,8

Barcelonès

35

36,4

26,3

62,7

Berguedà

26

7,7

0,1

7,8

Cerdanya

4

3,1

1,0

4,1

Conca de Barberà

8

23,1

2,8

25,9

Garraf

8

4,2

3,5

7,7

Les Garrigues

16

42,1

2,0

44,1

La Garrotxa

5

0,1

0,8

0,9

El Gironès

34

79,7

11,0

90,6

Maresme

15

244,0

5,2

249,2

Montsià

4

0,0

0,9

0,9

La Noguera

24

57,5

7,0

64,6

Osona

16

6,9

1,5

8,4

Pallars Jussà

11

12,4

1,6

14,0

Pallars Sobirà

12

3,2

19,1

22,3

Pla de l’Estany

16

47,1

0,1

47,1

Priorat

1

3,8

6,1

9,9

Ribera d’Ebre

17

14,1

5,5

19,6

Ripollès

3

1,9

0,0

1,9

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.
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TAULA 253. INCENDIS FORESTALS PER COMARQUES I TIPUS
DE TERRA AFECTADA. CATALUNYA 2003 (CONTINUACIÓ)
Unitats: nombre d’incedis i hectàres.

Incendis

Hectàrees
Arbrades

Hectàrees
No Arbrades

Hectàrees
Forestals

La Segarra

5

151,6

59,4

211,0

El Segrià

13

224,2

1.327,6

1.551,9

La Selva

40

811,6

40,1

851,7

Solsonès

21

2,1

1,0

3,1

Tarragonès

6

12,7

16,0

28,7

Terra Alta

5

1,2

0,1

1,3

L’Urgell

2

1,9

8,1

10,0

Val d’Aran

7

4,2

2,5

6,7

Vallès Occidental

42

1.837,2

343,8

2.181,0

Vallès Oriental

34

1.167,9

70,9

1.238,8

CATALUNYA

705

7.660,2

2.359,1

10.019,3

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.

El tercer grup de causes són les que engloben els incendis intencionats,
els quals representen el 18,49 % sobre el total. El 12,52 % han estat causats
per accidents i el 12,09 %, per causes naturals.
Enguany, s’han incrementat les mesures per a la prevenció d’incendis,
amb la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana; l’Ordre MAB/174/2003, de 31 de març, sobre les cremes controlades,
conjuntament amb l’Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, de desplegament de mesures de prevenció d’incendis forestals.
Pel que fa a les declaracions d’impacte ambiental emeses l’any 2002,
cal destacar la reducció substancial de les relacionades amb afectacions a
espais PEIN, i l’augment de les relacionades amb activitats industrials.

Enguany, s’han
incrementat les
mesures per a la
prevenció
d’incendis, amb
la Llei 5/2003, de
22 d’abril,
de mesures de
prevenció
dels incendis
forestals en les
urbanitzacions
sense continuïtat
immediata amb la
trama urbana.
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6.2. UTILITZACIÓ SOSTENIBLE DELS RECURSOS
TAULA 254. NOMBRE DE DECLARACIONS D’IMPACTE AMBIENTAL
EMESES PER TIPUS D’ACTUACIONS. CATALUNYA 1990-2002
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
Ports

3

1

2

0

2

3

1

Infraestructures linials

2

5

21

13

17

34

22

Embassaments

0

2

5

0

0

0

0

Activitats industrials

4

7

7

16

39

13

64

Transformació d’usos del sòl

0

2

2

1

3

4

5

Afectació a espais PEIN

0

0

21

20

28

24

3

TOTAL

9

17

58

50

89

78

95

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.
La Llei 9/2003,
de mobilitat, es
basa en la recerca
d’un model de
desenvolupament
sostenible que
permeti als
ciutadans un
alt nivell de
qualitat de vida
sense comprometre
els recursos
de les generacions
futures.

Pel que fa a l’àmbit legislatiu en el decurs d’aquest any, cal destacar
l’aprovació de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat, la qual es basa
en la recerca d’un model de desenvolupament sostenible que permeti als
ciutadans un alt nivell de qualitat de vida sense comprometre els recursos de les generacions futures. Un altre principi bàsic de l’esmentada
Llei és la visió global de la mobilitat com un sistema que prioritza els
sistemes de transport més sostenibles, així com el fet de minimitzar el
consum de recursos energètics i de sòl i la incorporació de sistemes de
transport intel·ligents.
Així doncs, partint d’aquests principis, podem afirmar que si la mobilitat no és objecte d’una planificació acurada, amb visió tant global
com local, i si no compta amb la implicació dels diferents agents que hi
participen, pot esdevenir un factor amb efectes negatius en diversos àmbits. L’impacte sobre el medi natural produït per les emissions de vehicles,
la contaminació acústica als nuclis urbans, l’ocupació indiscriminada del
territori i dels espais ciutadans, o l’impacte d’infraestructures obsoletes
poden afectar el benestar dels ciutadans. Tampoc no s’han d’oblidar la
relació de la mobilitat amb el canvi climàtic ni l’impacte indirecte sobre
el territori de les decisions relatives a les infraestructures de mobilitat.
En aquest sentit, la Llei estableix com un dels principis bàsics el foment
del desenvolupament urbà sostenible i l’ús racional del territori.
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De la mateixa manera, esmenta objectius per assolir el desenvolupament sostenible. Alguns d’aquests són promoure i protegir els mitjans
de transport més ecològics; impulsar l’ús eficient dels recursos energètics per tal de disminuir les emissions que provoquen l’efecte hivernacle
i lluitar contra el canvi climàtic, promoure una política intensa d’educació ambiental i promoure i incentivar l’ús de combustibles alternatius al
petroli.

6.2.1. L’estat de les aigües
Noves mesures reguladores
L’any 2003 ha estat l’Any Internacional de l’Aigua Dolça. En aquest
marc cal destacar la promulgació del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria
d’aigües de Catalunya, en compliment del mandat establert a la disposició final quarta de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

L’any 2003 ha
estat l’Any
Internacional de
l’Aigua Dolça.

La regulació esmentada s’encamina cap a una actuació descentralitzadora, coordinadora i integradora, la qual ha de comprendre la preservació,
protecció i millora del medi i establir un nou règim de planificació i economicofinancer del cicle hidrològic. Pren com a base principis com ara els de
reutilització, unitat de gestió, tractament integral, economia de l’aigua, descentralització, desconcentració, transparència i suficiència financera.
El Decret legislatiu classifica i detalla les competències de la Generalitat,
dels ens locals i dels ens municipals i regula el funcionament de l’Agència
Catalana de l’Aigua.

Recursos hídrics
La manca de pluges patida a les conques internes de Catalunya a l’inici
de l’any 2002, juntament amb la prolongació des de feia quatre anys d’un
període de baixa pluviometria, va provocar una important davallada de les
reserves hidràuliques als embassaments (gràfic 89). En aquesta situació la
possibilitat de tenir problemes en la satisfacció adequada de les demandes
d’aigua per a l’abastament de poblacions era quelcom més que una hipòtesi
remota.
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GRÀFIC 89. PRECIPITACIÓ MTJANA ANUAL.
CATALUNYA 1996-2001

Font: Agència Catalana de l’Aigua, 2002.

La situació era particularment greu en els àmbits territorials abastats per
l’embassament de Boadella, a la Muga, pels embassaments de Sau i
Susqueda, al sistema Ter, i pels embassaments de la Llosa del Cavall, Sant
Ponç i la Baells, a la conca del Llobregat.
El sistema Ter-Llobregat és el més important de les conques internes de
Catalunya des del punt de vista del subministrament d’aigua per a ús de
boca als principals nuclis de població, entre els quals destaquen les àrees
metropolitanes de Barcelona i Girona.
Així doncs, l’any 2002 es va iniciar amb escenaris de gestió que comportaven reduccions en la garantia del recurs, de manera que era imprescindible adoptar mesures correctores per intensificar l’estalvi i aconseguir un
aprofitament més eficient de l’aigua emmagatzemada.
Com a conseqüència, es va promulgar el Decret 22/2002 d’establiment i millora de les mesures per a la gestió de recursos hídrics, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que establia una
sèrie de mesures especials per a l’aprofitament dels recursos hidràulics escassos.
El Decret establia mesures per economitzar l’aigua emmagatzemada,
com ara el règim de dotacions a derivar dels embassaments més greument
afectats o la reutilització d’aigües depurades per al reg agrícola.
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TAULA 255. SITUACIÓ DELS EMBASSAMENTS A LES CONQUES
INTERNES. CATALUNYA 2002
Unitats: capacitat en Hm3, i percentatges.

Grau d’utilització

Conca

Capacitat

Muga

61,10

31,13 31,36 84,57

59,99

Sau

Ter

165,26

28,45 23,02 78,21

47,99

Susqueda

Ter

233,00

30,39 24,45 82,59

95,43

La Baells

Llobregat

109,43

37,20 24,19 69,73

55,02

La Llosa de Cavall

Cardener

80,00

44,45 28,30 50,67

32,35

Sant Ponç

Foix

24,38

25,54 27,38 39,15

66,67

Foix

Foix

3,74

97,40 93,09 93,09

99,91

Siurana

12,22

17,15 22,56 39,88

24,89

Riudecanyes

5,32

29,81 39,96 53,71

13,85

Boadella

Siurana
Riudecanyes

Gener Abril Juliol Octubre

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.

D’altra banda, la promulgació del Decret 22/2002 dotava l’Agència Catalana de l’Aigua d’eines que permetien agilitar la seva gestió i que alhora
servien com a marc legal per al desenvolupament de les seves tasques .
La situació alarmant de les reserves va millorar a partir de les precipitacions de primavera. Així, la campanya de reg al Ter va estar garantida a partir del mes de juny. El Llobregat, per la seva banda, va assolir els nivells
normals al desembre.
El seguiment diari dels consums per a reg –realitzant inspeccions del
control dels nivells en els canals i campanyes d’aforament per a la comprovació dels cabals derivats– i les mesures correctores portades a terme per
l’Agència Catalana de l’Aigua durant la campanya de reg han aconseguit
que els volums desembarcats per a aquest ús s’hagin mantingut dintre de les
previsions establertes en el Decret 22/2002.
D’altra banda, els embassaments s’han beneficiat de la política d’estalvi
imposada en el Decret i la gestió acurada i han suavitzat les seves corbes
d’esgotament en els períodes de més consum (mesos d’estiu) i han aconseguit, d’aquesta manera, recuperar les seves reserves al llarg de l’any.
El desequilibri existent durant gran part de l’any entre els sistemes Ter
i Llobregat va motivar una gestió més restrictiva al Llobregat i una relaxa-
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ció de les mesures al Ter per tal d’assegurar el millor aprofitament dels recursos. En aquest sentit, es va prioritzar el subministrament d’aigua a
Barcelona i l’àrea d’influència d’Aigües Ter–Llobregat des de la captació
del Ter a l’embassament del Pasteral.
Els percentatges globals dels consums per usos als tres sistemes esdevinguts durant l’any 2002 són els següents: a la conca de la Muga, un 10 %
per manteniment, un 18 % per abastament i un 72 % per reg; a la conca del
Ter, un 12 % per manteniment, un 57 % per abastament i un 31 % per reg;
a la conca del Llobregat, un 12 % per manteniment, un 78 % per abastament
i un 10 % per reg.
Les pluges del mes de novembre van permetre que el sistema Llobregat
superés el llindar dels 120 hm3 establerts en el Decret 22/2002. El dia 1 de
desembre, data de comparació d’un nou escenari, el conjunt dels embassaments del Llobregat sumaven 120,09 hm3 de volum emmagatzemat i, com
que el Ter i la Muga ja havien superat els seus llindars corresponents, el Decret quedava derogat des d’aquesta data.
TAULA 256. DEMANDES D’AIGUA PER TIPUS DE DEMANDA.
CATALUNYA 2002
Unitats: hectòmetres cúbics per any i percentatges.

Conques
Internes

TOTAL
CATALUNYA
Intercomunitàries

Distribució

Domèstica

518,8

54,2

573,0

18,3

Industrial

251,5

31,9

283,4

9,1

Total Urbana

770,3

86,1

856,4

27,4

Reg

386,5

1.815,5

2.202,0

70,5

Ramaderia

29,7

34,9

64,6

2,1

Total agrícola

416,2

1.850,4

2.266,6

72,6

1.186,5

1.936,5

3.123,0

100,0

TOTAL

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Les mesures indicades en el Decret 22/2002 s’han mostrat encertades per aconseguir la recuperació de les reserves en els embassaments
dels sistemes Muga, Ter i Llobregat, i han situat els volums embassats
al final de l’any 2002 en els escenaris de normalitat (Muga) i abundància (Ter-Llobregat).
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Pla de sanejament
Enguany s’ha aprovat del Reglament de serveis públics de sanejament,
que s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya mitjançant
el Decret 130/2003, de 13 de maig. En un principi, aquest Reglament va
adreçat als ens gestors responsables dels sistemes de sanejament públics i
el seu objectiu és l’establiment d’una regulació mínima dels serveis de sanejament gestionats per les entitats locals de l’aigua (ELA) o d’altres administracions competents, tal com ho preveia la Llei 6/1999.
En general, el Reglament de sistemes pretén homogeneïtzar, amb criteri
de mínims, els reglaments locals sobre la matèria a Catalunya, el nivell
d’exigència de la qual variava substancialment al territori. Entre altres objectius, té com a finalitat «garantir, si fos necessari, mitjançant tractaments
previs adequats, que les aigües residuals no domèstiques que s’aboquin en
sistemes públics de sanejament compleixin amb els límits establerts a l’annex II o amb les autoritzacions o permisos preceptius».

Enguany s’ha
aprovat el
Reglament de
serveis públics
de sanejament.

El Reglament de
sistemes pretén
homogeneïtzar,
amb criteri
de mínims, els
reglaments locals
sobre la matèria
a Catalunya.

Per tal de garantir el compliment de les seves previsions, el Reglament
es completa amb la regulació del règim d’inspecció, el sistema d’infraccions i sancions, i les mesures cautelars, de conformitat amb les previsions
que la legislació hidràulica atorga als organismes de conca.
Aquest Reglament constitueix el marc a partir del qual les entitats locals
de l’aigua i les altres administracions competents establiran les oportunes
regulacions específiques respecte dels sistemes de sanejament de la seva
competència, i garanteix, en tot moment, la col·laboració i l’eficàcia en el
servei de sanejament de les aigües residuals, amb respecte al sistema de distribució de competències.

Tractament d’aigües residuals
Fins a l’aprovació del Reglament esmentat, la recollida i l’abocament de
les aigües residuals urbanes i de determinades activitats industrials està regulada per la Directiva 91/271/CEE, normativa de referència a l’hora d’elaborar i aprovar, el 7 de novembre de 1995, el Pla de sanejament de Catalunya,
el qual defineix els objectius de qualitat en els rius i la seva classificació com a
zones menys sensibles i normals.
El PSARU preveu el sanejament i la depuració mitjançant tractament secundari dels abocaments de tots els nuclis de població superiors
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a 2.000 habitants o de menys de 2.000 habitants però amb més de 5.000
habitants entre població censada i població estacional, d’acord amb la
Directiva 91/271/CEE.
Enguany s’ha
desenvolupat el
segon Programa
de sanejament
d’aigües residuals
urbanes
(PSARU II).

Pel que fa al tractament de les aigües residuals de les aglomeracions de
menys de 2.000 habitants, enguany s’ha desenvolupat el segon Programa de
sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU II). Aquest segon Programa preveu per a l’any 2005 que tots els nuclis urbans de més de 200 habitants disposin de sistemes de sanejament d’aigües residuals i que el 100 %
del territori de Catalunya tingui resolt el problema del sanejament per a
l’any 2015. Per això, serà necessària la instal·lació de noves estacions depuradores d’aigües residuals passant de les 300 estacions existents a més
d’un miler.
Una de les intervencions ambientals més importants realitzada al litoral
català és la construcció de la depuradora del Prat de Llobregat, la qual donarà servei a més de 2 milions d’habitants. Amb l’entrada en funcionament
de la depuradora d’aigües residuals urbanes del tram baix del Llobregat,
s’assoleix una important fita en el sanejament dels nostres rius. Aquesta
macrodepuradora, juntament amb l’altra gran peça que aviat entrarà igualment en servei al Besòs, sumades a les més de 300 depuradores urbanes
que avui funcionen a Catalunya, representen una millora en la qualitat
de l’aigua dels nostres rius.
D’altra banda, l’augment de la població servida per les depuradores ha
significat la reducció dels abocaments realitzats directament a la llera pública, amb la qual cosa les càrregues contaminants abocades han disminuït
globalment.

Qualitat ecològica i química de les aigües superficials
La Directiva 2000/60/CE estableix que la bona qualitat de l’aigua és un
requisit clau per garantir l’abastament d’aigua potable i el funcionament dels
ecosistemes dels quals forma part i, en conseqüència, obliga els estats membres a efectuar-ne un control, que a Catalunya es duu a terme mitjançant la
xarxa manual i la xarxa automàtica de control de la qualitat (XACQA) de
l’Agència Catalana de l’Aigua (taula 257).
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TAULA 257. XARXES DE QUALITAT D’AIGÜES SUPERFICIALS.
CATALUNYA 2000-2002
Unitats: nombre de punts de control.

2000

2001

2002

Bàsica

113

135

135

Complementària

96

99

110

Peixos (dins la xarxa de tòxics)

58

58

53

Zones humides

37

41

41

Embassaments

31

29

29

Sediments (dins la xarxa de tòxics)

36

36

38

Sanitat

95

95

95

Xarxa automàtica (XACDA)

20

30

33

TOTAL

486

523

534

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.

TAULA 258. INDICADORS PRINCIPALS DE LES DEPURADORES
D’AIGUA. CATALUNYA 2001-2002
Unitats: nombre de depuradores i percentatges.

Nombre
de depuradores

Capacitat
de tractament

Població servida

2001

2002

2001

2002

2001

2002

225

247

67,7

70,1

63,6

75,7

Fisioquímica

3

1

30,8

28,3

34,2

22,4

Llacunatge

42

42

1,5

1,6

2,2

1,9

TOTAL

270

290

100,0

100,0

100,0

100,0

Biològica

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Per avaluar la qualitat de les aigües, s’apliquen indicadors de l’índex
simplificat de qualitat de l’aigua (ISQA) 57, l’índex automàtic de qualitat
de l’aigua (IAQA), l’amoni, l’índex biològic i l’índex de qualitat del bosc
de ribera.

Resultats de la temporada de bany 2003
L’Agència Catalana de l’Aigua presenta els resultats del 2003 pel que
fa a l’estat de les platges i a la prevenció i neteja de les aigües litorals.
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En el cas de les platges, s’han efectuat tasques d’inspecció diàries per
avaluar-ne l’estat, analitzant cada setmana la qualitat sanitària de les aigües
de bany; el nombre d’inspeccions durant tot l’estiu ha estat de 17.245, a més
de les inspeccions aèries i de l’actuació de les embarcacions de litoral.
Amb les actuacions
desenvolupades
s’ha assolit
un alt nivell de
compliment de la
Directiva europea
d’aigües de bany
(76/160/CEE).

Amb les actuacions desenvolupades s’ha assolit un alt nivell de compliment de la Directiva europea d’aigües de bany (76/160/CEE). Així doncs,
el 89,5 % de les platges ha obtingut una qualificació de molt bona. La proporció de les platges de qualitat sanitària molt bona ha estat similar a les tres
demarcacions litorals: 89,9 % a Girona, 89,7 % a Barcelona i 89 % a
Tarragona.
En comparació amb l’any 2002, la proporció de platges de qualitat molt
bona a Catalunya ha augmentat respecte de l’estiu de 2002, passant del 76,6 %
l’any 2002 al 89,5 % l’any 2003.
En el cas de la prevenció i neteja de les aigües litorals, l’estiu del 2003
s’han registrat 352 incidències en el litoral català i el percentatge d’incidències resoltes ha estat del 87 %. Les tipologies de les incidències que s’han
produït han estat, majoritàriament, els sòlids flotants (29 %), els organismes marins (18 %), les escumes (14 %) i les substàncies orgàniques (14 %).
La quantitat global de sòlids flotants recollits ha estat lleugerament superior a la de l’any 2002 (un 14 % més) i l’increment s’ha degut fonamentalment a l’augment de restes vegetals marines i de matèria orgànica
(escumes i meduses).

6.2.2. L’energia
L’any 2002 es va
presentar i publicar
el Pla de l’energia
a l’horitzó 2010,
on es recullen les
línies mestres de la
política energètica
per als propers
10 anys.
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L’any 2002 es va presentar i publicar el Pla de l’energia a l’horitzó
2010, on es recullen les línies mestres de la política energètica per als propers 10 anys. Aquest Pla de l’energia defineix quatre plans d’actuació per
als propers 10 anys: el Pla d’eficiència energètica, el Pla d’energies renovables, el Pla de la qualitat de productes i serveis energètics i el Pla d’infraestructures energètiques.
En el marc del Pla d’eficiència energètica, i més concretament de l’eficiència en la generació elèctrica, durant l’any 2002 s’han posat en marxa
els dos grups de cicle combinat a Sant Adrià de Besòs de 400 MW cadascun. A més, s’estan construint dos nous cicles combinats, de 400 MW cadascun, al municipi de Tarragona, que entraran en funcionament el 2003.
Aquestes instal·lacions són importants atesos els increments previstos de
demanda d’energia elèctrica. Així mateix, el Pla de l’energia a l’horitzó de
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l’any 2010 preveu que l’any 2005 l’energia obtinguda de les centrals de
cicles combinats representi el 23,8 % del total de producció bruta
d’electricitat.
En el marc del Pla de qualitat de productes i serveis energètics, han entrat
en vigor el Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric, i el Decret 328/2001 de reconeixement periòdic de les instal·lacions. La publicació del Decret 329 estableix una
regulació més àmplia dels requeriments de qualitat del subministrament elèctric i regula, entre altres aspectes, els anomenats microtalls o interrupcions
breus. El Decret 328 estableix el reconeixement periòdic de les instal·lacions
de producció, transformació, transport i distribució d’energia elèctrica, per tal
de vigilar el compliment de les condicions reglamentàries.
Gràcies, en part, a la nova normativa, el TIEPI (l’indicador principal de
la qualitat del servei del subministrament elèctric, que representa quant
temps ha estat sense subministrament un territori) l’any 2002 ha disminuït
un 22 % respecte de l’any 2001, la qual cosa equival a una reducció de
51 minuts.
A més, per a les comarques amb nivells de qualitat per sota dels llindars
establerts en el Decret 329/2001, s’ha exigit la presentació de 19 plans
comarcals d’adequació de qualitat zonal.
El Pla Corona, que representa un línia transversal d’actuació entre el Pla
de qualitat de productes i serveis energètics i el Pla d’infraestructures energètiques, inclou les actuacions per incrementar la seguretat de l’alimentació
elèctrica de Barcelona i les comarques del seu entorn. Aquest Pla, que
abraça el període 2002-2011, inclou la connexió de la xarxa elèctrica amb
Europa i el soterrament de línies de l’àrea metropolitana.
Un aspecte significatiu ha estat l’aprovació del Decret 174/2002, regulador de la implantació de l’energia eòlica a Catalunya, que incorpora
l’aprovació del mapa eòlic. Classifica el territori en tres zones: zona blanca,
de lliure implantació; zona groga, declarada compatible amb la declaració
d’impacte ambiental de cada projecte; i zona vermella, incompatible amb
la instal·lació de parcs eòlics.
D’altra banda, s’ha continuat desenvolupant el Pla d’extensió de la xarxa
de gas natural a Catalunya amb l’execució del Pla de gasificació mitjançant xarxes locals de gasos liquats del petroli. Durant el 2002, han entrat
en servei els nous gasoductes següents: gasoducte Ripoll–Sant Joan de
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les Abadesses, gasoducte la Pera-Torruella de Montgrí-l’Escala, gasoducte
Miralcamp-les Borges Blanques.
Pel que fa al marc de la liberalització del sector elèctric iniciat en els
darrers anys en el nostre país, cal destacar els resultats aconseguits a
Catalunya, l’any 2002, que indiquen que 2.200 empreses que consumeixen
11.900 GWH/any, és a dir, el 62 % del consum potencial que representa el
32 % del consum elèctric total de Catalunya, compren actualment al lliure
mercat elèctric. L’estalvi mitjà aconseguit per aquests consumidors el 2002
respecte del 1999 ha estat del 10 %.
D’altra banda, cal destacar la posada en marxa de la primera planta de
producció d’èster metílic de Catalunya i d’Espanya (biocombustible que
fan servir els motors dièsels), a càrrec de l’empresa Stocks del Vallès, SA,
amb una participació de capital de l’ICAEN a través d’EFIENSA, a
Montmeló.

6.3. GESTIÓ DE RESIDUS
La Unió Europea, amb l’aplicació del V Programa, ha aconseguit reduir
els nivells de contaminació i millorar la gestió dels residus, però això ha estat insuficient per aturar els impactes sobre el medi. El VI Programa d’acció
ambiental fixa els objectius següents:

A Catalunya,
cal destacar
l’aprovació de la
Llei 15/2003,
de 15 de juliol,
reguladora
de residus.
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•

Dissociar la producció de residus del creixement econòmic, a través
de la prevenció, l’ús eficaç dels recursos i el canvi d’hàbits de consum.

•

Reduir la perillositat dels residus generats i els seus riscos per al
medi ambient i la salut.

•

Reintroduir el màxim de residus al cicle econòmic, especialment
mitjançant el reciclatge, o retornar-los al medi ambient de manera
útil i innòcua.

•

Minimitzar la quantitat de residus a tractar i fer-ho de manera totalment segura.

•

Tractar els residus a prop del lloc on s’han generat.

A Catalunya, cal destacar l’aprovació de la Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus. Aquesta Llei té
per finalitat fer una revisió general de la Llei marc, tenint en compte la nova
normativa en matèria de residus i l’experiència assolida els darrers anys, i
fer un balanç de la seva aplicació. Així doncs, incorpora i adequa les dispo-
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sicions del Decret legislatiu 2/1991, encara vigents, i ajusta la regulació de
les activitats de gestió de residus a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.
D’altra banda, defineix el concepte de residu comercial i estableix una
regulació específica per a aquests residus, sens perjudici que els ens locals
n’assumeixin la gestió directa, de manera que es respectin les seves competències en matèria de residus municipals. El mateix règim s’aplica als residus d’origen industrial assimilables als municipals.
Així mateix, s’adequa la resta de la regulació catalana a les determinacions de la Llei de l’Estat 10/1998, de 21 d’abril, de residus, com ara el concepte de residu municipal, l’abast del qual s’amplia en comparació amb
l’anterior normativa catalana.
Aquesta Llei, a més, té en compte les darreres directives i decisions comunitàries en matèria de residus (s’incorpora el concepte de residu inert,
s’adequa la llista de residus no admissibles als abocadors i es modifiquen
els conceptes de valorització i disposició de rebuig).
Finalment, la Junta de Residus passa a denominar-se Agència de Residus
de Catalunya.

Recollida selectiva de residus municipals
L’aplicació del Programa de gestió dels residus municipals a Catalunya
2001-2006 estableix l’objectiu d’estendre la recollida selectiva a tota la població de Catalunya per tal d’augmentar el nivell de valorització dels residus amb la participació de tots els agents implicats. Cada àmbit territorial
ha de definir els seus objectius de valorització als seus respectius programes
comarcals.

Recollida selectiva de vidre, paper i cartró i envasos lleugers

L’aplicació
del Programa de
gestió dels residus
municipals
a Catalunya
2001-2006
estableix l’objectiu
d’estendre
la recollida
selectiva a tota la
població de
Catalunya.

Les recollides selectives desenvolupades a través dels sistemes integrats
de gestió a Catalunya (ECOEMBES i ECOVIDRIO) han continuat augmentant. Així, la recollida de vidre en l’àmbit dels convenis establerts durant el 2002 ha estat de 78.100 tones, cosa que representa un increment del
25 % més sobre el que es va recollir l’any 2001. El paper i cartró ha augmentat respecte de l’any anterior un 8 %, i ha arribat a les 120.692 tones,
mentre que els envasos ho han fet un 34 %, superant les 35.800 tones.
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Recollida selectiva de matèria orgànica
En el transcurs de l’any 2002 un total de 29 municipis de Catalunya
s’han afegit als 104 municipis que ja feien la recollida selectiva de la fracció
orgànica dels residus municipals. Amb aquestes noves incorporacions són,
actualment, 133 els municipis d’arreu de Catalunya que realitzen la recollida selectiva d’aquest residu, i en fan el tractament a les plantes de compostatge de Torrelles, Botarell, Castelldefels, Santa Coloma de Farners,
Jorba, Granollers, Montoliu de Lleida, Sant Cugat del Vallès, Sant Pere
de Ribes, la Seu d’Urgell, Mas de Barberans, Manresa, Terrassa i Ecoparc
de Barcelona.
Les tones de FORM recollides a les comarques on està implantat
aquest tipus de recollida s’estimen, durant l’any 2002, en unes 105.530
tones. Respecte de l’any 2001, representa aproximadament un increment del 70 %.

Recollida selectiva de piles
S’han recollit un total de 474,47 tones de piles de format gran i botó, en
un total de 19.049 punts de recollida a l’àmbit municipal. Aquests punts inclouen 855 ajuntaments col·laboradors, 16.964 punts de recollida interiors
i 2.085 d’exteriors.

Recollida selectiva de medicaments
Durant el 2002 va finalitzar la implantació, iniciada el 2001, del Sistema Integrat de Gestió d’envasos i residus d’envasos del sector farmacèutic (SIGRE)
a Catalunya. En total són 2.914 les farmàcies incorporades al final del 2002 a
la recollida selectiva de medicaments.
Durant l’any 2002 s’han recollit un total de 322.435 kg de medicaments
(237.630 kg procedents de les farmàcies i 84.805 kg procedents dels centres
d’atenció primària). Això representa un increment del 4,9 % respecte de
l’any anterior.

Deixalleries
Durant l’any 2002 han entrat en funcionament 26 noves deixalleries.
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TAULA 259. ESTAT D’IMPLANTACIÓ DE DEIXALLERIES.
CATALUNYA 2002
Unitats: nombre de deixalleries.

Deixalleries
En funcionament

199

En construcció

25

En tràmit

42

TOTAL

266

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Plantes de tractament biològic (compostatge i digestió anaeròbica)
Durant l’any 2002, ha entrat en funcionament la planta de compostatge
de Terrassa, amb una capacitat nominal de 15.000 tones/any. L’estat actual
del desenvolupament del programa d’implantació de plantes de compostatge
al final de l’any 2002, és el següent:
TAULA 260. ESTAT D’IMPLANTACIÓ DE PLANTES
DE COMPOSTATGE. CATALUNYA 2002
Unitats: nombre de plantes de compostatge.

Plantes de compostatge
En funcionament

14

En construcció

6

En tràmit

1

TOTAL

21

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.

La quantitat de residu orgànic procedent de la recollida selectiva rebuda
a les catorze plantes en funcionament s’estima en unes 105.530 tones.

Plantes de triatge
Durant l’any 2002 han donat servei 14 instal·lacions de triatge de residus municipals (5 plantes de triatge i 9 plantes de triatge d’envasos lleugers). Pel que fa a l’activitat a les 9 plantes de triatge d’envasos lleugers, de
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les més de 35.500 tones tractades, se’n van recuperar 26.500 tones, és a dir,
un 75 % del total.

Residus de la construcció
El total de tones reciclades en plantes de reciclatge de residus de la
construcció ha estat durant l’any 2002 de 390.183 tones, cosa que significa
un increment del 74 % respecte de l’any anterior.
TAULA 261. ESTAT D’IMPLANTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE
GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. CATALUNYA 2002
Unitats: nombre de dipòsits i plantes.

Dipòsits controlats

Plantes
Transvasament

Reciclatge

En funcionament

43

5

9

En tràmit

14

2

3

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.

La gestió de purins
Al final de l’any 2002, el desplegament de la implantació d’instal·lacions
per a la gestió de purins, pel que fa referència a basses col·lectives i plantes
de tractament, és el següent.
TAULA 262. ESTAT D’IMPLANTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
DE GESTIÓ DE PURINS. CATALUNYA 2002

Basses de purins col·lectives
Plantes de tractament de purins

Estat

Nombre

En funcionament

11

En funcionament

3

En construcció

1

TOTAL

15

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Residus industrials
El nombre de declaracions de residus industrials de Catalunya de l’any
2001 ha estat de 21.555, la qual cosa representa un increment del 5,66 %
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respecte de l’any anterior. El total de residus declarats ha estat de 5.716.134
tones, amb un increment del 2,22 % respecte al 2000. Cal destacar que,
d’aquests residus, el 64,7 % ha estat gestionat a través de vies de valorització. L’any 2002, les empreses amb obligatorietat de presentar la declaració
han estat 22.147, cosa que representa un increment del 2,75 % respecte de
l’any anterior.

Recollida i gestió de residus d’envasos fitosanitaris
Durant l’any 2002 s’han recollit 120,32 tones d’envasos fitosanitaris en
més de 200 punts de recollida. A més, d’acord amb el que estableix el Decret 1416/01, de 14 de desembre, d’envasos fitosanitaris, s’ha creat el
Sistema Integrat de Gestió d’Envasos de Productes Fitosanitaris (SIGFITO),
que té com a principal objectiu la recollida i la gestió òptima dels envasos i
dels residus d’envasos fitosanitaris generats, principalment, pel seu consum
en explotacions agrícoles, cooperatives, etc.

Tractament i regeneració d’olis usats
Durant l’any 2002 s’han tractat 27.559 tones d’oli usat procedents de tallers d’automòbils i d’indústries (el 5,7 % més que l’any anterior). Com a conseqüència del seu tractament, han estat comercialitzades prop de 12.800 tones
d’olis base regenerats.

Tractament i reciclatge de piles i làmpades fluorescents
Des de l’any 1998, el centre recull i tracta piles i làmpades fluorescents. Durant l’any 2002 s’han recollit 525 tones de piles (el 0,76 % més
que l’any anterior) i 451 tones de fluorescents (el 37 % més que l’any anterior). El 90 % de les piles tractades és de procedència municipal, mentre
que només el 16 % dels fluorescents és d’origen municipal. Això és perquè
la procedència majoritària dels fluorescents és d’empreses dedicades al manteniment.

Tractament i reciclatge de frigorífics
El tractament dels frigorífics usats recupera els CFC que contenen i en
comercialitza les matèries recuperades. Durant l’any 2002 han estat admeses a planta 61.019 unitats, la qual cosa representa el 6 % més que l’any an-
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terior. Del seu tractament s’han obtingut 8 tones de CFC, i s’han valoritzat,
entre altres, 1.800 tones de ferro, 387 tones de plàstic, 129 tones d’alumini,
331 tones de fibra de vidre, 28 tones de vidre, 12 tones de coure i 15 tones
d’oli.

Gestió de residus especials incinerables
Durant l’any 2002 han estat gestionades 60.804 tones de residus especials
incinerables, el 59 % de les quals han estat tractades a la planta d’incineració
de Constantí. Les tones restants s’han expedit a plantes d’incineració de residus especials situades fora de l’Estat espanyol.

6.4. CANVI CLIMÀTIC
Són prioritàries
la ratificació
i l’aplicació del
protocol de Kioto.

Pel que fa al canvi climàtic, la UE vetlla per estabilitzar les concentracions atmosfèriques de gasos d’efecte hivernacle a un nivell que no provoqui
variacions de clima. Són prioritàries la ratificació i l’aplicació del protocol de
Kioto amb la finalitat d’assolir una reducció d’un 8 % de les emissions entre
el 2008 i el 2012, en relació amb els nivells de 1990.
La Directiva 2003/87/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 13
d’octubre, per la qual s’estableix un règim per al comerç de drets d’emissió
de gasos d’efecte hivernacle a la Comunitat i per la qual es modifica la Directiva 96/61/CE del Consell, estableix un règim per al comerç de drets
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle a l’interior de la Comunitat, denominat règim comunitari, amb la finalitat de fomentar les reduccions de les
emissions d’aquests gasos d’una manera eficaç en relació amb el cost i econòmicament eficient.

En el decurs
d’aquest any s’ha
creat la Comissió
Catalana del
Canvi Climàtic.

Cal destacar que, en el decurs d’aquest any, s’ha creat la Comissió Catalana del Canvi Climàtic mitjançant el Decret 198/2003, de 26 d’agost, per tal
de minimitzar les conseqüències adverses d’aquest fenomen i d’implantar mesures per reduir-lo.

6.4.1. Contaminants atmosfèrics
La Directiva 1996/62/CE sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire
ambient representa un canvi substancial en l’orientació de la política de
gestió de la qualitat de l’aire a Europa, i desenvolupa la recomanació d’establir objectius de qualitat de l’aire.
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El seu desplegament s’ha orientat essencialment a través de la Directiva
1999/30/CE –diòxid de sofre (SO2), òxids de nitrogen (NO2), partícules
(PM10) i plom (Pb)–, la Directiva 2000/69/CE –monòxid de carboni (CO)
i benzè (C6H6)– i la Directiva 2002/3/CE –ozó (O3)–, que han fixat uns nous
valors límit per a la qualitat de l’aire, que aniran entrant progressivament en
vigor segons diferents terminis abans de l’any 2010.
Aquests nous valors límit han estat incorporats a la legislació espanyola,
amb caràcter de legislació bàsica, mitjançant el Reial decret 1073/2002, de
18 d’octubre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient i en
relació amb el diòxid de sofre, el diòxid de nitrogen, els òxids de nitrogen,
les partícules, el plom, el benzè i el monòxid de carboni. No hi ha estat incorporada la Directiva 2002/3/CE sobre l’ozó.
A Catalunya, el Servei de Vigilància i Control de l’Aire, que té com a
missió preservar el vector aire, treballa bàsicament en els àmbits següents:
la vigilància i previsió de la qualitat de l’aire, el control de les emissions
de contaminants a l’atmosfera, la contaminació acústica i la contaminació
lumínica.
A través de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació
Atmosfèrica fa un seguiment acurat dels nivells de qualitat de l’aire.
La Xarxa està formada per 69 estacions automàtiques i 169 de manuals
que donen cobertura a 95 municipis.
La valoració de les dades de qualitat de l’aire corresponents al període
2001-2002 prenen com a criteri els nivells màxims d’immissió establerts a
la nova normativa europea (Directives 99/30/CE i 00/69/CE), més restrictius que els que fins ara estaven en vigor. La valoració de la qualitat de l’aire
durant l’any 2001-2002 no es pot comparar amb les dades històriques atès
que, per a molts contaminants, ha variat el criteri de classificació de la qualitat de l’aire, que s’ha fet més restrictiu.
En el període 2001-2002 s’han recollit més de 8.000.000 de mesures de
qualitat de l’aire, que s’han utilitzat per fer la valoració de la qualitat de
l’aire a Catalunya en aquest període. Es van mesurar els contaminants
següents:
– Diòxid de nitrogen (NO2)
– Hidrocarburs totals (HCT)
– Sulfur d’hidrogen (H2S)
– Ozó (O3)
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– Benzè (C6H6)
– Monòxid de Carboni (CO)
– Diòxid de sofre (SO2)
– Partícules en suspensió (PST i PM10)
– Pluja àcida
– Compostos de clor
– Plom
– Metalls pesants
En el període analitzat, s’ha detectat superació dels nivells límits d’immissió d’acord amb el nou referent legislatiu:
– Òxids de nitrogen (NO2). Se n’ha superat el nivell màxim anual a
l’estació de Gràcia-Sant Gervasi de Barcelona. L’origen d’aquest
contaminant és el trànsit. Cal fer esment que, de les sis estacions de
què disposa el municipi de Barcelona que mesuren aquest contaminant, exclusivament en aquesta estació s’ha superat aquest límit.
El sector del transport, amb un augment constant del parc de vehicles en
el període 1998-2002 (taula 263), és el causant de la major part de les emissions de monòxid de carboni (93 %), òxids de nitrogen (70 %) i compostos
orgànics volàtils (56 %). En els pròxims deu anys, la tendència de les emissions
serà probablement a l’alça, particularment d’NO2, a causa principalment d’un
augment del trànsit.
TAULA 263. EVOLUCIÓ DEL PARC DE VEHICLES PER TIPUS.
CATALUNYA 1998-2002
Unitats: milers de vehicles.

Motocicletes
Turismes
Autobusos, camions i altres
TOTAL
Vehicles / 1.000 habitants

1998

1999

2000

2001

2002

386

398

408

418

425

2.672

2.785

2.852

2.931

2.999

672

712

740

769

796

3.730

3.895

4.000

4.118

4.220

608

627

639

647

649

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.
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– Diòxid de sofre (SO2). Se n’ha superat el nivell màxim establert per
la normativa en els punts següents:
•

Manlleu, 19 dies dels 365. Aquesta superació és atribuïble a l’ús de
carbó com a combustible.

•

Cercs (Sant Corneli), 31 superacions del valor límit diari i 37 del valor límit horari. L’origen més probable d’aquests nivells de qualitat
de l’aire és la central tèrmica de Cercs.

•

Sant Vicenç dels Horts, 4 dies de superacions.

– Sulfur d’hidrogen.
•

El Prat de Llobregat: ha superat el límit semihorari set cops (menys
del 0,05 % del temps total de mesurament). Ateses les diferents causes que poden provocar l’emissió d’aquest contaminant (mala gestió
puntual del clavegueram, depuradores...) es considera que es tracta
d’una emissió esporàdica i discontínua.

•

Sant Fost de Campsentelles: s’ha superat el límit de qualitat de l’aire semihorari sis cops (menys d’un 0,05 % del temps total de mesurament).

– PM10. Es tracta d’un nou contaminant, amb les partícules de diàmetre
inferior a 10 micres. S’han registrat superacions dels nivells de qualitat
de l’aire en 14 punts de mesurament. Cal esmentar que el límit imposat
per la Unió Europea està pendent de revisió, atès que d’acord amb els
estudis realitzats respecte de la composició d’aquestes partícules, una
part significativa són d’origen natural, fet que comporta que amb l’acció
humana no se’n pugui reduir la presència. Quan es va establir el límit
d’immissió no es van tenir presents les característiques climàtiques, del
sòl i la contribució dels vents provinents del nord d’Àfrica i els aerosols
marins de determinats països. Es tracta d’una superació habitual dels
països del sud d’Europa.

La campanya de vigilància de l’ozó
La legislació estableix, entre d’altres, uns llindars de protecció de la vegetació i d’informació al públic, per sobre dels quals la vegetació i la salut
de les persones particularment sensibles es poden veure afectades:
– Llindar de protecció de la vegetació: 65 µg/m³ com a mitjana diària.
– Llindar d’informació a la població: 180 µg/m³ com a mitjana horària.
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Durant l’any 2001 s’han enregistrat 3.461 superacions del llindar de
protecció de la vegetació i 96 superacions del llindar d’informació a la
població.

GRÀFIC 90. DISTRIBUCIÓ DELS VALORS DIARIS
DE L'ICQA PER CATEGORIES DE QUALITAT
DE L'AIRE. CATALUNYA 2003

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.

GRÀFIC 91. DISTRIBUCIÓ DELS VALORS DIARIS
DE L'ICQA PER CONTAMINANT CRÍTIC.
CATALUNYA 2003

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.
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GRÀFIC 92. DISTRIBUCIÓ DELS VALORS DIARIS
DE L'ICQA < 0 PER CONTAMINANT CRÍTIC.
CATALUNYA 2002

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Contaminació acústica
En data 12 de juny de 2002, es va aprovar la Llei 16/2002 de protecció
contra la contaminació acústica. Entre altres mesures, aquesta Llei obliga
tots els municipis a establir objectius de qualitat acústica en l’àmbit del seu
territori mitjançant l’aprovació, per part de l’Ajuntament, d’un mapa de capacitat acústica.
L’any 2002 s’han acabat d’elaborar els mapes de capacitat acústica en
una quantitat considerable de municipis de comarques.

637

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2003

7. CULTURA, ESPORT, OCI I CONSUM

7.1. DESPESA PÚBLICA EN CULTURA, ESPORTS I OCI.
ELS HÀBITS DE LA POBLACIÓ
7.1.1. Cultura
Despesa pública

La despesa pública
en cultura és la font
de finançament més
elevada de
les activitats
del sector.

La despesa pública
en cultura a
Catalunya
augmenta
any rere any.

En l’àmbit cultural, el sector públic ha tingut i té un paper decisiu. Al llarg
dels últims anys s’ha centrat en la construcció i rehabilitació dels equipaments culturals. En els municipis (com ara Barcelona) en què aquest objectiu
s’ha assolit, si no de manera total sí de manera mínimament satisfactòria, les
polítiques públiques culturals tendeixen a emfasitzar les funcions relacionals
alhora que disminueixen la seva intervenció directa.
Tot i aquesta tendència descrita, la despesa pública en cultura a
Catalunya continua representant la font de finançament més elevada de les
activitats en aquest sector.
Si bé el període analitzat en aquesta Memòria és el 2003, les últimes dades disponibles del Departament de Cultura són de l’any 2001. Aquestes
dades mostren la continuïtat de la tendència ja apuntada en l’anterior Memòria, per la qual la despesa pública en cultura a Catalunya augmenta
any rere any. L’any 2001 es produeix un increment del 8 % respecte de
l’any 2000.
La taula 264 conté la despesa desglossada en els diferents nivells de govern,
entre els quals destaca la despesa dels ajuntaments de més de 50.000 habitants
(31,1 % de la despesa total) i la de la Generalitat (28,1 %).
Si s’analitza únicament la despesa del Departament de Cultura per àmbits d’actuació, s’aprecia com els més beneficiats són el de biblioteques i
arxius (18 %) i els museus (17,8 %), seguits del teatre i la dansa (16,2 %).
Les biblioteques i els arxius són també els àmbits d’actuació que reben un
finançament més elevat de les diputacions provincials, amb el 36,89 % del
total. Els altres àmbits amb més recursos són la promoció cultural (26,5 %)
i l’arqueologia i el patrimoni (13,49 %).
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TAULA 264. DESPESA PÚBLICA EN CULTURA. CATALUNYA 2001
Unitats: import en milers d’euros, i distribució en percentatge.

Import

Distribució

Generalitat de Catalunya

157.496

28,1

Diputacions provincials

76.289

13,6

Ajuntaments de més de 50.000 habitants

174.304

31,1

Ajuntaments de menys de 50.000 habitants

152.033

27,1

TOTAL

560.122

100,0

Font: Departament de Cultura.

La Diputació de Barcelona concentra el 80 % de la despesa total relativa
a les quatre diputacions. La resta es reparteix entre la Diputació de Girona
(10 %), la de Lleida (4,98 %) i la de Tarragona (4,75 %).
Pel que fa a la despesa en cultura dels ajuntaments, les dades del Departament mostren com aquesta és més gran en els municipis de més de
100.000 habitants (40,6 %) i en els de menys de 20.000 habitants (34,4 %).
Atès que, tal com es demostra més endavant, Barcelona concentra la
major part de l’oferta cultural catalana, resulta interessant analitzar com es
distribueix la despesa pública en cultura entre les diverses administracions
competents.
Les dades disponibles procedeixen de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i formen part de la diagnosi que fonamenta el pla estratègic del sector cultural de la ciutat. Malgrat no indicar l’any, aquestes
dades permeten apreciar com entre el 40 i el 45 % de la despesa és finançada
per l’Administració local, seguida de la Generalitat de Catalunya (25-30 %),
el Ministeri de Cultura (15 %) i els ingressos propis (10 %). Aquesta distribució de la despesa pública en cultura contrasta amb la de la ciutat de
Madrid, on el Ministeri n’assumeix el 80 % i el 20 % restant es reparteix
entre l’Ajuntament (5-10 %) i el Govern autonòmic (5 %).

Polítiques públiques i novetats legislatives
Entre les principals polítiques públiques a escala comunitària destaca el
Programa Cultura 2000, vigent en principi per al període 2000-2004 però
que, fruit de l’acord del Consell de Ministres d’Educació, Joventut i Cultura
del mes de maig de 2003, serà vigent fins a l’any 2006.
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El Programa Cultura 2000 estableix cada any un tema prioritari. El 2003
s’ha centrat en les arts escèniques (el teatre, la dansa, la música, l’òpera, la
lírica, el teatre de carrer i el circ).
Quant a les novetats legislatives més importants destaca la Resolució
del Consell «Cap a un espai cultural dels museus europeus», que insta els
estats membres a col·laborar més en la recerca i la formació contínua sobre
patrimoni cultural, la conservació de les obres d’art i dels monuments, la
lluita contra el tràfic il·lícit de béns culturals i l’organització d’exposicions.
D’altra banda, i per tal d’aprofundir en el «valor afegit europeu de les
accions culturals comunitàries»,1 el Consell va adoptar el 26 de maig de
2003 la Resolució relativa a aspectes horitzontals de la cultura. Cal esmentar, finalment, la Resolució del Consell, de 6 de maig de 2003, sobre
l’accessibilitat de les infraestructures i les activitats culturals per a les
persones amb discapacitat.
Pel que fa a la normativa estatal en matèria de cultura, cal mencionar la
Llei 46/2003, de 25 de novembre, reguladora del Museu Nacional del Prado
(BOE 26/11/2003), que estableix el nou règim jurídic del Museu, segons el
qual es converteix en un organisme públic de caràcter especial. En regula
el dret que el regeix, el personal, el règim de contractació i el pressupost.
La majoria
dels equipaments
culturals de
Catalunya
augmenten
cada any.

Oferta cultural i equipaments a Catalunya
Segons les estadístiques del Departament de Cultura disponibles,2 la
majoria dels equipaments culturals de Catalunya augmenten cada any,
tot i que es concentren principalment a la comarca del Barcelonès i a les
adjacents.
No obstant això, ha davallat el nombre total de biblioteques a
Catalunya, tot i que en el període 1998-2002 han augmentat les biblioteques
del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. L’any 2002 destaca per l’important nombre de visitants als monuments gestionats pel Departament de
Cultura, que, respecte del 1998, quasi s’ha duplicat (85,51 %).
D’altra banda, les dades mostren que, malgrat que s’hagi incrementat
el nombre de galeries d’art, aquestes sembla que es concentrin cada cop
1. Definit en la Resolució del Consell de 19.12.2002 (DOUE núm. C 013, de 18.01.2003).
2. Estadístiques Culturals de Catalunya 2003.
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menys al Barcelonès (passen del 60,9 % l’any 1994 al 56,5 % el 2000) en favor d’altres comarques, com ara el Vallès Occidental i el Baix Empordà.
A banda de l’oferta cultural descrita, cal analitzar l’evolució del cinema,
el teatre i la dansa. Els llargmetratges de producció catalana no presenten
una tendència clara, tot i l’important salt de producció de l’any 2002 (s’ha
passat de 19 a 26 llargmetratges). La producció de llargmetratges espanyols
tampoc té una evolució uniforme, si bé presenta una certa tendència a créixer
des del 1996, i arriba, l’any 2002, a 80 llargmetratges (sense incloure-hi les
coproduccions).
Cal tenir en compte que la indústria cinematogràfica (catalana, espanyola i, també, europea) es troba sota el domini de la nord-americana, malgrat la intervenció i el suport governamental al sector (vegeu la taula 265).
Un dels principals reptes a què ha de fer front és la millora de la difusió i
l’èxit comercial dels seus productes.
En analitzar les dades sobre exhibició cinematogràfica, s’aprecia que el
nombre de pantalles creix (per la profusió de cinemes multisales), fet que
significa un augment de la recaptació global registrada. Tot i els increments
anuals positius, el de l’any 2002, respecte del de l’any 2001, fou clarament
menor als registrats els anteriors anys (l’1,5 % enfront del 12,5 % el 2001 i
el 8 % el 2000). Gairebé la meitat de la recaptació (47 %) prové del Barcelonès. La mateixa tendència creixent s’observa en la recaptació dels cinemes espanyols, segons dades del MEC. No obstant això, tant l’any 2002
com el 2003 el nombre d’espectadors disminueix.

L’any 2002
augmenta la
recaptació global
registrada pels
cinemes catalans
i espanyols, tot i
que disminueix
el nombre
d’espectadors.

641

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2003

TAULA 265. DOTACIÓ MÀXIMA DE LES SUBVENCIONS
DE LA INDÚSTRIA AUDIOVISUAL SEGONS DESTÍ.
CATALUNYA 2003
Unitats: import en euros.

Destí

Import

Propostes de creació de guions audiovisuals en llengua catalana

60.000

Preparació de projectes cinematogràfics

150.000

Producció de llargmetratges cinematogràfics en català dirigits
per nous realitzadors i per a obres de decidit contingut artístic
i cultural

600.000

Estrena i explotació per a llargmetratges cinematogràfics
i per a produccions en format Imax

2.000.000

Participació i promoció de pel·lícules catalanes seleccionades
en festivals internacionals durant l’any 2003

150.000

Producció de curtmetratges cinematogràfics

80.000

Distribució en versió catalana de llargmetratges produïts
per productores independents establertes a Catalunya

40.000

Exhibició en versió catalana de llargmetratges produïts
per productores independents establertes a Catalunya

40.000

Realització de llargmetratges televisius de ficció, destinats
a ser emesos per televisió

5.000.000

Realització de documentals, destinats a ser emesos per televisió

200.000

Desenvolupament de sèries d’animació, destinades a ser emeses
per televisió

400.000

Beques d’estudis o perfeccionament en el camp de l’audiovisual,
per a l’any 2003

50.000

Activitats culturals audiovisuals de caràcter professional

200.000

TOTAL

8.970.000

Font: Institut Català de les Indústries Culturals. Departament de Cultura.
La quota de mercat
de les pel·lícules
catalanes l’any
2002 va ser
del 3,6 %.
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Segons les dades del Departament de Cultura, les pel·lícules catalanes
van recaptar el 3,6 % del total de la recaptació de les sales de cinema a
Catalunya l’any 2002. Aquesta dada és positiva si la comparem amb la de
l’any anterior (l,26 %), malgrat que sigui inferior al percentatge de pel·lícules
catalanes exhibides a Catalunya (el 5,8 %).
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D’altra banda, aquest 3,6 % resulta pràcticament insignificant davant la
recaptació obtinguda per les pel·lícules dels Estats Units: el 69,1 % (que significa el 41,2 % de les pel·lícules exhibides). A la resta de l’Estat, la quota de
mercat de les pel·lícules nord-americanes és semblant (66,07 %). El segon
lloc l’ocupa el cinema procedent de la resta de la UE i el tercer, el cinema
espanyol.
Les dades relatives a l’any 2003 disponibles no són oficials,3 encara que
poden proporcionar una visió més actual de la situació del cinema a
Catalunya. Durant el 2003 han tancat 18 sales i se n’han obert 41 (la majoria
multisales), de tal manera que a Catalunya hi ha 797 pantalles actives.
Enguany, el nombre d’espectadors ha disminuït respecte del 2002 (6,5 %),
fet que també es constata amb les dades del MEC, ja comentades. Tot i aquesta
davallada general, l’assistència a pel·lícules en català augmenta en un milió
d’espectadors, en passar del 2,96 % al 4 % del total. Les pel·lícules en català
representen aproximadament el 10 % del total dels títols exhibits, mentre
que, si tenim en compte la nacionalitat de la producció, la quota de mercat
es distribueix de la manera següent: el 68 %, per al nord-americà (disminueix l’11 %), el 15 %, per al cinema espanyol (l’únic que augmenta respecte del 2002), l’11 %, per a l’europeu, i el 6 % restant, per a pel·lícules
de la resta de països.
Finalment, un breu comentari del sector audiovisual com a sector productiu, extret de l’article «Una visió sectorial de l’economia de la cultura a
Catalunya».4 En aquest article s’afirma que l’any 2001 (i en termes relatius)
l’audiovisual ocupa el primer lloc de les activitats culturals a Catalunya, en
representar el 34 % del valor afegit brut per subsectors culturals, seguit pel
sector del llibre (31 %) i la premsa (28 %). Dins del sector audiovisual, el
principal creixement es dóna en els subsectors de la producció i la distribució audiovisuals. En aquest article es constata el principal problema del sector: les elevades barreres d’entrada (el cost elevat de producció dels
prototipus), que fan que sigui una activitat amb un risc econòmic alt que
frena noves iniciatives.
Si analitzem el sector teatral, observem que el nombre de teatres de
Catalunya augmenta any rere any. L’any 2003 s’han inaugurat quatre teatres
nous.
3. Font: notícies de La Vanguardia i l’Avui (26/02/2004).
4. «Nota d’economia». Revista d’Economia Catalana i de Sector Públic, núm. 76-77, 2n i 3r
trimestres de 2003.

643

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2003

El 61 % dels teatres són de titularitat pública, el 29,2 %, de titularitat privada, i la resta pertanyen a associacions i fundacions. Segons l’article citat
anteriorment, Catalunya gaudeix d’un nombre important de companyies de
qualitat i de reconegut prestigi tant en el mercat interior com en l’exterior.
Les darreres dades oficials són del 2001 i, segons aquestes, els teatres
privats concentren més del 70 % de les representacions i obtenen el 72 %
de la recaptació global del 2001 (28 milions d’euros); recaptació que presenta una evolució positiva encara que decreixin el nombre d’entrades venudes. Més de la meitat del finançament de les sales de teatre és públic i el
36 % prové de les vendes d’entrades. Les companyies de dansa i teatre també reben ajuts públics, però en menor mesura (28,2 %). El 70 % dels espectacles es fan en català.
Així mateix, cal constatar que l’exhibició escènica catalana presenta
dues realitats diferents: d’una banda, Barcelona, que concentra la major
part de l’activitat (pública i privada); i, de l’altra, la resta de Catalunya, amb
un clar protagonisme dels governs locals com a programadors teatrals.
El teatre ha
guanyat públic
durant la
temporada
2002-2003 tant
a Barcelona
com a Madrid.

Les dades oficials sobre el teatre durant el 2003 no estan disponibles,
però l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM) ja
ha presentat el balanç teatral del 2003, segons el qual el teatre ha guanyat
públic durant la temporada 2002-2003 tant a Barcelona com a Madrid. A
Barcelona, s’ha incrementat el nombre d’espectadors (14 %) i també la recaptació (22 %). Les xifres de Madrid són molt semblants: el nombre
d’espectadors s’incrementa l’11 % i el 22 % la recaptació.
Entre els 44 espais teatrals oberts al públic a Barcelona, destaca la caiguda del gènere musical, a diferència de Madrid, on guanya adeptes. L’espectacle més vist a Barcelona (amb 140.198 espectadors) és Sit, del
Tricicle, seguit per Mamaaà! i Pel davant i pel darrera.
Tot i que no hi ha dades estadístiques de la música en viu a Catalunya,
l’article «Infraestructures i institucions culturals d’excel·lència a Catalunya»5 permet fer una aproximació al bon moment que passa una part
de la música en viu. Segons aquest article, l’any 2000 l’Auditori va oferir
354 concerts als quals van assistir un total de 321.090 espectadors, mentre
que durant la temporada 2002-2003 el Gran Teatre del Liceu ha comptat
amb 422.577 espectadors i un total de 22.600 abonats, dades que confirmen
l’èxit de la institució des de la seva reobertura, l’any 1999.
5. «Nota d’economia». Revista d’Economia Catalana i de Sector Públic, núm. 76-77, 2n i 3r
trimestres de 2003.

644

CONDICIONS DE VIDA A CATALUNYA

La producció fonogràfica és important en el mercat interior de
Catalunya, on destaca el dinamisme de les empreses especialitzades en la
indústria moderna, que poc a poc es van consolidant. Tanmateix, els resultats d’aquest sector s’han vist seriosament afectats per la pirateria, fenomen
que no només té efectes negatius en la producció fonogràfica, sinó també
en el sector de l’audiovisual i dels videojocs. L’últim estudi de la Sociedad
General de Autores y Editores (SGAE), elaborat pel Centre d’Investigacions
del Mercat de l’Entreteniment i la Cultura (juliol de 2003), afirma que el
72,3 % de les botigues de discos han disminuït la facturació entre el 10 i
el 40 %, amb les corresponents conseqüències que poden tenir aquestes
davallades en l’ocupació del sector.
D’altra banda, la Federació per a la Propietat Intel·lectual de l’Obra
Audiovisual quantifica en 30 milions d’euros els danys causats per la pirateria al sector audiovisual i en més de 150 milions d’euros els danys
causats al sector dels videojocs.
Com a contrapunt a aquestes xifres, la SGAE constata la creació a Espanya de 233 noves empreses fonogràfiques de dimensió reduïda que aprofiten els avenços tècnics per autoeditar els CD de molts autors que les
empreses grans rebutgen. Aquesta dada significa un augment del 24,6 %
respecte de les existents el 2002.
Cal comentar, finalment, les 337 activitats dirigides per l’organització
Foment de les Arts Decoratives (FAD) amb motiu de la celebració de l’Any
del Disseny i del seu centenari (1903-2003), que han tingut lloc a Barcelona,
a Catalunya i a la resta d’Espanya. És una iniciativa promoguda pel Ministeri
de Ciència i Tecnologia, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Barcelona per tal de divulgar i promocionar la cultura del disseny, l’arquitectura i les arts aplicades.

La pirateria ha
causat uns
30 milions d’euros
en danys al sector
audiovisual i més
de 150 al sector
dels videojocs.

L’any 2003 s’ha
celebrat l’Any del
Disseny amb
l’objectiu
de divulgar i
promocionar
la cultura
del disseny,
l’arquitectura i les
arts aplicades.

Hàbits de la població i despesa privada en cultura
Les dades sobre pràctiques culturals dels catalans6 revelen que el cinema és el vessant de les arts escèniques més concorregut (el 63 % de la població), seguit del teatre (quasi el 30 %), la dansa (7,6 %) i el circ (5,9 %).
Els catalans prefereixen llegir llibres (61,2 %), diaris (76,7 %) i revistes
(51,1 %) i escriuen relativament poc (13,3 %). El 35 % de la població va a

Catalunya és
la comunitat
autònoma amb
una despesa
privada en cultura
més elevada.

6. Enquesta de consum i pràctiques culturals, 2001. Departament de Cultura i l’IDESCAT.
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les biblioteques i el 87 % escolta música, encara que només el 32 % va a
concerts. És important destacar que l’any 2001 quasi el 45 % utilitzava l’ordenador i el 31 %, Internet.
Es pot analitzar la importància de la despesa privada en cultura prenent com a base les dades de l’INE relatives a l’índex de preus de consum, tot i que cal tenir en compte que no inclou la despesa en habitatge
de propietat (destinació d’una part important del pressupost familiar).
Així mateix, cal tenir present que el grup oci i cultura inclou conceptes heterogenis, que de vegades s’allunyen d’una definició estricta de
cultura.
Amb tot, i segons les ponderacions corresponents a l’any 2003,
Catalunya, amb el 7,95 %, és la comunitat autònoma en què té més pes el
grup de cultura i oci, tal com s’aprecia a la taula 266, i està clarament per
sobre de la mitjana estatal (6,83 %).
TAULA 266. PONDERACIÓ DE LA DESPESA EN CULTURA
I OCI DE L'IPC PER COMUNITATS AUTÒNOMES.
ESPANYA 2003
Unitats: percentatges.

Comunitat Autònoma

Comunitat Autònoma

%

CATALUNYA

7,95

Cantàbria

6,28

Canàries

7,76

Astúries

6,21

Madrid

7,66

Galícia

6,04

Navarra

7,46

Balears

6,01

La Rioja

7,10

Andalusia

5,99

Aragó

7,02

Ceuta i Melilla

5,97

MITJANA ESTATAL

6,83

Castella i Lleó

5,84

València

6,81

Extremadura

5,50

País Basc

6,72

Castella-la Manxa

5,39

Múrcia

6,33

Font: INE.
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GRÀFIC 93. PONDERACIONS DELS GRUPS
DE DESPESA DE L’IPC. CATALUNYA 2003

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

En l’àmbit català, la despesa en cultura ocupa el sisè lloc, i se situa per
davant d’altres grups com ara la medicina (que significa el 2,94 %) i l’ensenyament (2,42 %). Respecte de les mateixes dades del 2002, el grup d’oci
i cultura registra el tercer increment més elevat (1,64 %), només superat per
les comunicacions (augmenten el 6,29 %) i el grup d’altres béns i serveis
(6,4 %). Si es desglossa per subgrups, s’aprecia com els que tenen més pes
són els de serveis recreatius, esportius i culturals i el subgrup de llibres i
premsa.

7.1.2. Esport
Oferta esportiva i equipaments a Catalunya
El Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya
(PIEC) és l’instrument jurídic i tècnic que planifica les actuacions destinades a dotar Catalunya dels equipaments necessaris per facilitar a tots els
ciutadans la pràctica fisicoesportiva en els seus diferents vessants d’iniciació, formació, competició, recreació i manteniment. El PIEC estableix les
característiques de les diferents xarxes d’equipaments esportius i defineix
les prioritats d’actuació, a més d’incorporar una normativa tècnica que regula els criteris bàsics de seguretat, habitabilitat i funcionalitat que s’han de
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tenir en compte en la construcció i gestió d’un equipament esportiu. El Pla
s’aprovà el 2001 i preveu assolir els seus objectius en 10 anys, encara que
serà vigent fins que s’acompleixin efectivament. Malgrat tot, es revisa cada
5 anys per mantenir-lo actualitzat.
Prop del 45 % dels
espais esportius
són de titularitat
pública.

Segons dades del Consell Català de l’Esport de gener de 2003, a Catalunya
hi ha 30.965 espais esportius censats, i són els espais esportius en sales menors
de 50 m2 els majoritaris (el 12,8 % del total), seguits de les pistes poliesportives
a l’aire lliure (12,4 %) i les pistes de tennis (11,03 %). Tal com mostra el gràfic
94, prop del 45 % dels espais esportius són de titularitat pública.
Si s’analitza la distribució territorial dels equipaments esportius, s’aprecia com la demarcació de Barcelona en concentra el 63,78 %, seguida de
Girona (16,43 %), Tarragona (11,44 %) i, finalment, Lleida (8,33 %).
Al llarg de l’any 2003 s’han acabat les obres de 16 equipaments esportius subvencionats per la Generalitat de Catalunya.

GRÀFIC 94. DISTRIBUCIÓ DE LA PROPIETAT
I DELS ESPAIS ESPORTIU. CATALUNYA 2003

Font: Consell Català de l’Esport (gener de 2003). Generalitat de Catalunya.

Hàbits de la població
Segons l’Enquesta sobre la pràctica d’activitats fisicoesportives a
Catalunya (1999), caminar, la natació recreativa i la gimnàstica de manteniment són les activitats que més gent practica. En les dues primeres no s’apre-
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cien diferències en funció del sexe, però sí que se n’aprecien en altres
activitats: les dones preferentment practiquen aeròbic (el 90 %) i gimnàstica
(62 %), mentre que els homes practiquen futbol sala (92 %) i futbol (82 %).
D’altra banda, el 63 % de la població practica regularment una activitat fisicoesportiva, mentre que el 22,7 % n’és practicant ocasional. El
1999, el 14,3 % de la població no practicava cap tipus d’activitat fisicoesportiva. Tot i que a nivell general no hi ha diferències significatives
en funció del sexe, en el grup dels no practicants les dones doblen el percentatge dels homes. Generalment, amb l’edat disminueix la pràctica
d’alguna activitat, però alhora augmenta la regularitat dels que sí que ho fan.
Els principals motius al·legats per fer esport són la diversió (42,5 %) i la millora de la salut o el fet de mantenir-se en forma (43,3 %), i per no practicarne, la manca de temps (el 37,7 % dels no practicants) i els problemes de
salut (24,8 %).

Generalment, amb
l’edat disminueix la
pràctica d’alguna
activitat física,
però alhora
augmenta
la regularitat dels
que sí que ho fan.

L’Enquesta sobre l’ús del temps elaborada per l’INE, amb dades del
2002 i el 2003, també proporciona informació sobre la pràctica esportiva de
la població espanyola. Les conclusions sobre les activitats més practicades
són semblants a les de l’enquesta catalana: el 57 % dels enquestats camina,
l’11,3 % fa gimnàstica i el 10,6 % practica jocs de pilota. Malgrat que caminar és una activitat que fan tant homes com dones (aquestes, en una proporció més alta: el 60,3 % enfront del 53,8 %), hi ha diferències en funció
del sexe: la segona activitat més practicada pels homes són els jocs de pilota
(17 %) i la de les dones, la gimnàstica (14,4 %).
El 40 % de la població europea camina un mínim de 10 minuts diaris,
segons dades de l’Eurobaròmetre sobre l’activitat física (2002). Entre els
que caminen, el 37,5 % ho fa 30 minuts o menys i el 22 %, entre mitja hora
i una hora. Amb tot, la majoria de la població està asseguda entre 1,5 i
5,5 hores al dia, i destaca la població jove (de 15 a 25 anys) per estar
asseguda entre 3,5 i 4,5 hores al dia (12,2 %) i entre 7,5 i 8,5 hores al dia
(també el 12,2 %).
Cal comentar, finalment, que quasi el 50 % de la població europea no fa
cap tipus d’activitat física a la feina, és a dir, està ocupada en feines sedentàries en les quals passa moltes hores asseguda, tal com mostren les dades
anteriors.

Quasi el 50 % de la
població europea
està ocupada
en feines
sedentàries.

Complementen aquestes dades sobre activitat física les de l’Enquesta de
salut de Catalunya comentades en l’apartat dedicat a l’activitat física en
temps de lleure (3.5) d’aquesta Memòria.
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7.2. PRODUCCIÓ EDITORIAL I MITJANS
DE COMUNICACIÓ
7.2.1. Producció editorial
La producció editorial sovint es considera un dels tres subsectors en què
s’estructura el sector del llibre a Catalunya. Els altres dos són la distribució
a l’engròs i el comerç al detall (punts de venda de llibres).
TAULA 267. DADES BÀSIQUES DE L'EDICIÓ DE LLIBRES.
CATALUNYA 2001-2002
Unitats: facturació en milers d’euros.

TOTAL CATALUNYA

En llengua catalana

% respecte
total

2001

2002

2001

2002

2001

2002

Nombre
d’empreses

254

248

159 1

155 1

62,6

62,5

Nombre
de títols
editats l’any

25.628

26.214

8.015

8.183

31,3

31,2

Nombre de
títols vius
en catàleg

121.896

121.127

45.524

43.925

37,3

36,3

Exemplars
107.934.638 113.338.968 24.253.154 24.225.730
editats l’any

22,5

21,4

Tiratge
mitjà
Facturació

4.212

4.324

3.026

2.960

71,8

68,5

1.445.670

1.426.223

216.757

228.014

15,0

16,0

Font: Informe del Comerç Interior del Llibre 2002. Gremi d’Editors de Catalunya.
Nota (1): nombre d’empreses que publiquen en llengua catalana.

Les dades disponibles més actuals sobre el subsector de l’edició són les
publicades pel Gremi d’Editors de Catalunya en l’Informe sobre el mercat
interior (2002). Tal com mostra la taula 267, l’any 2002 el nombre de títols
editats per les empreses editorials privades de Catalunya va ser de 26.214
mentre que el nombre d’exemplars va ser de 113.338.968. Si es comparen
aquestes dades amb les del 2001 s’observa com tant el nombre de títols com
el nombre d’exemplars tendeixen a augmentar (el 2,3 % i el 5 %, respecti-
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vament). El tiratge mitjà –el nombre d’exemplars produïts per títol editat–,
ha estat de 4.324, el 2,7 % més que l’any anterior.
D’altra banda, i en relació amb l’edició en català, del total de títols editats, el 31 % van ser-ho en català (8.183 títols) i se n’editaren 24.225.730
exemplars (el 31,37 % del total d’exemplars editats). Per tant, el tiratge
mitjà és de 2.960 exemplars per títol (disminueix l’1,4 % respecte de
l’any anterior).
Segons l’informe esmentat, l’edició de títols a Catalunya representa el
42 % de l’edició espanyola. El percentatge és diferent sobre la base de les
dades sobre la distribució geogràfica de l’edició (ISBN inscrits) del Ministeri d’Educació i Cultura (MEC). Aquestes dades permeten analitzar la importància relativa de l’edició a Catalunya en el conjunt de l’Estat.
La proporció dels ISBN inscrits durant el 2003 de Catalunya és inferior
a la dels inscrits l’any 2002 (el 32,89 % enfront del 34,27 %). En tots dos
anys la Comunitat de Madrid concentra el màxim de l’edició (35,96 % el
2002 i el 36,52 % el 2003). Per tant, tal com s’apuntava en la Memòria anterior, es constata la pèrdua d’importància de l’edició catalana en el total de
l’Estat.

L’edició catalana
perd importància
relativa en el total
de l’Estat.

Amb tot, Catalunya i Madrid concentren prop de les dues terceres parts
de l’edició, ja que l’edició en les altres comunitats autònomes és menor:
Andalusia (6,37 %) i la Comunitat Valenciana (5,87 %).
La taula 267 recull també la facturació total de les editorials privades i
agremiades, que, a preus de tapa i IVA inclòs, va ser de 1.423.223 milers
d’euros l’any 2002 (l’1,3 % menys que l’any anterior). D’aquest total, el 16 %
correspon a la facturació per venda de llibres en català (228.014 milers d’euros)
i va representar un augment del 5,2 % respecte del 2001. Per tant, malgrat la
situació general ja comentada i la lleugera davallada del tiratge mitjà, es pot
considerar que l’edició en català es troba en un bon moment.
Si s’analitza la posició relativa de Catalunya a Espanya, seguint amb les
mateixes dades s’observa com la facturació a Catalunya significa el 53,3 %
de l’estatal, que, tot i ser més de la meitat del total facturat a Espanya
(2.674.637 milers d’euros), manté la tendència decreixent dels anys anteriors
i disminueix el 3,9 % respecte del 2001.
A banda de la facturació, cal tenir en compte els costos editorials en
conceptes de drets d’autor que han de satisfer les empreses. L’any 2002 les
editorials privades del Gremi d’Editors de Catalunya i de l’Associació
d’Editors en Llengua Catalana van pagar 63.625 mil euros (el 4,46 % de la
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facturació total d’aquestes empreses) i van ingressar per la venda d’aquests
drets 11.351 mil euros (el 0,79 % de la facturació total).
L’any 2002
dos terços de la
producció editorial
a Catalunya
s’editava en
castellà i el terç
restant, en català.

Si s’analitza ara l’idioma de la publicació, s’aprecia que l’any 2002
(dades del Gremi d’Editors) dos terços de la producció editorial a Catalunya
s’editaven en castellà (66,8 %), mentre que en català es feia el terç restant
(31,2 %). Els percentatges canvien quan es té en compte el total de l’edició
a Espanya7 i, per tant, l’any 2002 es van editar en castellà el 77,48 % dels
llibres, en català, el 10,44 %, en euskera, l’1,74 % i en gallec, el 2,14 %. En
llengües estrangeres es van editar el 7 % dels llibres. Els mateixos percentatges, però amb les dades del 2003, estableixen el mateix ordre, tot i que el
castellà perd pes relatiu (s’hi van publicar el 76,65 % dels llibres) i augmenta lleugerament el pes del català (10,6 %) i de l’euskera (1,97 %).
A part d’utilitzar el paper com a suport per a les edicions, les editorials
catalanes augmenten tímidament la utilització d’altres suports, com ara les
microfitxes, el llibre electrònic (CD Rom), l’audiollibre i el videollibre. Entre aquests, segons dades del Departament de Cultura, creix la utilització
del llibre electrònic (el 91,3 % l’any 2002) en detriment de les altres formes,
ja que és l’únic que ha augmentat respecte del 2001, i gairebé s’ha duplicat
(el 165,4 %).
Finalment, cal tenir en compte que, en el sector de l’edició, igual que en
molts altres sectors productius, la concentració empresarial és un fenomen
freqüent, ja que, segons l’informe del Gremi d’Editors, l’any 2002 va augmentar el percentatge de les editorials que pertanyen a un grup d’empreses
(el 30,8 % respecte del 29,1 % l’any 2001). D’altra banda, les dades del
MEC constaten que l’any 2002 es va produir un lleuger augment del nivell
de participació de l’edició de caràcter públic sobre el total de la producció
editorial (12,9 %). Amb tot, les dades del 2003 assenyalen una disminució
d’aquesta edició pública, ja que significa l’11,49 % de l’edició total.
El sector del llibre també inclou, com ja s’ha comentat, la distribució a
l’engròs i el comerç al detall. La funció del subsector de la distribució és fer
arribar els llibres als establiments de comerç al detall en el mercat interior.
Segons dades de gener del 2004 de la Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones (FANDE), hi ha a Catalunya 74
empreses distribuïdores (64 a la demarcació de Barcelona). Cal matisar que
aquesta dada inclou tant les empreses especialitzades en la distribució com
les editorials, que també distribueixen els seus propis productes.
7. Font: MEC.
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La situació del comerç al detall s’aprecia amb la quota de mercat dels diferents canals de distribució. L’informe esmentat del comerç interior del llibre
calcula que l’any 2002 els principals canals de comercialització de l’edició a
Catalunya també van ser les llibreries (amb una quota de mercat del 31,2 %), la
venda a crèdit (15,9 %) i les cadenes de llibreries (11,4 %). En general s’aprecia
una lleugera davallada de les vendes (1,3 %), encara que hi ha diferències en
funció del canal. Així, els principals increments es donen en els hipermercats
(5 %), en les llibreries tradicionals (2,8 %) i en les cadenes de llibreries (1,9 %),
mentre que les xifres negatives se situen en les vendes a crèdit (davallen el
6,4 %), les empreses o institucions (el 2 %) i els quioscos (l’1,4 %).

Els principals
canals de
comercialització
de l’edició a
Catalunya són les
llibreries, la venda
a crèdit i les
cadenes de
llibreries.

7.2.2. Mitjans de comunicació
En el subsector de la premsa, igual que en molts d’altres, la concentració empresarial i els canvis tecnològics han modificat completament el
panorama empresarial. Altres factors de canvi destacats pel Llibre Blanc
de les indústries culturals són l’entrada a Catalunya d’empreses i grups empresarials provinents de la resta de l’Estat; la competència de les noves modalitats de premsa (diaris i revistes gratuïtes) i els espais web d’Internet;
l’estancament de l’índex de lectura i la davallada dels ingressos publicitaris.8
Segons les dades del Departament de Cultura sobre la difusió de la premsa
diària de l’any 2002, el 62 % van ser diaris d’informació general editats a
Catalunya, el 15,8 % eren diaris d’informació esportiva també editats a
Catalunya i el 13,5 % corresponia a diaris de difusió general editats a la resta de
l’Estat. D’aquestes dades es deriva la forta posició de les empreses catalanes en
el mercat interior de Catalunya. Ara bé, la seva projecció a la resta de l’Estat
espanyol és reduïda. Segons les dades del 2001 de l’Oficina de Justificación de
la Difusión (OJD) els diaris editats a Catalunya tenen poca presència fora del
territori, a excepció dels diaris esportius (Mundo Deportivo i Sport), que van
obtenir-hi entre el 43 i el 44 % de les vendes l’any 2001.

La premsa diària
catalana té una
forta posició en el
mercat interior, tot
i que la seva
projecció a la resta
de l’Estat espanyol
és reduïda.

Tot i que les publicacions gratuïtes van aparèixer cap als anys vuitanta,
recentment han proliferat diaris gratuïts, en especial a l’àrea metropolitana
de Barcelona. Les darreres dades disponibles de l’OJD indiquen que el diari
Metro va difondre 164.181 exemplars de mitjana diària entre maig i octubre
del 2001, i el diari BCN y Más (ara 20 Minutos) 110.049 exemplars de mitjana diària entre gener i maig del mateix any.
8. Segons l’estudi Infoadex de la inversió publicitària del 2003, aquesta ha davallat respecte
de l’any anterior el 2,3 % en els diaris i el 0,8 % en els suplements i dominicals, mentre que
ha augmentat l’1,9 % en les revistes.
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Cada any
augmenten les
visites a les pàgines
de premsa en línia.

Fruit de la introducció de les TIC en quasi tots els àmbits socioeconòmics, cada cop és més freqüent la premsa en línia. L’any 2001 la majoria de
webs no arribaven a les 100.000 visites al mes (amb l’excepció dels diaris de
distribució estatal, com ara El País o El Mundo). En canvi, l’any 2003, i segons les dades recopilades per l’OJD, el nombre de visites mitjà als diaris
electrònics amb seu a Catalunya oscil·la entre les 26.618 visites mensuals
del Diari de Barcelona a les 1.952.350 del diari Sport.
En el panorama televisiu català destaca la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) enfront de la situació de mercat encara immadura
de les televisions locals (97 en tot Catalunya l’any 2002) i de les televisions
de pagament.
Segons les últimes dades disponibles,9 els canals de Televisió de Catalunya (TV3 i K33-33) concentren el 28,4 % de l’audiència anual,10 seguits
de TVE1 (19,5 %), Tele 5 (19,1 %) i Antena 3 (18,8 %). Amb l’excepció
del canal K3-33 i de TVE1, que augmenten l’audiència anual el 14,7 % i el
2,6 %, respectivament, la resta de canals registren increments negatius respecte del 2001. L’augment tan destacat dels canals K3-33 és degut al fet
que van ser inaugurats a mitjan 2001 i durant el 2002 s’han consolidat.
El Llibre Blanc de les indústries culturals constata que l’audiència de la
ràdio convencional (de programació diversificada) tendeix a disminuir,
mentre que s’estabilitza l’audiència de la ràdio especialitzada (principalment, la musical).
En termes d’audiència destaca Catalunya Ràdio, integrada per quatre emissores de ràdio que ofereixen les 24 hores del dia una programació diferent cadascuna. A banda d’aquestes emissores que cobreixen tot el territori català i de
les quatre emissores estatals (Ràdio Nacional d’Espanya), l’any 2002 hi havia
a Catalunya 311 emissores de freqüència modulada –el 67,8 % eren municipals
i el 30,2 %, privades–, segons dades procedents de l’IDESCAT.

7.3. CONSUM I DEFENSA DEL CONSUMIDOR
7.3.1. Marc normatiu
La política dels consumidors no figura com un dels objectius principals
dels tractats constitutius de la Comunitat Econòmica Europea. No és fins a
9. CCRTV, 2002.
10. Estimada a partir del temps de visió de cada cadena, obtingut en el transcurs de l’any.
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l’entrada en vigor de l’Acta Única Europea (AUE) que la protecció dels
consumidors s’incorpora als objectius de la Comunitat.11
La Comunicació de la Comissió Europea sobre «Una nova estratègia de
política dels consumidors» (COM 2002, 208 final) defineix l’estratègia de
la UE en aquesta matèria per al període 2002-2006. La Comissió hi preveu
una sèrie de mesures per assolir tres grans objectius: un nivell elevat de protecció dels consumidors, l’aplicació efectiva de la normativa de protecció
dels consumidors i la participació dels ciutadans en les polítiques comunitàries a través de les organitzacions que els representen. La finalitat última
és que la protecció dels consumidors impregni la definició i l’execució de
les altres polítiques i accions comunitàries.

La finalitat de la
nova estratègia
de la UE en
matèria de consum
(2002-2006) és
que la protecció
dels consumidors
impregni les altres
polítiques i accions
comunitàries.

El 18 de juny de 2003 la Comissió adopta la Proposta de directiva sobre
pràctiques comercials deslleials. Es preveu que entri en vigor a partir de
l’any 2005. Es considera que una pràctica comercial és deslleial si és contrària als requisits de la diligència professional, i si distorsiona o pot distorsionar de manera substancial el comportament econòmic del consumidor.
En particular, es consideren deslleials les pràctiques comercials enganyoses
i les agressives.
La Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties en la venda de béns de consum,12 incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 1999/44/CE,
del Parlament Europeu i del Consell. La Llei estableix el marc legal de garantia de la conformitat dels béns amb el contracte de compravenda, i articula
la garantia comercial que, addicionalment, pot oferir-se al consumidor. En
definitiva, crea un règim específic aplicable als contractes de compravenda
civil de béns de consum subscrits entre els consumidors i els venedors professionals.

L’Estat ha
incorporat dues
directives a
l’ordenament
jurídic espanyol:
sobre garanties en
la venda de béns
de consum i sobre
seguretat general
dels productes.

El 26 de desembre de 2003 s’aprova el Reial decret 1801/03, sobre seguretat general dels productes,13 que és una adaptació al nostre ordenament
de la Directiva 2001/95/CE, i que té la finalitat de garantir que els béns existents en el mercat no comportin un risc per a la salut i la seguretat dels consumidors. En aquest sentit, s’estableix l’obligació per als productors
d’informar els consumidors dels riscos que no siguin immediatament perceptibles o que puguin provenir d’una utilització previsible dels productes.
11. L’article 129A de l’AUE (article 153 TCE) estableix que «la Comunitat contribueix a la
realització d’un alt nivell de protecció dels consumidors».
12. Publicada al BOE núm. 165, d’11 de juliol de 2003.
13. Publicat al BOE núm. 9, de 26 de desembre de 2003.
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La Generalitat
de Catalunya té
assumida la
competència
exclusiva en
matèria de defensa
dels consumidors
i els usuaris.

La Generalitat de Catalunya té assumida la competència exclusiva en
matèria de defensa dels consumidors i els usuaris, de conformitat amb l’article 12.1.5 de l’EAC. El Parlament de Catalunya ha aprovat en aquest àmbit, entre d’altres, la Llei 1/1990, sobre la disciplina del mercat i de defensa
dels consumidors i dels usuaris, el Decret 206/1990, sobre la inspecció de
disciplina de mercat i consum i la Llei 23/1991, de comerç interior. La Llei
3/1993, de 5 de març, de l’Estatut del consumidor, consigna els drets i els
interessos dels consumidors i estableix mesures concretes per fer-ne efectives la protecció i la defensa.
Pel que fa a les novetats normatives, el Decret 276/2003 modifica la regulació dels centres de bronzejat artificial, en el sentit d’incorporar més requisits –advertiments i precaucions– per a la prestació d’aquest servei amb
l’objectiu de protegir la salut i la seguretat dels usuaris; d’altra banda, el
Decret 70/2003 millora el contingut dels fulls de reclamació i denúncia, alhora que amplia l’obligatorietat de disposar-ne als establiments i les empreses que abans n’estaven exempts. El consumidor pot fer la seva reclamació
a l’establiment comercial, sens perjudici que pugui igualment presentar-la
davant els organismes competents de l’Administració pública.

7.3.2. Consultes i reclamacions dels consumidors. La mediació
i l’arbitratge de consum
7.3.2.1. Consultes i reclamacions
L’Institut Català de
Consum ha rebut al
llarg de l’any 2002
un total de 21.157
consultes.

Més de la meitat
de les pretensions
dels consumidors
(el 53,95 %) tenen
com a destinació
la sol·licitud
d’arbitratge
a la Junta Arbitral
de Consum de
Catalunya.
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L’Institut Català de Consum ha rebut al llarg de l’any 200214 un total de
21.157 consultes: 20.989 a través de trucades telefòniques i 168 mitjançant
el correu electrònic.
La Unitat d’Atenció Directa de l’ICC és la que tramita tota la documentació presentada pels consumidors en defensa de les seves pretensions. La
majoria de la documentació rebuda a l’ICC van ser reclamacions (el 67 %),
en segon lloc, denúncies (el 18 %) i, finalment, queixes (el 15 %).
Pel que fa a la destinació de les pretensions dels consumidors, més de la
meitat (el 53,95 %) tenen com a destinació la sol·licitud d’arbitratge a la
Junta Arbitral de Consum de Catalunya. Un total de 823 demanen informació sobre la possibilitat de fer una sol·licitud d’arbitratge. 613 ocasions es
tramet a l’empresa la reclamació i s’informa al consumidor de les actuacions.
14. Memòria 2002 del Departament de Comerç, Turisme i Consum (darreres dades disponibles).
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Un total de 595 pretensions acaben en denúncies que es trameten a d’altres
organismes, i 542 ocasions es tramet una denúncia a la Inspecció de la Subdirecció General de Consum. Altres destinacions de la documentació rebuda
no són tan freqüents.
D’altra banda, el Departament de Comerç, Turisme i Consum ha detectat, al llarg de l’any 2003, un ascens destacable de les reclamacions dels
consumidors en determinats sectors, que ha donat lloc al consegüent increment de les sancions a les empreses infractores.
En aquest sentit, cal destacar un augment del 100 % de les reclamacions
sobre telefonia mòbil, fixa i Internet. Segons dades corresponents al segon
semestre de 2003 (fins al mes d’octubre), el Departament ha rebut 1.838 reclamacions relacionades amb aquest sector, un 100 % més que les rebudes
entre els mesos de gener i juny de 2003 (838 reclamacions).
La Direcció General de Consum ha obert, per aquest motiu, 11 expedients sancionadors per faltes greus. Les principals causes d’obertura d’expedients han estat la detecció de clàusules abusives en els contractes, la
publicitat que indueix a error i les preassignacions fraudulentes (per exemple, donar d’alta un usuari sense la seva autorització).

Les reclamacions
sobre telefonia
mòbil, fixa
i Internet
han experimentat
un augment
del 100 %.

Un altre sector on la Direcció General de Consum ha detectat pràctiques
contràries als drets dels consumidors i usuaris ha estat el sector de la compravenda d’habitatges. En aquest sentit, s’han obert 118 expedients sancionadors. Les principals causes d’infracció estan relacionades amb la informació
que rep el comprador potencial, moltes vegades enganyosa sobre les característiques de l’habitatge, l’existència de clàusules abusives en el contracte de
compravenda, i problemes en el lliurament de l’habitatge (data de lliurament
i acabats defectuosos o diferents dels pactats, entre d’altres).15

7.3.2.2. La mediació i l’arbitratge de consum
El sistema arbitral de consum representa una instància de solució extrajudicial de conflictes a la qual se sotmeten voluntàriament els consumidors
i les empreses. La Junta Arbitral de Consum de Catalunya tramita les reclamacions a través de dos procediments: la mediació i l’arbitratge. En la mediació, són les parts les que troben la solució al seu conflicte amb la
intervenció d’experts mediadors. En el cas de l’arbitratge, el Tribunal dicta
una resolució de caràcter vinculant, el laude.
15. Departament de Comerç, Turisme i Consum; Gabinet de Comunicació.
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Un total de 33.214
reclamacions
s’han presentat
davant la Junta
Arbitral de Consum
de Catalunya
entre l’any 1993
i el 2003.

La utilització de la via extrajudicial per a la resolució de conflictes en
matèria de consum ha experimentat un augment considerable: des del
199316 i fins al 2003 s’han presentat un total de 33.214 reclamacions davant
la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. De les 18 reclamacions presentades l’any 1993 s’ha passat a les 9.489 de l’any 2003.
GRÀFIC 95. NOMBRE DE RECLAMACIONS
PRESENTADES A LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUM.
CATALUNYA 1993-2003

Font: Junta Arbitral de Consum de Catalunya.

La majoria de les reclamacions presentades l’any 2003 (el 71 %) van ser
formulades directament pels mateixos consumidors davant les juntes arbitrals de consum; 2.398 reclamacions (el 25 %), per les oficines municipals
i comarcals d’informació al consumidor; 68 reclamacions (l’1 %) van ser
canalitzades a través de les associacions de consumidors i usuaris; i la resta
(327), per altres organismes.
Si s’analitzen les 9.489 reclamacions presentades l’any 2003 segons el
sector del qual provenen, el 28 % pertanyen al sector de l’ensenyament
(2.768), el 18 % són reclamacions sobre el servei telefònic (1.753) i el 6 %
sobre qüestions relacionades amb l’habitatge (533). Cal destacar l’augment
del 127 % respecte del 2002 de les reclamacions en el sector de les telecomunicacions, així com l’increment experimentat en les reclamacions pels
serveis dels proveïdors d’Internet (el 129 %).
Tant les reclamacions resoltes per mediació com les resoltes per laude arbitral han experimentat un augment considerable al llarg del període
16. La Junta Arbitral de Consum de Catalunya s’articula a través del Decret 222/1993, de 14
de setembre.
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1993-2003. De les dues mediacions presentades l’any 1993 s’ha passat a
les 1.770 del 2003; pel que fa als laudes, l’any 1993 se’n van dictar només
quatre enfront dels 4.341 d’enguany. Aquest darrer any l’increment del
nombre de laudes dictats ha estat el més elevat de tot el període de funcionament de la Junta Arbitral de Catalunya: mentre que entre el 1993 i
el 2002 s’ha passat dels 4 als 1.152 laudes, l’any 2003 se n’han dictat
un total de 4.341.
GRÀFIC 96. NOMBRE DE RECLAMACIONS RESOLTES
PER MEDIACIÓ. CATALUNYA 1993-2003

Font: Junta Abitral de Catalunya.

GRÀFIC 97. NOMBRE DE LAUDES DICTATS.
CATALUNYA 1993-2003

Font: Junta Abitral de Catalunya.
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7.3.3. Despesa en consum a Catalunya 2003
El consum privat de
les famílies mostra
encara signes de
debilitat, malgrat
recuperar un cert
dinamisme.

Les dades corresponents al quart trimestre de l’Enquesta contínua de
pressupostos familiars (ECPF) indiquen que el consum privat de les famílies mostra encara signes de debilitat, malgrat recuperar un cert dinamisme:
al llarg de l’any 2003, les llars espanyoles han dedicat 304.967 milers d’euros al consum, el 2 % per sobre, en termes constants, de la quantitat dedicada l’any 2002. El 21 % de la quantitat total està destinada al consum
d’aliments, begudes i tabac, i el 79 %, a la resta de despeses.
Aquest 2 % d’augment de la despesa en un any significa una recuperació del consum al llarg del 2003, si tenim en compte que la variació interanual de l’exercici anterior va ser de l’1,3 %. Aquestes dades trenquen amb
la tendència descendent del consum familiar que s’inicia el segon semestre
del 2001.
TAULA 268. DESPESA FAMILIAR TOTAL EN CONSUM
PER TRIMESTRES. ESPANYA 2000-2003
Unitats: imports de consum en milions d’euros i variació en percentatge.

Trimestres

Variació
1r-4t trim

Primer

Segon

Tercer

Quart

TOTAL 2000
Alim., begudes i tabac
Resta de despeses

61,4
12,4
49,0

61,2
12,9
48,3

63,1
13,3
49,8

67,0
13,8
53,2

9,1
11,0
8,6

TOTAL 2001
Alim., begudes i tabac
Resta de despeses

68,3
13,4
54,9

67,2
13,8
53,4

68,3
14,0
54,3

72,8
15,0
57,9

6,6
11,7
5,4

TOTAL 2002
Alim., begudes i tabac
Resta de despeses

72,3
14,5
57,8

70,8
14,7
56,1

72,2
15,0
57,2

74,8
16,1
58,7

3,5
11,5
1,5

TOTAL 2003
Alim., begudes i tabac
Resta de despeses

74,7
15,4
59,3

74,8
15,8
59,0

77,8
16,0
61,8

77,7
16,9
60,8

4,1
10,2
2,5

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta Contínua de Pressuposts Familiars, INE.

La despesa mitjana de les llars espanyoles en consum l’any 2003 és de
21.494,85 euros, el 2,6 % més que l’any 2002, i ratifica la tendència de recuperació del consum que mostra l’evolució positiva de l’indicador referent
a la despesa total de les llars.
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Els indicadors que mostren quina és la percepció de les llars sobre la situació econòmica i el futur de l’economia poden explicar, en part, la dinamització del consum. Així, les dades referents al quart trimestre sobre el
grau de facilitat per arribar a final de mes, la possibilitat d’estalviar i la consideració del moment actual com a idoni per a la realització de compres importants amb l’excepció de l’habitatge, tenen valors negatius, encara que
presenten una lleugera evolució positiva respecte als resultats dels trimestres anteriors.
La despesa mitjana en consum per persona en el quart trimestre del
2003, en el conjunt de l’Estat espanyol, assoleix els 1.851,31 euros. Les comunitats autònomes amb un nivell de despesa més elevat són la Comunitat
Foral de Navarra (2.334,75 euros), la Comunitat de Madrid (2.159,07 euros) i les Illes Balears (2.098,24 euros). Les que tenen una despesa mitjana
per persona més baixa són Extremadura (1.330,80 euros), Múrcia (1.539,11
euros) i Castella-la Manxa (1.551,75 euros). La comunitat autònoma amb
més nivell de despesa supera en el 26,1 % la mitjana estatal; d’altra banda,
Extremadura, la comunitat autònoma amb la despesa més baixa, se situa el
28,1 % per sota de la mitjana de l’Estat.
Catalunya se situa el 6,3 % per sobre de la xifra estatal, amb una despesa mitjana de 1.976,29 euros per persona. Aquesta quantitat és menor
respecte al tercer trimestre de 2003 (el 4 %), i superior el 5,47 % en termes
interanuals. La comunitat autònoma que ha experimentat un augment més
gran en el darrer any és Navarra (el 14,01 %); en canvi, Cantàbria i
Múrcia han experimentat el descens més acusat en un any: el 13,17 % i el
10,3 %, respectivament.

La despesa mitjana
per persona a
Catalunya és de
1.976.29 euros per
persona, el 6,3 %
per sobre de la
xifra estatal.
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GRÀFIC 98. DESPESA MITJANA PER PERSONA
EN CONSUM PER CCAA. ESPANYA QUART
TRIMESTRE DE 2003

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta Contínua de Pressupostos Familiars, INE.
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GRÀFIC 99. DESPESA MITJANA EN CONSUM
PER PERSONA PER TRIMESTRES. CATALUNYA
I ESPANYA 2000-2003

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta Contínua de Pressupostos Familiars, INE.

L’estructura de la despesa de les llars espanyoles tendeix a la convergència amb els hàbits europeus de consum. El consum de béns de primera necessitat, com ara l’alimentació, perd pes proporcional en la
despesa total, mentre que l’habitatge, les comunicacions, el transport o
el lleure es converteixen en prioritats de consum. Així, la participació
relativa en la despesa de l’alimentació ha passat del 24,2 % el 1990 al
17,8 % l’any 2000; en canvi, la partida destinada a l’habitatge s’ha convertit l’any 2000 en la principal per a les famílies espanyoles, i ha registrat un creixement del 95,8 % al llarg del període 1990-2000 (cal tenir
en compte, en aquest sentit, l’augment del preu de l’habitatge al llarg de
la dècada dels noranta). 17

L’estructura de la
despesa de les llars
espanyoles tendeix
a la convergència
amb els hàbits
europeus.

L’endeutament de les famílies
Les decisions de despesa de les famílies es basen, d’una manera ascendent, en una expansió de la demanda de crèdit. En aquest sentit, i segons
dades corresponents al tercer trimestre del 2003, l’endeutament de les llars
espanyoles se situa per sobre dels 500.000 milions d’euros, el 14,7 % més
que en el mateix període de l’any anterior. Espanya, de ser un país amb un
nivell d’endeutament de les famílies relativament inferior al dels països del
seu entorn europeu, ha passat a assolir el nivell mitjà de la UEM.

L’endeutament de
les llars espanyoles
se situa per sobre
dels 500.000
milions d’euros.

17. «Canvis en les pautes de consum de les llars espanyoles entre 1990 i 2000», Informe
sobre el consum i l’economia familiar, núm. 32, Caixa de Catalunya.
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TAULA 269. ACTIUS, DEUTES I RIQUESA FINANCERA NETA
DE LES FAMÍLIES. ESPANYA 1995-2003
Unitats: valors absoluts en milions d’euros corrents i variació interanual en percentatge.

Valors
absoluts

Variació
interanual

Actius financers

Deutes totals

Riquesa
financera neta

1995

641.182

188.263

452.919

1996

712.309

204.287

508.022

1997

816.602

230.066

586.536

1998

957.627

264.355

693.272

1999

1.057.240

306.964

750.276

2000

1.088.293

352.689

735.604

2001

1.126.019

392.915

733.104

2002

1.130.517

445.944

684.573

2003¹

1.219.138

500.022

719.116

1996

11,1

8,5

12,2

1997

14,6

12,6

15,5

1998

17,3

14,9

18,2

1999

10,4

16,1

8,2

2000

2,9

14,9

-2,0

2001

3,5

11,4

-0,3

2002

0,4

13,5

-6,6

20031

12,6

14,7

11,2

Font: Informe sobre el consum i l’economia familiar, Caixa de Catalunya.
Nota (1): dades corresponents al tercer trimestre.
Els préstecs a llarg
termini assoleixen,
el setembre de
2003, els 393.457
milions d’euros.
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De l’anàlisi del deute financer de les famílies es dedueix que una
part important d’aquest està constituïda pels préstecs a llarg termini,
que assoleixen, el setembre de 2003, els 393.457 milions d’euros, el
16,1 % més que en el mateix període de l’any anterior. Segons informació provisional del Banc d’Espanya referent al darrer trimestre del 2003,
el finançament de les llars a través de la demanda de crèdit pot haver
experimentat una acceleració addicional, fins a assolir nivells superiors
al 18 %.
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Aquest creixement és degut fonamentalment a l’evolució dels crèdits
per a l’adquisició de l’habitatge, responsables principals de l’augment dels
passius de les famílies, ja que el crèdit destinat a consum i altres finalitats
contribueix en menor mesura a l’augment de l’endeutament. Aquest elevat
i creixent nivell d’endeutament pot influir en les decisions futures de despesa de les llars i, consegüentment, pot tenir efectes negatius en el consum.

Els crèdits per a
l’adquisició de
l’habitatge són els
responsables
principals de
l’augment dels
passius de les
famílies.
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8. CONCLUSIONS I CONSIDERACIONS

DINÀMICA DEMOGRÀFICA
Enguany la població de la UE ha augmentat el 3,4 ‰, per raó del 0,8 ‰
en el creixement natural de la població i per una migració neta del 2,6 ‰. Són,
doncs, els moviments migratoris transfronterers els que expliquen majoritàriament aquest creixement anual. Del conjunt de la migració neta de la UE, Espanya n’ha registrat el 23 %.
A Catalunya, la població resident l’1 de gener del 2003 és de 6.704.146
persones, el 3,04 % més que fa un any, i significa el 14,7 % del total de la
població a Espanya i l’1,7 % de la població de la Unió Europea. Malgrat
que la major part d’aquest augment és degut sobretot a la immigració, també cal destacar un discret augment de la taxa de natalitat, que el 2002 es va
situar en el 10,72 %. També continua ascendent la fecunditat, que se situa
en 1,33 fills per dona el 2002, i s’acosta als nivells de la UE (1,47).
La taxa de mortalitat està relacionada, entre altres causes, amb l’envelliment de la població i, en aquest sentit, Catalunya se situa amb una taxa
del 9,20 %, equidistant entre la màxima, que correspon al Principat
d’Astúries (l’11,66 %), i la mínima de Ceuta (el 6,70 %). També l’esperança de vida se situa entre les més favorables de la UE: 76 anys per als homes
i 83 anys per a les dones.
Actualment, a Catalunya, la població més gran de 65 anys supera la menor de 15 anys. Aquest grup ha experimentat un augment del seu pes respecte a la població total si es comparen les dades amb les del cens de l’any
1991. Dins dels més grans de 65 anys destaca el pes de la població d’edat
més avançada, especialment en el cas de les dones.
Malgrat el progressiu envelliment de la població, els grups de població
més nombrosos corresponen a les edats compreses entre els 25 i els 40 anys
–nascuts entre 1960 i 1975– i representen el 26 % del total de la població
catalana. A més, el recanvi de la població en edats actives manté una tendència positiva, ja que se situa en 85,7 persones entre 60 i 64 anys, pròximes a abandonar el mercat de treball, per cada 100 persones entre 15 i 19
anys, que signifiquen noves entrades al mercat laboral.
La proporció de població estrangera respecte al total de població a
Catalunya és l’any 2003 del 6,24 %, amb un augment d’1,51 punts en relació amb l’any anterior. Tot i així, seguint les dades del padró municipal de
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l’última revisió realitzada per l’INE, es mostra que la població nascuda a
l’estranger i empadronada el 2002 assolia el 7 % del total, i que per al 2003
aquest percentatge augmenta fins al 9 %.
Comparativament amb d’altres comunitats autònomes, a Catalunya el
nombre d’empadronats de nacionalitat estrangera, principalment d’origen
centreamericà i sud-americà i de països africans, ha augmentat més i, per
tant, passa a ocupar el primer lloc en la recepció d’immigrants en termes absoluts. Amb relació a la taxa d’estrangers quant a la població total,
Catalunya ocupa el sisè lloc, per sota d’altres comunitats com ara Madrid,
València o Múrcia.

NIVELL DE BENESTAR I POBRESA
Les dades referents a l’abast de la pobresa a la UE mostren una certa
evolució positiva pel que fa a la reducció dels nivells de pobresa en el conjunt dels estats membres. La taxa de pobresa relativa ha passat del 18 %
l’any 1997 al 15 % l’any 1999. L’any 2000, amb la finalitat de lluitar contra
l’exclusió social i prenent com a base l’estratègia europea aprovada en el
Consell de Niça, s’inicia el Programa d’acció comunitària per fomentar la
cooperació entre els estats membres (2002-2006).
El Pla nacional d’acció per a la inclusió social del Regne d’Espanya
(2001-2003) agrupa les mesures a desenvolupar a Espanya al voltant dels
objectius de Niça, tot i que la manca d’objectius quantificats dificulta l’avaluació dels resultats aconseguits. El juliol del 2003 es presenta el II Pla nacional d’acció per a la inclusió social del Regne d’Espanya (2003-2005),
amb la incorporació dels indicadors d’exclusió social de Laeken per a l’avaluació dels resultats.
A Espanya, entre els anys 1996 i 1999, el percentatge de població per
sota del llindar de la pobresa ha augmentat 0,9 punts percentuals. Des del
1994, les persones menors de 15 anys són les que experimenten una evolució més negativa respecte de la pobresa econòmica. Per gèneres, el percentatge de població femenina sota risc de pobresa és superior al masculí. Les
famílies monoparentals són el col·lectiu amb més risc de pobresa (el 52,6 %)
i aquest és superior en les llars en les quals la persona de referència és una
dona. Tot i així, el grup d’edat amb un risc de pobresa més important és el
de les persones de 65 anys i més ja que el 39,35 % de persones que viuen
en llars envellides són pobres.
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La creació d’ocupació dels darrers anys no ha estat suficient per reduir
de manera significativa la persistència de la pobresa, i s’ha configurat un
sector de pobresa crònica. Entre els anys 1997 i 1999, el nombre de persones que viuen en llars amb ingressos inferiors al 60 % de la renda mitjana
anual només s’ha reduït el 0,7 %.
La taxa de pobresa a Catalunya l’any 2000 se situa en el 18,6 %, és a
dir, 1.181.700 persones pateixen risc de pobresa. Les dades continuen posant de manifest que la pobresa és un fenomen estructural, escassament relacionat amb el cicle de creixement econòmic.
D’altra banda, a l’hora d’analitzar la població amb mancances o privacions, a partir dels 22 indicadors de mancances elaborats pel PaD, es constata que el 53,5 % de la població catalana viu en llars en les quals hi ha
alguna mancança.
Amb relació als nivells de benestar, segons l’Eurobaròmetre, l’any 2002
el 78 % dels ciutadans i ciutadanes europeus es mostren satisfets amb les
seves condicions de vida.
Segons l’Anuario Social de España, els indicadors en què Catalunya
presenta nivells més alts de benestar, en el període 2001-2002, són els serveis sanitaris, el nivell educatiu i cultural i l’habitatge i l’equipament de la
llar. Igualment, Catalunya es troba entre les comunitats autònomes amb un
nivell de renda disponible per càpita més elevat.

SALUT I SISTEMA SANITARI
Pel que fa als principals indicadors de salut, la població catalana destaca
per tenir una elevada esperança de vida i una taxa de mortalitat infantil de
les més baixes del món.
Els trastorns mentals, en especial la malaltia d’Alzheimer, i la violència
sobre les persones (per motiu de gènere o edat) són causes de mortalitat
d’importància creixent a Catalunya i a d’altres països del nostre entorn.
L’any 2003 s’aprecia un descens en els casos notificats de tuberculosi i
de sida, encara que Catalunya és la comunitat autònoma amb unes xifres
més elevades de casos notificats d’hepatitis. Durant l’any 2003 s’han efectuat els controls epidemiològics dels problemes de salut emergents, com ara
l’encefalopatia espongiforme transmissible humana i la síndrome respiratòria aguda severa.
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Pel que fa als hàbits tòxics de la població, destaca el consum d’alcohol,
que és la substància psicoactiva amb un ús més generalitzat entre la població espanyola. Tot i que la prevalença de tabaquisme disminueix en nombres absoluts, es constata com entre les dones tendeix a augmentar. D’altra
banda, hi ha una tendència creixent en el patró de consum de cànnabis, tant
en el nostre entorn com a escala europea.
Amb relació als hàbits alimentaris, la majoria de la població catalana es
declara seguidora de la dieta mediterrània, si bé en els últims temps s’observa un canvi en el consum de determinats aliments (menjars ràpids i precuinats). Aquest fet, juntament amb l’elevat sedentarisme de la societat
actual, fa augmentar en tots els països desenvolupats les taxes d’obesitat de
manera alarmant, en especial entre la població infantil.
Enguany la despesa sanitària ha estat finançada quasi totalment (el 98 %)
per la recaptació de determinats tributs per part de la Generalitat, fruit del nou
model de finançament que va entrar en vigor el 2002. El pressupost de sanitat
és una tercera part del pressupost global de la Generalitat i, tot i haver augmentat respecte del 2002, és encara baix en comparació amb el d’altres països de
l’OCDE.
Entre les principals polítiques públiques en l’àmbit de la salut i el sistema sanitari cal mencionar la regulació de la targeta sanitària europea, la
Llei de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut i, a escala autonòmica, la posada en marxa del nou model de lliure elecció de l’equip
d’atenció primària.

EDUCACIÓ
En el conjunt de l’Estat, l’esdeveniment més determinant en l’àmbit
educatiu ha estat l’aprovació la Llei orgànica de qualitat de l’educació, rebutjada per amplis sectors de la comunitat educativa i per comunitats autònomes amb competències educatives traspassades. Per la seva part, el
Govern de Catalunya en el decurs d’aquest any ha procedit a una nova ordenació curricular dels cicles educatius d’educació preescolar, infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat, tot intentant evitar que el
desplegament de la LOCE es traduís en una pèrdua considerable de competències.
Pel que fa a la formació professional, destaca la posada en marxa del Pla
general de la formació professional a Catalunya (2003-2006), que té per objectius adaptar l’oferta de formació professional als nous perfils professio-
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nals, a la nova organització empresarial i als canvis tecnològics, i garantir
un sistema integrat i de qualitat de la formació professional.
Des d’una perspectiva temporal, l’economia espanyola no ha aprofitat
el darrer cicle expansiu per incrementar el seu esforç econòmic en educació. Aquest comportament també l’observem en l’economia catalana, que
l’any 2000 destinava el 4,11 % del seu VAB a educació, percentatge que
s’ha mantingut pràcticament constant al llarg de tota la segona meitat dels
anys noranta.
El pes de la despesa pública en educació no universitària sobre el PIB
s’ha mantingut relativament constant, i s’ha situat en el 2,1 % del PIB l’any
2002, amb un lleuger increment respecte al 2001 com a resultat del creixement més elevat de la despesa de capital. D’aquests pressupostos, l’any
2002, els centres públics en reben el 74,4 % mentre que els centres concertats obtenen el 25,6 % de la despesa, de manera que la distribució de la despesa en la doble xarxa pública s’ha mantingut pràcticament estable respecte
de l’any 2001.
El curs 2002-2003, en el sistema d’ensenyament català no universitari,
el nombre d’alumnes matriculats ha estat d’1.090.600, el 95,6 % dels quals
estudien bé en centres públics o bé en centres privats concertats.
Quant a l’ensenyament universitari, el Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei d’universitats de Catalunya (LUC), que constitueix el nou marc
regulador del sistema universitari català i contra la qual el Consell de Ministres ha presentat un recurs d’inconstitucionalitat, que ha estat admès a
tràmit pel Tribunal Constitucional.
Sobre els recursos destinats a aquest ensenyament, cal assenyalar que el
DURSI ha incrementat un 8,7 % el pressupost respecte de l’any 2001, tot i que
aquest ha estat repartit de manera desigual entre les diferents universitats.

SITUACIÓ DE L’HABITATGE
El mercat de l’habitatge segueix la seva tònica expansiva, manifestada
tant en el nivell de construcció com en els preus de mercat.
Els habitatges iniciats a Catalunya l’any 2003 es disparen fins a les
88.649 unitats (el valor màxim des del 1996); això significa iniciar la construcció de 13,22 habitatges per cada 1.000 habitants, el valor màxim dels
darrers vint anys. D’aquests, la gran majoria (el 93,9 %) és habitatge lliure,
i només el 6,1 % és habitatge de protecció oficial. La quota de mercat de
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l’habitatge protegit ha anat perdent pes de manera sistemàtica des de mitjan
anys noranta.
Les necessitats bàsiques d’habitatge a Catalunya s’estimen entre 32.000 i
36.000 habitatges/any per satisfer les demandes d’emancipació i immigració. És evident, per tant, que el procés de construcció podria ser suficient –88.649 unitats– per satisfer aquestes necessitats bàsiques. De
totes maneres, cal tenir present que l’actual situació econòmica pot haver fet
incrementar de manera important la demanda de rotació, la demanda de segona residència i la demanda d’inversió d’habitatges, usos que competeixen
amb la demanda bàsica.
Cal tenir present també que les condicions econòmiques de les llars que
han de satisfer les demandes bàsiques tendeixen a situar-se per sota de la
mitjana del conjunt de la població, i això faria que una part important
d’aquestes necessitats no es manifestessin en el mercat i no es transformessin en demanda efectiva. Aquesta situació posaria de manifest la importància d’incrementar la construcció d’habitatge de protecció oficial en
magnituds diferencialment superiors als actuals 5.125 habitatges/any.
S’ha d’assenyalar que l’esforç de compra que han de fer els ciutadans
per accedir a l’habitatge, calculat en relació amb el cost salarial mitjà total
de Catalunya, és de prop del 80 % (amb una lleugera tendència a l’alça) a
Barcelona ciutat; de prop del 58 % (amb una lleugera reducció aquest any)
a la conurbació de Barcelona; i de prop del 39 % a la resta de Catalunya
(sense la conurbació de Barcelona).
Per a l’any 2003, el preu de l’habitatge de nova construcció s’ha incrementat en termes mitjans a Catalunya el 13,3 %, si bé cal tenir present que
existeix una clara dispersió de preus en el territori –en el cas de Barcelona
ciutat el creixement ha estat del 18 %. Aquest increment de preus també
s’ha manifestat en l’habitatge de segona mà.
L’increment del preu, malgrat la baixada dels tipus d’interès hipotecari,
segueix encarint l’accessibilitat al servei ofert per l’habitatge, de manera
que l’any 2003 el cost mensual de la quota hipotecària s’ha incrementat el
6,4 % a Catalunya. El cost d’aquest mateix servei ofert per l’habitatge de
lloguer també s’ha vist arrossegat per la dinàmica expansiva, i el lloguer
s’ha incrementat el 10 %. Per tant, l’accés a l’habitatge s’ha encarit, un any
més, per sobre de l’encariment general de la cistella de consum, que l’any
2003 va augmentar el 3,5 %.
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MEDI NATURAL
Les actuacions en matèria de medi natural a Catalunya s’emmarquen
dins el sisè Programa d’acció mediambiental per al període 2001-2010,
base de l’estratègia comunitària per al desenvolupament sostenible. En
aquest sentit, cal destacar l’aprovació de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de
la mobilitat, la qual es basa en la recerca d’un model de desenvolupament
sostenible que permeti als ciutadans un alt nivell de qualitat de vida sense
comprometre els recursos de les generacions futures.
El Pla d’espais d’interès natural (PEIN) és un dels instruments bàsics de
l’estratègia per a la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica.
Un dels fenòmens amb més impacte sobre la biodiversitat catalana són els
incendis forestals, deguts tant a causes naturals com a causes provocades
per les activitats humanes. L’any 2003 s’han registrat 705 incendis a
Catalunya, 75 més que l’any anterior i un 33,73 % d’aquests han estat causats per negligències. Enguany s’han incrementat les mesures per a la prevenció d’incendis, amb la Llei 5/2003, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la
trama urbana.
Pel que fa a l’estat de les aigües, cal destacar l’aprovació de la legislació
en matèria d’aigües de Catalunya, la qual s’encamina cap a una actuació
descentralitzadora, coordinadora i integradora que ha de comprendre la preservació, protecció i millora del medi i establir un nou règim de planificació
del cicle hidrològic. Els recursos hídrics estan afectats per la manca de pluges patida a les conques internes de Catalunya a l’inici de l’any 2002, juntament amb la prolongació d’un període de baixa pluviometria, que ha
provocat una important davallada de les reserves hidràuliques als embassaments. La reglamentació iniciada en aquest període per a la gestió dels recursos hídrics ha permès establir mesures per economitzar l’aigua
emmagatzemada i ha dotat l’Agència Catalana de l’Aigua d’eines per agilitar-ne la gestió.
Enguany també s’ha aprovat el Reglament de serveis públics de sanejament, el qual pretén homogeneïtzar, amb criteri de mínims, els reglaments
locals sobre la matèria a Catalunya. Igualment, s’ha desenvolupat el segon
Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU II), el qual
preveu per a l’any 2005 que tots els nuclis urbans de més de 200 habitants
disposin de sistemes de sanejament d’aigües residuals i que el 100 % del
territori de Catalunya tingui resolt el problema del sanejament per a l’any
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2015. Una de les intervencions més importants realitzades al litoral català
és la construcció de la depuradora del Prat de Llobregat.
Amb relació a la gestió dels residus, cal destacar l’aprovació de la Llei
15/2003, de 15 de juliol, que actualitza l’aplicació de les noves directives
comunitàries. D’altra banda, l’aplicació del Programa de gestió dels residus
municipals a Catalunya 2001-2006 estableix l’objectiu d’estendre la recollida selectiva a tota la població de Catalunya.
En el decurs del 2003 s’ha creat la Comissió Catalana del Canvi Climàtic, que té com a objectiu principal la ratificació i l’aplicació del protocol
de Kioto amb la finalitat d’assolir una reducció del 8 % de les emissions entre el 2008 i el 2012, en relació amb els nivells de 1990.

CULTURA, ESPORT, OCI I CONSUM
En el camp de les activitats culturals, cal assenyalar que la principal font
de finançament a Catalunya és la despesa pública tot i que també és la comunitat autònoma amb una despesa privada més elevada en cultura i oci.
Per tipus d’activitat, destaca l’augment de la quota de mercat de les
pel·lícules catalanes, així com l’increment de la recaptació dels cinemes catalans i espanyols malgrat el descens del nombre d’espectadors. Per contra,
el sector teatral registra un augment dels espectadors durant el 2003.
Els sectors de l’audiovisual, el fonogràfic i dels videojocs han estat perjudicats per la creixent taxa de pirateria, amb pèrdues milionàries que poden arribar a afectar seriosament l’ocupació d’aquests sectors.
Per la seva banda, l’edició catalana perd importància relativa en el conjunt de l’Estat, una situació molt semblant a la que pateix la difusió de la
premsa editada a Catalunya: tenen un mercat interior consolidat però poc
pes relatiu a la resta d’Espanya. Quant als mitjans de comunicació, cal destacar la importància creixent dels recursos informatius en línia.
Amb relació a les dades sobre consum, cal recordar que la protecció dels
consumidors no s’incorpora als objectius de la UE fins a l’entrada en vigor
de l’Acta Única Europea (AUE). La finalitat de la nova estratègia en matèria de consum (2002-2006) és que la protecció dels consumidors impregni
les altres polítiques i accions comunitàries.
En aquest sentit s’han incorporat dues directives a l’ordenament jurídic
espanyol, una sobre garanties en la venda de béns de consum (Llei 23/2003)
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i l’altra sobre seguretat general dels productes (Reial decret 1801/2003). La
Generalitat de Catalunya, que té assumida la competència exclusiva en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, ha aprovat una sèrie de normes
en aquest àmbit. Al llarg del 2003, les novetats normatives tracten sobre la
regulació dels centres de bronzejat artificial i sobre la millora del contingut
dels fulls de reclamació i denúncia dels establiments i les empreses.
L’Institut Català de Consum, al llarg de l’any 2002, ha rebut un total de
21.157 consultes. Per sectors, les reclamacions sobre telefonia mòbil, fixa
i Internet han experimentat un augment del 100 %. També la utilització de
la via extrajudicial per a la resolució de conflictes en matèria de consum ha
experimentat un augment considerable; de les 18 reclamacions presentades
l’any 1993 davant la Junta Arbitral de Consum s’ha passat a les 9.489 de
l’any 2003.
Quant al nivell de consum privat de les famílies, s’evidencien encara
signes de debilitat malgrat haver recuperat cert dinamisme al llarg de l’any
2003 i que tendeix a convergir amb els hàbits europeus de consum. En relació amb les decisions de despesa de les famílies, cal dir que aquestes es
basen, d’una manera ascendent, en la demanda de crèdit que es destina fonamentalment a l’adquisició de l’habitatge.
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1. COBERTURA I FINANÇAMENT DE LA SEGURETAT
SOCIAL

1.1. NOVETATS DEL MARC NORMATIU
(AMB ESPECIAL REFERÈNCIA A LA LMRE,
EL TRLGSS I LA RENOVACIÓ DEL PACTE DE TOLEDO)
Reial decret llei 2/2003, de 25 d’abril, de mesures
de reforma econòmica
Amb aquesta norma s’introdueixen un conjunt de mesures de millora de
l’acció protectora de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi
o autònoms, i de foment de la seva activitat.
L’article 10 del Text refós de la Llei general de Seguretat Social
(TRLGSS), aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, estableix com a principi general la tendència a la màxima homogeneïtat dels règims especials respecte al règim general.
En aquesta línia, en primer lloc es preveu, a opció de la persona interessada, una disminució temporal en la cotització de qui s’incorpora per primera vegada al règim especial de treballadors autònoms, en el cas dels
menors de 30 anys d’edat i de les dones més grans de 45 anys. Així podran

Amb aquesta
norma
s’introdueixen un
conjunt de mesures
de millora de
l’acció protectora
de la Seguretat
Social dels
treballadors per
compte propi
o autònoms, i de
foment de la seva
activitat.

677

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2003

escollir la base de cotització entre el 75 % de la base mínima i la quantia de
la base màxima. Aquesta elecció durarà tres anys.
Addicionalment, l’exoneració de quotes prevista actualment per a treballadors més grans de 65 anys, que continuen en l’exercici de la seva activitat, inclosos en el règim especial de treballadors autònoms, es fa extensiva
als treballadors per compte propi inclosos als règims especials agrari i dels
treballadors del mar.
D’altra banda, i per tal de donar efectivitat a l’acció protectora dels treballadors inclosos al règim especial de treballadors autònoms respecte a les
contingències derivades d’accidents de treball i malalties professionals,
cal introduir les pertinents modificacions a la tarifa de primes vigent en
l’actualitat.
S’amplien els
efectes econòmics
del subsidi
per incapacitat
temporal a tots
els treballadors per
compte propi o
autònoms donant
cobertura al
període comprès
entre el quart
i el quinzè dia a
partir de la baixa,
i s’estableixen
les corresponents
cotitzacions
addicionals.

A continuació s’amplien els efectes econòmics del subsidi per incapacitat temporal a tots els treballadors per compte propi o autònoms donant
cobertura al període comprès entre el quart i el quinzè dia a partir de la baixa, i s’estableixen les corresponents cotitzacions addicionals. En el cas de
les contingències addicionals, la prestació neix a partir del dia següent a la
baixa. Això comporta un increment en el tipus de cotització d’incapacitat
temporal de l’1,8 % anterior al 3,3 % actual.
En matèria de cotització, s’igualen les bases i els tipus de cotització dels
treballadors per compte propi del règim especial agrari amb els del règim
especial de treballadors autònoms. Aquesta mesura s’introduirà seguint un
període transitori en el qual s’aplicaran deduccions progressives en el tipus
de cotització.
Quant als treballadors per compte propi del règim especial agrari, es replanteja el requisit de mitjà fonamental de vida per a la realització de tasques agràries, delimitant-lo de manera que la concurrència o no del dit
requisit no resta condicionada a la magnitud dels ingressos percebuts en
cada cas, mesura que facilitarà la incorporació de la dona que realitza tasques agràries al règim esmentat.
Amb relació al càlcul de les pensions, es modifica el règim jurídic aplicable a les situacions en què un treballador està inclòs, de manera simultània,
en dos règims de la Seguretat Social.
Finalment, s’estableixen modificacions del 100 % en les quotes empresarials per contingències comunes respecte a la cotització de les treballadores que es reincorporin a la feina després de la maternitat i s’amplien les
bonificacions existents actualment per la contractació temporal de dones
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discapacitades. Així mateix, s’amplia la possibilitat de capitalització de la
prestació d’atur en cas d’incorporació a cooperatives o societats laborals.

Llei 52/2003, de 10 de desembre, de disposicions específiques en
matèria de Seguretat Social
Aquesta Llei sorgeix per fer front a la necessitat de regular en una norma específica els canvis normatius en aquesta matèria. Cal recordar que la
regulació de l’àmbit de la Seguretat Social s’ha inclòs moltes vegades en
les anomenades lleis d’acompanyament.
En primer lloc, es delimita la finalitat del sistema de la Seguretat Social
per tal que s’adeqüi a l’article 41 de la CE. Per tant, en l’àmbit organitzatiu
i competencial s’atribueix al Ministeri de Treball i Afers Socials l’exercici
de les funcions economicofinanceres de la Seguretat Social.

Es regulen en una
norma específica
els canvis
normatius
en matèria de
Seguretat Social.
Afecten...

Pel que fa referència a l’acció protectora, les modificacions afecten diverses prestacions.
Amb relació a la incapacitat permanent, es determina el còmput del període de cotització exigible i la forma de càlcul de la base reguladora. Igualment es precisen els terminis que han de passar per poder instar a la revisió
de la incapacitat mentre la persona no ha complert l’edat mínima per accedir
a la pensió de jubilació.

la incapacitat
permanent,

També es regula que la pensió d’invalidesa en la seva modalitat no contributiva pugui concórrer amb les percepcions derivades dels programes de
renda activa.

la pensió
d’invalidesa,

Quant a les prestacions per mort i supervivència, s’expliciten els terminis que han d’acreditar-se en el període de carència exigit per accedir a la
pensió de viduïtat des de la situació de no-alta.

les prestacions
de mort i
supervivència i

D’altra banda, es fa una nova ordenació de la regulació de les prestacions
familiars. D’aquesta manera, la totalitat d’aquestes es configuren com a
prestacions de naturalesa no contributiva. Únicament tindran naturalesa
contributiva les prestacions durant el primer any d’excedència, amb reserva
del lloc de treball, per cura de cada fill, natural o adoptat, per acolliment familiar permanent o preadoptiu, o per cura d’altres familiars.

les prestacions
familiars.

Finalment, s’introdueixen canvis en el règim jurídic i econòmic aplicable a l’assistència sanitària, derivada de contingències comunes, dels
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funcionaris procedents de l’extingit règim especial de funcionaris de
l’Administració local.
Cal tenir en compte que aquesta Llei estableix que les pensions han de
ser iguals en totes les comunitats, però les comunitats de Catalunya i d’Andalusia ofereixen ajuts a les pensions assistencials, les no contributives i les
de viduïtat per tal de garantir un nivell adquisitiu als perceptors.
La Generalitat de Catalunya va donar per primera vegada el 1999 una
paga extra als beneficiaris de les pensions no contributives per un valor que
correspon al diferencial de la inflació catalana en relació amb la de la resta
de l’Estat espanyol. Aquesta paga s’ha repetit el 2003. Paral·lelament, al
llarg d’aquest any el Govern català ha iniciat la política de complementar
les pensions de viduïtat més baixes pagant un extra de 24 euros mensuals
que, el 2005, es preveu que s’incrementarà fins a 36 euros. Aquests ajuts
s’inclouen dins dels serveis socials que són competència de Catalunya.
D’altra banda, la Comunitat de Navarra també estableix, mitjançant la
Llei foral 11/2003, de 7 de març, ajuts extraordinaris a les pensions de viduïtat. L’import dels ajuts està previst que correspongui al diferencial entre
la pensió i l’SMI.

Informe de la Comissió no permanent per a la valoració dels resultats
obtinguts per l’aplicació de les recomanacions del Pacte de Toledo
El Ple del Congrés dels Diputats, en la sessió del dia 15 de febrer del
1994, va aprovar la creació d’una Ponència, al si de la Comissió de Pressupostos, amb la finalitat d’elaborar un informe. En aquest informe s’havien
d’analitzar els problemes estructurals del sistema de Seguretat Social i s’havien d’indicar les principals reformes per als propers anys, per garantir la
viabilitat del sistema públic de pensions i evitar dèficits públics més elevats
en el pressupost de l’Estat. L’informe va incloure un conjunt de recomanacions, 15 en total, que constitueixen el Pacte de Toledo.
La Comissió no permanent per a la valoració dels resultats obtinguts per
l’aplicació de les recomanacions del Pacte de Toledo va realitzar la seva reunió constitutiva el 14 de juny del 2000. Després de diverses reunions la
Comissió va aprovar, el 30 de setembre del 2003, un informe que va elevar al Ple del Congrés.
Es tracta d’un informe molt extens que primerament assenyala les orientacions comunitàries en relació amb la sostenibilitat dels sistemes de pensions
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a la UE i les principals reformes ja efectuades pels estats membres a partir
d’aquelles. També avalua l’evolució demogràfica prevista per a Espanya.
Finalment, a les conclusions de l’informe es valora el desenvolupament de
les recomanacions del Pacte de Toledo, es fan recomanacions addicionals,
s’estudia el sistema de pensions en el marc de la UE i se’n proposa el seguiment i l’avaluació continus.
Tot seguit, i de manera molt breu, es comenten els apartats A i B de les
conclusions corresponents, respectivament, a les valoracions de la Comissió
sobre les recomanacions del Pacte de Toledo i les recomanacions addicionals
o noves propostes que realitza la Comissió esmentada.
Pel que fa a l’anàlisi del desenvolupament de les recomanacions del Pacte,
la Comissió considera el següent:

A l’informe
es valora el
desenvolupament de
les recomanacions
del Pacte de
Toledo, es fan
recomanacions
addicionals,
s’estudia el sistema
de pensions en
el marc de la
UE i se’n proposa
el seguiment
i l’avaluació
continus.

1. Separació i aclariment de les fonts de finançament:
La Comissió constata que s’han aclarit les fonts financeres en funció de
la naturalesa de les prestacions. Així, les prestacions no contributives han
passat a ser finançades a càrrec dels pressupostos generals però encara resta
que assumeixin totalment els complements a mínims. Proposa que en el sistema d’estabilitat i les seves actualitzacions, en fer les previsions sobre la
probable evolució de la despesa de pensions, s’inclogui a més la del tipus
de cotització necessari per finançar aquesta despesa. També insta a aclarir
el balanç economicopatrimonial entre l’Estat i la Seguretat Social per tal
que no es generin efectes negatius sobre l’equilibri pressupostari.

Es constata que
s’han aclarit les
fonts financeres en
funció de la
naturalesa de les
prestacions.

2. Manteniment del poder adquisitiu de les pensions
La Comissió considera que s’ha de continuar garantint que els guanys
de poder adquisitiu que puguin derivar-se d’una inflació real inferior a la
prevista es consolidin amb caràcter permanent a les pensions, i que s’eviti
la correcció a la baixa quan existeixin millores de poder adquisitiu derivades del comportament dels preus.

Els guanys derivats
d’una inflació
menor a la prevista
s’han de consolidar
a les pensions.

3. Fons de reserva
La Comissió considera que la constitució del fons de reserva ha constituït un element bàsic d’estabilitat del sistema. Considera que els excedents
que es produeixin s’hauran de destinar fonamentalment a seguir dotant
aquest fons, sense límit i, en tot cas, tenint en compte la situació econòmica
i social. La resta d’excedents, si n’hi hagués, revertiran sobre el sistema de
la Seguretat Social.

El fons de reserva
ha constituït un
element bàsic
d’estabilitat
del sistema.
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4. Finançament, simplificació i integració dels règims especials
Cal agilitzar les
tasques per tal
que s’estableixi una
protecció social
equiparable entre
els diferents règims
i la simplificació.

La Comissió constata que s’han iniciat les mesures d’aproximació de
les cotitzacions de determinats règims especials respecte als nivells de protecció de què gaudeixen actualment. Igualment considera que cal agilitzar
les tasques per tal que s’estableixi una protecció social equiparable entre els
diferents règims. Però, malgrat aquesta consideració, destaca que les mesures aprovades han permès anar equiparant els drets dels treballadors autònoms als del règim general, i insta a seguir avançant en aquesta línia.
La Comissió considera que s’ha d’impulsar la simplificació. Ara bé,
creu que abans és necessari impulsar una anàlisi exhaustiva de la situació
dels règims especials agrari i del mar. En qualsevol cas, la simplificació s’ha
de dur a terme de manera gradual i atenent a les especialitats de cadascun dels
col·lectius.
5. Millora de les bases de cotització

Cal estudiar com
aproximar les
bases de cotització
als salaris reals.

La Comissió constata que s’ha assolit l’objectiu del 1995 sobre l’existència d’un topall màxim de cotització per a totes les categories. Però entén
que s’ha de procedir a l’estudi de la situació actual per tal d’aproximar les
bases de cotització als salaris reals. També cal estudiar la situació dels règims en els quals la cotització més majoritària segueix efectuant-se sobre
les bases mínimes.
6. Cotitzacions orientades a l’ocupació

Considera
necessari reforçar
les mesures de
suport a la
integració laboral
de les dones i als
treballadors
de més edat.

Considera
necessari continuar
adoptant mesures
destinades a la
millora de la gestió
aprofitant l’ús
de les noves
tecnologies.
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La Comissió constata que les polítiques de bonificacions i exoneracions
de cotitzacions socials pot ser un bon instrument per afavorir la incorporació o permanència al mercat de treball de les persones amb especials dificultats d’accés o en situació de risc d’expulsió. Considera necessari
reforçar les mesures de suport a la integració laboral de les dones i als treballadors de més edat. Sobre els treballadors de més edat considera que s’ha
de limitar el recurs de les prejubilacions i no incentivar l’abandonament
prematur de la vida laboral, i tot això per aconseguir la prolongació voluntària de la vida laboral més enllà de l’edat legal de jubilació, aplicant una
política adient de cotització.
7. Modernització i informació al ciutadà
La Comissió considera necessari continuar adoptant mesures destinades
a la millora de la gestió. S’ha d’aprofundir en les possibilitats que ofereixen
les tecnologies de la informació per assolir una gestió de caràcter integral.
D’altra banda, considera rellevant que el ciutadà tingui coneixement dels
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seus drets i deures en matèria de Seguretat Social i que tingui fàcil accés a
la informació.
8. Gestió del sistema
La Comissió també es reafirma en la idea de seguir potenciant l’eficàcia
gestora del sistema mitjançant més integració orgànica i més racionalització de les funcions d’afiliació, de recaptació i de gestió de les prestacions.
Insisteix en el fet que cal adoptar mesures destinades a millorar el control
de les prestacions d’incapacitat temporal i invalidesa per evitar pràctiques
abusives. Igualment insta a reforçar les mesures de coordinació entre les entitats responsables del pagament de la prestació d’incapacitat temporal i els
serveis autonòmics de salut.

Cal seguir
potenciant
l’eficàcia gestora
del sistema
mitjançant
més integració
orgànica i més
racionalització
de les funcions.

9. Lluita contra el frau
La Comissió entén que cal continuar la lluita contra l’economia irregular amb especial atenció als sectors on aquesta segueix tenint incidència.
Constata la relació existent entre economia irregular i immigració il·legal.
Igualment recomana lluitar contra l’ús inadequat de l’afiliació al règim
d’autònoms.

Cal lluitar contra
l’economia
irregular.

10. Sobre el caràcter contributiu del sistema
La Comissió reafirma el principi de contribució com a element bàsic per
a la preservació de l’equilibri financer del sistema. Es recomana avançar en
l’objectiu d’assolir més proporcionalitat entre les pensions i l’esforç de cotització realitzat. Aquests criteris s’han de garantir gradualment i sens perjudici de la seva adequada atenuació derivada dels criteris de solidaritat. A
més, es considera que el reforç del principi de contribució ha de ser compatible amb el manteniment del topall màxim en la quantia de la pensió i amb
el manteniment del principi de quanties mínimes com a expressió del principi de solidaritat.

Es recomana
avançar
en l’objectiu
d’assolir més
proporcionalitat
entre les pensions
i l’esforç de
cotització
realitzat.

11. Edat de jubilació
La Comissió constata un avenç mitjançant la implantació d’un sistema
de jubilació gradual i flexible regulat a la Llei 35/2002, de 12 de juliol.
L’edat legal voluntària de jubilació són els 65 anys i s’entén que s’hauria
d’aconseguir una aproximació real.
Entén que resulta convenient seguir adoptant mesures amb la finalitat
de fomentar la prolongació de l’activitat laboral per a aquells que ho desitgin i que impedeixi qualsevol discriminació per raó d’edat que provoqui l’expulsió del mercat laboral. La Comissió admet que només en

Cal seguir adoptant
mesures amb
la finalitat
de fomentar la
prolongació de
l'activitat laboral
per a aquells que
ho desitgin i evitar
la discriminació
per raó d'edat.
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supòsits específics i justificats s’utilitzin recursos públics per fer reduccions de plantilla que comportin jubilacions. Considera convenient mantenir el contracte de relleu i el de substitució.
També insta que s’estudiï la situació dels pensionistes que van accedir
a la jubilació anticipada abans de l’entrada en vigor del Reial decret llei
16/2001 i que es troben en situació de més necessitat. Recomana avaluar
i, si escau, corregir les diferències a les prestacions que es puguin produir
en les jubilacions anticipades quan hi hagi anàlogues condicions d’accés i
d’esforç contributiu.
12. Prestacions de viduïtat i orfandat
Cal orientar
les prestacions
de viduïtat i
les d’orfandat
per cobrir les
necessitats
familiars que es
produeixen per la
mort d’un familiar.

La Comissió constata que les prestacions de supervivència han tingut
una evolució més orientada a atendre les situacions reals de necessitat que
a la contribució estricta. Considera que és necessària una reformulació integral de les prestacions de supervivència que assoleixi un doble objectiu:
cobrir d’una manera efectiva les necessitats familiars que es produeixen per
la mort d’una persona i millorar substancialment les actuals pensions de viduïtat de les persones que no disposen d’altres ingressos, especialment dels
més grans de 65 anys.
Amb relació a les prestacions d’orfandat, constata els avenços realitzats
i insta a continuar aprofundint en la millora de les pensions, sobretot en els
casos en els quals la quantia de la prestació és molt reduïda o bé va unida a
altres mancances d’ingressos.
13. Solidaritat i garantia de suficiència

Cal seguir
reforçant el
principi de
solidaritat
i de garantia de
suficiència de
les pensions.

Constata el
desenvolupament
insuficient
de la previsió
complementària a
Espanya.
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La Comissió considera convenient seguir reforçant el principi de solidaritat i de garantia de suficiència de les pensions en la mesura que la situació financera ho permeti. El sistema de Seguretat Social ha de garantir a les
persones d’edat avançada un nivell de vida digne i que puguin participar activament en la vida pública, social i cultural. La Comissió considera oportú
seguir avançant en la millora de les pensions més baixes del sistema
contributiu. També considera adient revisar la incompatibilitat entre la
percepció del SOVI i la pensió de viduïtat.
14. Sistemes complementaris
La Comissió constata el desenvolupament insuficient de la previsió
complementària a Espanya. Per assolir polítiques que permetin avançar
cap a un sistema complementari d’assistència i de prestacions extern a
la Seguretat Social, es recomana dotar d’estabilitat i garantir la neutra-
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litat de l’actual sistema de previsió social complementària, regular una
assegurança de dependència complementària de caràcter privat i potenciar els sistemes complementaris de la Seguretat Social en el marc de la
negociació col·lectiva.
Pel que fa a les recomanacions addicionals, la Comissió en proposa les
següents: les noves formes del treball i el desenvolupament professional; la
dona i la protecció social; la dependència; la discapacitat i la immigració.
La Comissió constata que s’estan produint canvis en el mercat del treball amb les noves formes organització del treball. En aquest sentit, entén
que s’ha d’estudiar la situació dels treballadors afectats per aquestes noves
formes, en especial, per l’extensió del treball a temps parcial, la incidència
de l’ocupació temporal o les noves possibilitats de compatibilitat entre salari i pensió o subsidi.
Amb referència a la dona i la protecció social, constata la necessitat de
seguir avançant en les mesures de conciliació de la vida laboral i la vida familiar. També subratlla que els salaris constitueixen la base sobre la qual se
situen les cotitzacions socials que determinen les prestacions a percebre.
Per tant, insta a remoure els obstacles que existeixin per a una equiparació
dels salaris realment percebuts per un mateix treball realitzat per homes i
dones. Finalment, assenyala que cal estudiar les noves situacions creades
per situacions familiars associades a la separació o el divorci, entre d’altres,
que impliquin per a les famílies riscos no coberts pel sistema o que generin
situacions de desprotecció.

Constata la
necessitat de
seguir avançant
en les mesures
de conciliació
de la vida laboral
i la vida familiar.

La Comissió considera necessària una ràpida regulació en la qual es reculli la definició de dependència, la situació actual de cobertura, els reptes
previstos i les possibles alternatives per a la seva protecció, tenint en compte la distribució de competències entre les diferents administracions públiques, i garantint els recursos necessaris per al seu finançament i la igualtat
d’accés.
Sobre la discapacitat, constata els avenços en matèria d’ajuts a les persones amb discapacitat que s’han assolit en el marc de la Seguretat Social
mitjançant diferents polítiques. Però considera que s’hi ha de seguir treballant; per això, recomana que les polítiques públiques avaluïn el seu impacte
sobre les persones amb discapacitat.
Finalment, la Comissió constata que el fenomen de la immigració és un
repte important per a la societat. Considera que s’han d’incrementar les accions d’adaptació del nostre mercat laboral a la incorporació d’immigrants,
millorant els instruments d’anàlisi de les necessitats, ofertes de treball, tra-

Constata que el
fenomen de la
immigració és un
repte important
per a la societat.
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mitació d’expedients, acolliment i formació per a l’ocupació, perquè la societat pugui assimilar de manera natural i sense tensions la immigració amb
els recursos i els mitjans adients. Cal que la persona immigrant resideixi de
manera legal per evitar situacions que puguin conduir a la marginació, al
treball clandestí o a situacions d’explotació.
Cal assenyalar que, com s’ha vist, aquest informe analitza i fa propostes
molt concretes sobre actuacions a realitzar però, tot i que en alguns casos
aquestes ja s’han produït, és necessari que siguin incloses en el marc normatiu corresponent, a fi i efecte que siguin aplicables i perdin el caràcter
programàtic.

Altres normes
Llei 30/2002,
de 30 de desembre,
que regula els
pressupostos de
la Generalitat
de Catalunya.

La Llei 30/2002, de 30 de desembre, que regula els pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2003, estableix en la disposició
addicional 42 el mandat d’elaborar un pla d’ajuts orientats a la protecció
dels cònjuges supervivents amb caràcter complementari a les pensions de
viduïtat legalment reconegudes, i dins del marc de determinades condicions
que s’han de desplegar reglamentàriament.

Acord del Govern
de data 1 d’abril
del 2003.

Per mitjà de l’Acord del Govern de data 1 d’abril del 2003 s’estableix un
Pla d’ajuts complementaris a les pensions de viduïtat i es faculta la consellera
de Benestar Social per establir una convocatòria pública d’aquests ajuts.
En aquesta mateixa línia cal esmentar l’Acord del Govern de la Generalitat, de 31 d’agost de 1999, pel qual s’estableix una ajuda econòmica per
a determinats pensionistes.

El Reial decret
1425/2002, de 27
de desembre,
estableix la
revalorització de
les pensions.

El Reial decret 1425/2002, de 27 de desembre, estableix la revalorització de les pensions del sistema de la Seguretat Social per a l’exercici 2003.
El Reial decret 28/2003, de 10 de gener, regula la revalorització i els
complements a les pensions de les classes passives per a l’any 2003.
El Reial decret 463/2003, de 25 d’abril, sobre el reconeixement de l’increment de la pensió d’incapacitat permanent total per a la professió habitual per als treballadors per compte propi.
El Reial decret 1795/2003, de 26 de desembre, regula la millora de les
pensions de viduïtat. Aquesta millora tindrà efectes a partir de l’1 de gener
del 2004 i segueix les recomanacions del Pacte de Toledo, com a manifestació del principi de solidaritat, bàsic en el sistema de Seguretat Social.
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Tot i que no correspon a l’any d’anàlisi d’aquesta Memòria, cal fer menció de la Llei 35/2002, de 12 de juliol, de mesures per a l’establiment d’un
sistema de jubilació gradual i flexible, per les seves repercussions. En
aquesta norma s’estableixen diverses bonificacions per als treballadors de
60 anys o més i l’exempció de quotes per als més grans de 65 anys.
En aquesta mateixa línia cal esmentar el Reial decret 131/2002, de 31
d’octubre, pel qual es regula la Seguretat Social dels treballadors contractats a temps parcial, així com la jubilació parcial.
També en el marc de les recomanacions del Pacte de Toledo i de
l’Acord social d’octubre de 1996 es va signar l’Acord per a la millora i el
desenvolupament del sistema de protecció social. Aquest Acord es va signar
el 9 d’abril i té vigència fins al 2004.

1.2. PRESSUPOST DE LA SEGURETAT SOCIAL PER AL 2003:
INGRÉS I DESPESA
El pressupost de la Seguretat Social és un subsistema dins de la política
general de l’Estat que cobreix les necessitats de les persones necessitades
de protecció. A efectes operatius, el pressupost de la Seguretat Social es regeix segons l’article 147 de la Llei general pressupostària i compta amb una
font de finançament pròpia que són les cotitzacions socials.

Ingressos
La principal font de finançament de la Seguretat Social prové de les cotitzacions socials, les quals representen el 92,75 % del total d’ingressos. En
aquest apartat s’integren les cotitzacions de les empreses i els treballadors,
els aturats i les bonificacions del foment de l’ocupació. En segon lloc se situen les transferències corrents de l’Administració de l’Estat, d’altres organismes i les internes de la Seguretat Social. Les transferències corrents
concentren el 5,63 % del total del pressupost.

La principal font de
finançament de la
Seguretat Social
prové de les
cotitzacions
socials, les quals
representen el
92,75 % del total
d’ingressos.

Cal tenir en compte que el sistema espanyol de la Seguretat Social és un
sistema dualista en el qual coexisteixen el règim general i els règims especials. De la mateixa manera, els règims especials es desglossen en els règims següents: treballadors per compte propi o autònoms; agrari;
treballadors del mar; treballadors de la mineria i del carbó, i treballadors de
la llar.
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TAULA 270. PRESSUPOST D’INGRESSOS DE LA SEGURETAT
SOCIAL. ESPANYA 2003
Unitats: import en milers d’euros, i percentatges.

Import

(%)

Cotitzacions socials
D’empreses i treballadors
Per atur i bonif. contractes per foment de l’ocup.

71.701.920
67.018.620
4.683.300

92,75
86,75
6,06

Transferències
De l’Estat
D’altres organismes

4.355.058
4.294.322
60.736

5,63
5,56
0,08

Altres ingressos

1.045.594

1,35

200.380

0,26

77.302.952

100,00

Variació d’actius i passius
PRESSUPOST CONSOLIDAT D’INGRESSOS
Font: Subdirecció General de Publicacions, MTAS.

Com ja s’ha comentat, els ingressos estan determinats per les cotitzacions
socials dels treballadors però les dades disponibles es publiquen en l’àmbit
de l’Estat espanyol, fet que en dificulta el tractament a Catalunya. Per contra, sí que es pot estudiar quina va ser l’afiliació a la Seguretat Social catalana l’any 2003, que, com és obvi, estarà directament relacionada amb el
nivell d’ingressos.
TAULA 271. DISTRIBUCIÓ DE LES QUOTES A LA SEGURETAT
SOCIAL ENTRE EMPRESES I TREBALLADORS SEGONS RÈGIM.
ESPANYA 2003
Unitats: milions d’euros.

Empreses

Treballadors TOTAL COTITZACIÓ

Règim general

43.618

8.952

52.570

R.E. autònoms

-

7.187

7.187

R.E. agrari

273

988

1.260

R.E. del mar

205

49

254

R.E. mineria i carbó

166

32

198

R.E. ocupats de la llar

189

91

281

AT i MP

5.269

-

5.269

TOTAL COTITZACIÓ

49.719

17.300

67.019

Font: elaboració pròpia segons dades de l’annex I a l’informe econòmic i financer del MTAS
(quadre I.18.2).
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L’any 2003, a Catalunya, el nombre de treballadors afiliats va ser de
2.998.742, com a mitjana anual. La distribució en els diferents règims de la
Seguretat Social mostra que el règim general és el que concentra un nombre
més elevat de persones afiliades. Així, els treballadors d’aquest règim representen el 80,15 % del total d’afiliats a Catalunya. En segon lloc se situa
el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, que concentra el 17,01 % de l’afiliació total. Per contra, la resta de règims especials
només assoleixen el 2,83 % restant.

Els treballadors
del règim general
representen el
80,15 % del total
d’afiliats a
Catalunya.

Si comparem les xifres a Catalunya amb el nombre d’afiliats als diferents règims a Espanya, s’observa que el total d’afiliats de Catalunya representa el 18,05 % de l’afiliació espanyola. Però aquest percentatge no es
manté en els diferents règims. Destaca la baixa afiliació que té el règim especial agrari per compte aliè i el dels treballadors de la mineria i el carbó
–respectivament, el 2,19 % i el 0,83 %–, fet que demostra la poca incidència d’aquests sectors a l’economia catalana. Per contra, la proporció de
treballadors del règim especial d’empleats a la llar discontinus concentra el
25,39 % del total a Espanya. Els règims més importants en nombre d’afiliats, que són el general i el d’autònoms, es mantenen prop del percentatge
general.
Si s’analitza l’evolució de l’afiliació respecte a l’any anterior, s’observa
que l’afiliació anual s’ha incrementat un 2,41 %. A Espanya aquest increment ha estat del 3,02 %. Aquestes xifres de creixement es mantenen en la
mateixa proporció si s’estudia el període del 2001 al 2002. Per tant, el creixement de l’afiliació interanual es manté constant.
Igualment, per poder estudiar l’evolució i les tendències que es donen en l’afiliació a Catalunya s’han comparat les dades del període 2001
al 2003. En la comparació de les dades s’observa que el règim general i
el de treballadors autònoms han crescut en valors similars, que oscil·len
al voltant del 5 %. Aquest percentatge correspon també a l’augment que
ha sofert l’afiliació total en aquests tres anys. Per contra, s’observa com
el nombre de treballadors dels règims per compte propi agrari i del mar
i, sobre tot, el règim de treballadors de la mineria i el carbó (-26 %) han
decrescut considerablement a Catalunya. Els increments de la taxa de
creixement de l’afiliació més forts es donen en els treballadors agraris
per compte aliè i en els empleats de la llar (el 14,25 % i el 8,61 %, respectivament).

L’afiliació anual
s’ha incrementat
un 2,41 %.

En el període
2001-2003 el règim
general i el
règim de
treballadors
autònoms han
crescut en valors
similars, que
oscil·len al voltant
del 5 %.
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Despeses
El sistema de la Seguretat Social té com a principals despeses les següents:
a. les prestacions econòmiques,
b. l’assistència sanitària, i
c. la prestació de serveis socials.
Les prestacions
econòmiques
constitueixen el
90,32 % de tot
el pressupost
de despeses.

A la taula es pot observar quin import es destina a cadascuna de les funcions. La dada més significativa correspon a les prestacions econòmiques,
que constitueixen el 90,32 % de tot el pressupost.
Les prestacions econòmiques comprenen les pensions, les prestacions
d’incapacitat temporal, altres prestacions i altres despeses. La despesa destinada a pensions correspon principalment a les contributives (60.024.000
milers d’euros), i s’hi ha aplicat, respecte a l’any anterior, un increment del
2 % corresponent a l’IPC previst i un 0,79 % per la variació interanual en
el nombre de pensions. A les pensions no contributives es destinen
1.803.645 milers d’euros, amb un increment del 2,76 % pels mateixos motius que les pensions contributives.
La incapacitat laboral incorpora enguany 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 de l’aplicació dels
convenis entre aquestes i l’INSS. El concepte altres prestacions inclou les
prestacions familiars, les de maternitat i risc en l’embaràs, així com les indemnitzacions i ajuts equivalents a les jubilacions anticipades. Les altres
despeses es deriven de la gestió, les inversions per altres i les transferències
corrents relacionades amb les pensions no contributives.
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152

R.E. Mineria i Carbó

2.859.189 15.649.940
-

43.425

112.491

16.562

16.824

61.288

315.598

812.034

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

TOTAL SISTEMA
Variació respecte any anterior

12.725

805

R.E. del Mar compte propi

R.E. O. de la Llar discontinus

5.784

R.E. del Mar compte aliè

19.622

27.499

R.E. Agrari compte propi

R.E. O. de la Llar continus

16.143

R.E. Agrari compte aliè

2.614.949

489.159

R.E. Autònoms

Espanya

2.287.300 11.656.769

Catalunya

2001

Règim General

Unitats: nombre d’afiliats i percentatges.

18,27
-

29,30

17,44

0,92

4,79

9,44

8,71

1,99

18,71

19,62

Cat./Esp.

Espanya

50.437

125.570

14.882

16.664

59.741

301.834

821.678

2.656.213

2.928.235 16.126.297
2,41%
3,04%

13.427

20.732

131

778

5.812

25.901

16.608

495.968

2.348.903 12.079.279

Catalunya

2002

18,16
-

26,62

16,51

0,88

4,67

9,73

8,58

2,02

18,67

19,45

Cat./Esp.

Espanya

56.436

128.124

13.387

16.532

59.286

293.502

840.741

2.732.950

2.998.742 16.613.561
2,41%
3,02%

14.327

20.805

112

746

5.859

24.645

18.443

510.199

2.403.607 12.472.604

Catalunya

2003

TAULA 272. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL SEGONS EL RÈGIM.
CATALUNYA I ESPANYA 2001-2003

18,05
-

25,39

16,24

0,83

4,51

9,88

8,40

2,19

18,67

19,27

Cat./Esp.
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TAULA 273. PRESSUPOST DE DESPESES DE LA SEGURETAT
SOCIAL. ESPANYA 2003
Unitats: import en milers d’euros, i percentatges.

Import

(%)

Prestacions econòmiques

69.820.058

90,32

Assistència sanitària

1.246.164

1,61

625.411

0,81

Tresoreria, informàtica i altres serv. i func. comuns

1.501.962

1,94

Variació d’actius i passius

4.109.357

5,32

PRESSUPOST CONSOLIDAT DE DESPESES

77.302.952

100,00

Serveis socials

Font: Subdirecció General de Publicacions, MTAS.
La despesa en la
funció d’assistència
sanitària només
significa un
1,61 % del total
de despeses de la
Seguretat Social.

La despesa en la funció d’assistència sanitària només significa un 1,61 %
del total de despeses de la Seguretat Social. Aquesta despesa es destina a
l’atenció primària i especialitzada de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals, i a part de la medicina prestada per l’Institut Social de
la Marina.
Aquesta xifra és molt baixa perquè s’han transferit els serveis socials
d’assistència sanitària de l’àmbit de l’INSALUD, avui anomenat Institut
Nacional de la Gestió Sanitària, a les comunitats autònomes. Per aquest
motiu, el pressupost de la Generalitat de Catalunya del 2003 incorpora un
article que valora la dotació monetària. Així, s’estableix que en l’estat de
les despeses del Servei Català de la Salut i de les entitats gestores de la Seguretat Social, l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), els
crèdits consignats per atendre llurs obligacions sumen un import total de
5.990.949.551,31 euros, un cop deduïdes les transferències internes del
Servei Català de la Salut a l’Institut Català de la Salut. L’ICASS, en l’execució del pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2003, té uns crèdits
definitius de 549.509.997,09 euros i unes obligacions reconegudes de
539.725.723,20 euros.
La funció de serveis socials es destina principalment a l’atenció als discapacitats i a la gent gran, a l’atenció directa als immigrants i als refugiats, a més
d’altres serveis socials. Aquestes funcions estan traspassades a les comunitats
autònomes. A Catalunya aquests serveis estan gestionats per l’ICASS.
Una altra partida que destaca al pressupost de la Seguretat Social de les
despeses és la variació d’actius i passius financers. De l’import total,
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4.109.357 milers d’euros d’aquest concepte, està previst que 1.202.024 es
destinin inicialment a dotar el Fons de Reserva constituït al sistema, d’acord
amb les previsions de l’article 91 de la Llei general de Seguretat Social.
Segons dades publicades al web del Ministeri d’Economia i Hisenda, la
Seguretat Social es preveu que assoleixi l’any 2003 un superàvit que
correspondria al 0,9 % del PIB enfront del 0,82 % que va assolir el
2002. Igualment, l’import del Fons de Reserva de la Seguretat Social ha assolit al final d’enguany la xifra de 12.000 milions d’euros, xifra que s’estima que
representa tres mensualitats de les pensions.
Tal com ja s’ha esmentat anteriorment, la principal font de despeses està
destinada a les prestacions econòmiques .
A Catalunya, l’any 2003, hi ha 1.446,91 (xifra expressada en milers) beneficiaris de les diferents pensions del sistema de Seguretat Social. Aquest
nombre representa el 21,58 % de la població catalana. D’aquests beneficiaris,
1.376,40 persones ho van ser de pensions contributives.

A Catalunya, el
21,58 % de la
població és
beneficiària de les
diferents pensions
del sistema de
Seguretat Social.

TAULA 274. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE BENEFICIARIS
PER TIPUS DE PENSIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL.
CATALUNYA 1999-2003
Unitats: nombre de pensionistes en milers, i percentatges.

1999
Contributives

2000

2001

2002

2003

1.319,7 1.335,1 1.349,8 1.362,1 1.376,4

Variació
2002-03
1,05

No contributives

55,7

58,2

59,5

60,1

60,8

1,16

Assistencials

6,0

4,3

3,3

2,7

2,3

-17,06

Subsidis LISMI

12,3

11,0

10,0

8,6

7,4

-13,49

TOTAL
Perc. s/. total població

1.393,7 1.408,6 1.422,6 1.433,5 1.446,9
22,45

22,49

22,36

22,03

21,58

0,93
-2,04

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

Els beneficiaris de les pensions no contributives, les pensions assistencials i els subsidis de la LISMI en nombres absoluts van ser, respectivament, 60.822, 2.280 i 7.412 persones.
Amb relació a l’any anterior es detecta que el nombre de beneficiaris ha
augmentat un 0,93 %. Malgrat aquest augment dels beneficiaris hi ha una disminució en el percentatge de població que percep les diferents pensions, atès
que l’any 2002 representava el 22,03 % sobre el total de la població catalana.
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Ha decrescut
el nombre de
beneficiaris
de les pensions
assistencials i dels
subsidis del LISMI.

El percentatge de
la població que és
beneficiària de les
pensions cada cop
és menor.

Si s’estudien les dades amb més detall s’observa que, principalment, és el
nombre de beneficiaris de les pensions assistencials i dels subsidis del LISMI
el que ha decrescut considerablement (respectivament, les xifres són -17,06 %
i 13,49 %). Per contra, han augmentat, encara que en poca quantia, de prop
d’un 1 %, els perceptors de les pensions contributives i no contributives.
La taula també mostra que la tendència és que cada vegada el percentatge de població que gaudeix d’aquestes pensions respecte al total de població a Catalunya sigui menor. Això indica que el nivell de protecció social
disminueix atès que no evoluciona al mateix nivell que el creixement de la
població. Tot i que caldria analitzar en profunditat les possibles causes
d’aquest fet, aquesta tendència es mostra contradictòria amb l’envelliment
de la població.
Tot seguit s’analitzen les dades comparades de despesa en protecció social com a percentatge del PIB a la UE-15, a Espanya i a Catalunya.
TAULA 275. DESPESES EN PROTECCIÓ SOCIAL
COM A PERCENTATGE DEL PIB.
COMPARACIÓ INTERNACIONAL 1998-2000
Unitats: percentatges.

1998

1999

2000

CATALUNYA

17,8

17,5

17,5

Espanya

20,5

19,9

20,1

UE-15

27,6

27,6

27,3

Bèlgica

28,2

28,2

26,7

Dinamarca

29,9

29,4

28,8

Alemanya

29,3

29,6

29,5

Grècia

24,3

25,5

26,4

França

30,5

30,3

29,7

Irlanda

15,5

14,7

14,1

Itàlia

25,0

25,3

25,2

Luxemburg

22,4

21,9

21,0

Holanda

28,5

28,1

27,4

Àustria

28,3

28,6

28,7

Portugal

22,4

22,9

22,7

Finlàndia

27,2

26,7

25,2

Suècia

33,2

32,9

32,3

Regne Unit

27,1

26,9

26,8

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EUROSTAT
i l’IDESCAT.
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Les darreres dades disponibles corresponen a l’any 2000. Segons dades de l’IDESCAT, l’any 2000, el 17,5 % del producte interior brut català es va destinar a cobrir les despeses generades pel conjunt de la
protecció social a Catalunya. En xifres absolutes, això significa una
despesa total que supera els 20.500 milions d’euros i els 3.329 euros
per habitant.
Aquesta darrera xifra està per sobre de les corresponents al conjunt de
l’Estat espanyol, que l’any esmentat van ser de 3.069 euros, corresponents
a una despesa total de més de 122.000 milions d’euros. La protecció social
a Catalunya representa el 16,8 % d’aquesta darrera xifra.

L’any 2000 el
17,5 % del
producte interior
brut català es va
destinar a cobrir
les despeses
generades pel
conjunt de la
protecció social a
Catalunya enfront
del 27,3 % que hi
va destinar la UE.

D’altra banda, s’observa que l’estructura i el comportament de la despesa en protecció social a Catalunya és molt similar a la del conjunt de
l’Estat espanyol.
La comparativa de les xifres agregades de la UE-15 i amb els països
membres ens demostra que persisteixen diferències substancials. L’any
2000, la UE-15 dedicava el 27,3 % del PIB a protecció social. Aquesta xifra
denota una diferència notable respecte a Espanya, que dedicava a protecció
social el 20,1 %, i molt més amplia respecte a Catalunya, que al mateix període hi va dedicar el 17,5 %.
A la taula també s’observa que la gran majoria dels països de la UE-15
han disminuït la seva despesa en protecció social respecte a l’any anterior.
Els únics països que tenen una taxa de creixement positiva han estat Espanya, Àustria i, sobretot, Grècia (les dades respectives són: 1,01 %,
0,35 % i 3,53 %). Per contra, Catalunya manté les mateixes xifres respecte a l’any 1999 i es demostra un lleuger decreixement si es comparen
amb les de l’any 1998. La UE-15 mostra un descens de la seva despesa
de l’1,09 %.

1.3. PRESTACIONS CONTRIBUTIVES
Les prestacions econòmiques, tal com s’ha vist en l’anterior apartat, absorbeixen la major part de la despesa de la Seguretat Social. D’aquestes, la
major part del pressupost es destina a les prestacions contributives.
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GRÀFIC 100. DISTRIBUCIÓ DE LES PENSIONS
CONTRIBUTIVES SEGONS TIPUS. ESPANYA 2003

Font: elaboració pròpia a partir de dades del MTAS.

Abans de passar a estudiar les dades específicament cal fer algunes
observacions. La primera part d’aquest apartat tracta el nombre de beneficiaris i els imports mitjans de les pensions contributives segons el
tipus de règim partint de les dades facilitades per la Direcció Provincial
de l’INSS corresponents al mes de desembre del 2003. La resta de dades
tractades, de prestacions contributives i no contributives, corresponen
als imports mitjans de tot l’any 2003 segons les dades del Ministeri de
Treball i Afers Socials. Per aquest motiu es poden observar diferències
en les xifres.
D’altra banda, pel que fa a la comparativa amb la UE, cal esmentar que
ja va ser tractada en l’anterior Memòria i que, atès que no s’hi poden incorporar noves dades, no es tractarà en aquesta.
A Catalunya,
el desembre del
2003, el nombre
de beneficiaris
de prestacions
contributives
era de 1.382.968
persones.
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Així doncs, segons les dades facilitades per la Direcció Provincial de
l’INSS de Catalunya, el desembre del 2003 el nombre de beneficiaris de
prestacions contributives era de 1.382.968 persones.
Aquest nombre representa un petit ascens de la quantitat de beneficiaris
que es va registrar el desembre de l’any 2002, que van ser 1.370.240.
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GRÀFIC 101. DISTRIBUCIÓ DE LES PENSIONS
CONTRIBUTIVES SEGONS TIPUS. CATALUNYA 2003

Font: elaboració pròpia a partir de dades del MTAS

Dins de les pensions contributives, la característica més significativa és
que més de la meitat del nombre d’aquestes correspon a les prestacions per
jubilació.
Concretament, el nombre de persones que es beneficien de les pensions
de jubilació ascendeix a 845.710. A Catalunya, l’import mitjà de la pensió
el desembre del 2003 ha estat de 657,90 euros, xifra que la situa 33,24 euros
per sobre de l’import mitjà de la pensió al mateix període a Espanya.
Aquesta diferència està marcada per les diferències en els valors cotitzats
ja que són les bases de cotització les que determinen les pensions de jubilació. Respecte a l’any anterior, les pensions s’han incrementat un 9,92 %.

A Catalunya,
el nombre de
beneficiaris
de pensions
de jubilació el 2003
és de 845.710
persones.

Les pensions de viduïtat concentren el 25,84 % del total de les pensions.
En són beneficiàries 357.368 persones. L’import mitjà de les pensions el
desembre del 2003 és de 438,01 euros, amb una notable diferència respecte
a l’import mitjà a Espanya, que és de 397,67 euros. Respecte a l’any 2002,
s’han incrementat el 8,92 % a Catalunya, mentre que a Espanya ho han fet
el 5,55 %.

Les pensions de
viduïtat concentren
el 25,84 % del total
de les pensions.

Enguany, a Catalunya, considerant les dades del mes de desembre, les
pensions de viduïtat, les d’orfandat i aquelles en favor de familiars són les
que han gaudit d’un increment més gran en relació amb els imports mitjans
del 2002. Malgrat aquest fet, encara continuen sent les més baixes.
Les pensions d’orfandat són les que presenten els imports més baixos,
amb un total de 33.976 persones com a beneficiàries.

Les pensions
d’orfandat són les
que presenten els
imports més baixos.
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Les pensions en favor de familiars, a Catalunya, representen el 0,16 %
del total de les pensions perquè només hi tenen dret 2.200 persones. Comparant el nombre de beneficiaris en els darrers anys s’observa la tendència
decreixent d’aquest tipus de pensió.
De la mateixa manera, les dades demostren que els imports mitjans de
les pensions a Catalunya estan per sobre dels imports mitjans a Espanya. A
més, la taxa de variació percentual del 2003 enfront de la del 2002 a
Catalunya és del 10,62 % i a Espanya, del 5,96 %.
Quant a la distribució dels beneficiaris segons els règims de la Seguretat
Social, s’observa que la majoria estan inclosos al règim general, que en
concentra el 66,20 %.
Si s’analitzen les dades segons el tipus de pensió, s’observa que a
Catalunya el nombre mitjà de beneficiaris del 2003 en milers de persones
és de 1.376,4. Aquesta xifra representa el 17,60 % del total de perceptors a
Espanya. El nombre de pensionistes totals s’ha incrementat en prop de
14.300 persones respecte a l’any passat, fet que representa un increment de
l’1,05 %.
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542.102

250.020

24.748

1.775

915.522

Jubilació

Viduïtat

Orfandat

Familiars

TOTAL

690

294

263

483

793

763

Import
mitjà

2.008

1.635

104

4

3.923

Jubilació

Viduïtat

Orfandat

Familiars

TOTAL

824

334

337

478

1.112

1.067

Import
mitjà

418

289

166

319

462

473

Import
mitjà

35.155

13

213

1.852

29.733

3.344

Beneficiaris

365

306

195

239

376

355

Import
mitjà

R.E. O. de la Llar

184.199

100

4.576

48.160

117.699

13.664

Beneficiaris

R.E. Autònoms

386

304

247

324

437

480

Import
mitjà

32.543

139

2.162

10.631

7.540

12.071

0
274

94.517

0

239

284

244

0

0

8.569

71.984

13.964

Import
mitjà

78.169

86

986

21.432

53.543

2.122

1.382.968

2.200

33.976

357.368

845.710

143.714

TOTAL
beneficiaris

377

298

229

290

414

374

Import
mitjà

R.E. Agrari c. propi
Beneficiaris

SOVI

Beneficiaris Beneficiaris

A.T. i M.P.

30.016

65

906

11.797

16.207

1.041

Beneficiaris

R.E. Agrari c. aliè

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció Provincial de l'INSS i MTAS.

172

Incapacitat

Beneficiaris

R.E. Mineria i Carbó

96.877

Incapacitat

Beneficiaris

Règim General

Unitats: nombre de beneficiaris, import en euros, i percentatges.

683

333

260

444

871

656

Import
mitjà

100,00

0,16

2,46

25,84

61,15

10,39

Catalunya

100,00

0,53

3,43

26,90

58,80

10,22

Espanya

% sobre total

8.924

18

281

3.272

4.894

459

Beneficiaris

R.E. Mar

TAULA 276. NOMBRE I IMPORT MITJÀ DE LES PENSIONS CONTRIBUTIVES SEGONS RÈGIM I TIPUS DE PENSIÓ.
CATALUNYA DESEMBRE DE 2003
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S’ha produït
un increment en
l’import mitjà
de les pensions,
enfront de
l’any anterior,
del 6,21 %.

Respecte a l’import mitjà de totes les pensions, la taula següent mostra
que enguany ha estat de 564,48 euros, amb una diferència sobre l’import de
l’Estat espanyol de 18,44 euros. Cal considerar que s’ha produït un increment, enfront de l’any anterior, del 6,21 %.
TAULA 277. BENEFICIARIS I IMPORT MITJÀ DE LES PENSIONS.
CATALUNYA I ESPANYA 2001-2003
Unitats: nombre de beneficiaris en milers, import en euros, i percentatges.

El 61,23 % de
les pensions
contributives
percebudes a
Catalunya
corresponen
a jubilacions.

A Catalunya,
l’import mitjà
de la pensió ha
estat de 633,89
euros enfront dels
599,40 euros que es
van percebre com
a terme mitjà l’any
passat.

Any

Beneficiaris

Variació

Import
mitjà

Variaci
ó

CATALUNYA

2001
2002
2003

1.349,8
1.362,1
1.376,4

0,9%
1,0%

508
531
564

4,6%
6,2%

Espanya

2001
2002
2003

7.677,9
7.745,8
7.819,5

0,9%
1,0%

495
516
546

4,3%
5,8%

Catalunya
respecte
d’Espanya

2001
2002
2003

17,6%
17,6%
17,6%

-

102,8%
103,0%
103,4%

-

Font: elaboració pròpia a partir de dades del MTAS.

El 61,23 % de les pensions contributives percebudes a Catalunya
corresponen a jubilacions, amb un total de 842.800 persones. Aquesta
xifra demostra la seva importància per al conjunt de la població catalana. Per al conjunt d’Espanya, aquesta prestació representa el 58,87 %
del total.
No és difícil considerar que aquest percentatge cada vegada serà més
gran si tenim en compte l’evolució demogràfica. La població de Catalunya
està envellint i el nombre de persones que hi optaran, en el cas que compleixin els requisits necessaris, serà més gran. A mesura que els integrants de la
generació del baby boom –que ara constitueixen el grup més nombrós de
la població– arribin a l’edat de jubilació, hi haurà un nombre creixent
de persones que pertanyeran a grups d’edat avançada. Aquest fet
s’agreuja si es pensa en la baixa taxa de fecunditat a Catalunya i, sobretot,
a causa de l’augment de l’esperança de vida.
D’altra banda, a Catalunya, l’import mitjà de la pensió ha estat de
633,89 euros enfront dels 599,40 euros que es van percebre com a terme
mitjà l’any passat. Aquest import, tot i ser un dels més alts, demostra que el
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nivell adquisitiu dels pensionistes derivat d’aquesta prestació és força baix.
L’import de les pensions està condicionat pels topalls de cotització i els de
pensió, fet que provoca que algunes persones no assoleixin en el moment
de la jubilació el seu salari real fins aquell moment.
TAULA 278. BENEFICIARIS I IMPORT MITJÀ DE LES PENSIONS
DE JUBILACIÓ. CATALUNYA I ESPANYA 2003
Unitats: nombre de beneficiaris en milers i import en euros.

Beneficiaris
CATALUNYA

Cat / Esp

843

Import
mitjà
634

18,31%
Espanya

Dif. Pensió

4.603

14 €
620

Font: elaboració pròpia a partir de dades del MTAS.

Les prestacions d’incapacitat permanent es concedeixen al treballador que,
després d’haver estat sotmès al tractament prescrit i donat d’alta mèdica, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, susceptibles de determinació
objectiva i previsiblement definitives, que disminueixen o anul·len la seva capacitat laboral.
Cal tenir en compte que, des de l’any 1997, les pensions d’incapacitat
permanent del sistema de Seguretat Social, quan els seus beneficiaris compleixin l’edat de 65 anys, passaran a denominar-se pensions de jubilació.
Per aquest motiu no es reconeixerà el dret a prestacions d’incapacitat permanent, derivada de contingències comunes, quan el beneficiari en el moment de demanar-les tingui 65 anys i reuneixi els requisits per accedir a
la pensió de jubilació. S’exceptua l’aplicació d’aquesta regla quan la
prestació d’incapacitat permanent deriva d’accident de treball o malaltia professional.

Des de l’any 1997
les pensions
d’incapacitat
permanent, quan
els beneficiaris
compleixin 65 anys,
passaran a ser
pensions de
jubilació.

Després d’aquests preliminars, cal dir que, a Catalunya, les prestacions
d’incapacitat permanent constitueixen el 10,35 % del total de prestacions
contributives.
L’any 2003 hi ha 142.400 beneficiaris d’aquestes prestacions, fet que
representa un descens de 300 persones aproximadament respecte a l’any
anterior. Aquesta tendència de disminució del nombre de perceptors es va
consolidant cada any. L’any 1998, primer any que els més grans de 65 anys
passen a ser jubilats, hi havia prop de 149.300 beneficiaris.
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TAULA 279. BENEFICIARIS I IMPORT MITJÀ DE LES PENSIONS
D’INCAPACITAT PERMANENT. CATALUNYA I ESPANYA 2003
Unitats: nombre de beneficiaris en milers i import en euros.

Beneficiaris
CATALUNYA

142

Espanya

797

Cat / Esp
17,87%

Import
mitjà
646
635

Dif. Pensió
11 €

Font: elaboració pròpia a partir de dades del MTAS.

Amb relació al pes del nombre de beneficiaris catalans d’aquestes pensions sobre el total estatal, les dades mostren que Catalunya assoleix el
17,87 % del total de prestacions a Espanya.
Per contra, l’import d’aquestes prestacions és el més alt de totes.

Les prestacions
econòmiques
estan molt
condicionades pel
grau d’incapacitat
que tingui el
beneficiari, que
pot ser parcial,
total, absoluta
per a qualsevol
treball i de gran
incapacitat.

Cal entendre que les prestacions econòmiques estan molt condicionades
pel grau d’incapacitat que tingui el beneficiari, que pot ser parcial, total, absoluta per a qualsevol treball i de gran incapacitat. Així, ens trobem que la
persona que tingui una incapacitat temporal parcial només rebrà una prestació corresponent a 24 mensualitats de la base reguladora, mentre que qui
pateixi una gran incapacitat rebrà una pensió vitalícia del 100 % de la base
reguladora, incrementada en un 50 % destinat a remunerar la persona que
atengui l’invàlid.
La pensió de viduïtat és la prestació econòmica a la qual té dret el cònjuge supervivent (vidu o vídua) per la mort del seu consort.
Aquest tipus de prestació és de les que més pes tenen sobre el conjunt.
Els beneficiaris de la pensió de viduïtat constitueixen el 25,8 % del total de
perceptors a Catalunya. Aquesta xifra és molt propera al percentatge per les
mateixes característiques aplicat a Espanya, que és el 26,94 %.

L’Ordre
BEF/179/2003,
de 14 d’abril, obre
la convocatòria
per a la concessió
d’ajuts
complementaris
a les pensions
de viduïtat per
a l’exercici 2003 a
Catalunya.
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Destaca que la diferència quant a l’import percebut és molt similar a la
d’Espanya. També és important el fet que l’import mitjà és bastant baix.
Però cal considerar que aquesta prestació és compatible amb la condició de
pensionista de jubilació o d’incapacitat i també amb les rendes del treball
del beneficiari.
Aquesta condició millora les rendes de molts perceptors però, malauradament, no les de tots.
Cal esmentar que, per a les persones que ho necessitin, l’Ordre
BEF/179/2003, de 14 d’abril, obre la convocatòria per a la concessió
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d’ajuts complementaris a les pensions de viduïtat per a l’exercici 2003 a
Catalunya. La quantia d’aquest ajut serà de 289 euros anuals o fracció per
a les persones beneficiàries, quan la suma d’ingressos anuals sigui igual o inferior a 6.924 euros. Quan la suma dels ingressos sigui superior a 6.924 euros i
inferior a 7.213 euros, l’import de l’ajut serà equivalent a aquesta diferència o
fracció.
TAULA 280. BENEFICIARIS I IMPORT MITJÀ DE LES PENSIONS
DE VIDUÏTAT. CATALUNYA I ESPANYA 2003
Unitats: nombre de beneficiaris en milers i import en euros.

Beneficiaris
CATALUNYA
Espanya

355
2.106

Cat / Esp

16,84%

Import
mitjà
400
396

Dif. Pensió

4€

Font: elaboració pròpia a partir de dades del MTAS.

Al principi de desembre del 2003 s’havien beneficiat d’aquest ajut prop
de 115.000 persones vídues.
Les altres pensions que configuren les prestacions per mort i supervivència, juntament amb la viduïtat, són les d’orfandat i en favor dels familiars.
Aquestes prestacions preveuen la cobertura de l’acció protectora de la
Seguretat Social per als fills i familiars que depenien econòmicament del
causant i que hi van conviure.
A Catalunya, només 36.600 persones van rebre aquests tipus de prestacions. El nombre de beneficiaris constitueix el 2,66 % del total de prestacions.
TAULA 281. BENEFICIARIS I IMPORT MITJÀ DE LES PENSIONS
D’ORFANDAT I A FAVOR DE FAMÍLIES.
CATALUNYA I ESPANYA 2003

El nombre de
perceptors
de prestacions
d’orfandat i en
favor de familiars
a Catalunya va ser
de 36.600 persones.

Unitats: nombre de beneficiaris en milers i import en euros.

Beneficiaris
CATALUNYA

37

Espanya

313

Cat / Esp

11,69%

Import
mitjà
242
242

Dif. Pensió

1€

Font: elaboració pròpia a partir de dades del MTAS.
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Tot i que la variació del nombre de perceptors respecte de l’any passat
és només del 2 %, cal esmentar que la tendència de creixement és constant.
Als anys anteriors, sobretot el 1997 i el 1999, els increments en el nombre
de perceptors, respecte als anys precedents, van ser considerables (respectivament, el 15 % i el 9 %).
Altres prestacions de la Seguretat Social són la incapacitat temporal, la
maternitat i les prestacions de protecció a la família.
Enguany, els
treballadors
per compte propi o
autònoms podran
gaudir de la
cobertura
d’incapacitat
temporal en el
període comprès
entre el quart i el
quinzè dia a partir
de la baixa.

La incapacitat temporal, enguany, presenta una novetat molt important
per als treballadors per compte propi o autònoms. Segons el RDL 2/2003,
de 25 d’abril, els treballadors d’aquest règim especial podran gaudir de la
cobertura en el període comprès entre el quart i el quinzè dia a partir de
la baixa, establint les corresponents cotitzacions addicionals.
Un cas especial de la incapacitat temporal s’estableix amb les treballadores
que pateixen risc durant l’embaràs. Per a elles es preveu una prestació econòmica, en els termes i les condicions previstos per al supòsit d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes, però amb algunes particularitats.
Són beneficiaris del subsidi per maternitat els treballadors inclosos a
tots els règims del sistema de Seguretat Social, durant els períodes de descans de què gaudeixin per motiu de maternitat o perquè realitzin una adopció o un acolliment, tant preadoptiu com permanent.
Cal esmentar que, tot i no ser prestacions de Seguretat Social, hi ha prevista una deducció de l’IRPF en el tram autonòmic de 300 euros i uns ajuts
a les unitats familiars residents a Catalunya amb infants menors de 3 anys,
que es comentaran més endavant.
L’informe de conjuntura laboral del Ministeri de Treball i Afers Socials
recull trimestralment, segons l’enquesta feta als empresaris, les hores no
treballades. Aquestes hores estan desglossades segons que siguin degudes
a incapacitat temporal o a maternitat, entre altres. A Espanya, les hores no
treballades per aquesta causa van ser, respectivament, en els quatre trimestres, les següents: 10,6, 10,7, 10,1 i 11,3 hores. El problema és que les estadístiques del Ministeri de Treball quan fan la referència explícita a
cadascuna de les comunitats autònomes no diferencien si les hores no treballades són degudes a vacances i festius o a causes ocasionals. És dins
de l’apartat «causes ocasionals» on s’inclouen les hores no treballades per
causa de la incapacitat temporal i la maternitat. Per aquest motiu, no es
poden reflectir en aquesta Memòria les dades referents a Catalunya específicament.
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Dins de les prestacions de protecció a la família es preveuen diverses mesures: assignacions econòmiques per tenir un fill a càrrec afectat per una discapacitat i l’assignació econòmica per naixement d’un fill o part múltiple.
La prestació familiar per fill a càrrec és un ajut econòmic destinat a donar suport a les unitats familiars amb fills que en depenguin econòmicament i convisquin amb el beneficiari, ja siguin menors de 18 anys o més
grans de 18 anys, si estan afectats per una discapacitat de grau igual o superior al 65 %. Els ingressos per unitat familiar no poden ser superiors a
8.264,28 euros anuals; a partir del segon fill, incloent-hi aquest, per cada fill
a càrrec cal afegir un 15 % als ingressos màxims familiars. La quantia de
la prestació es calcula per a cada cas concret, en el marc d’unes quanties
mínimes establertes anualment.

El naixement
d’un fill, per
a les famílies que
tinguin dos o més
fills, dóna dret
a una prestació
econòmica.

El naixement d’un fill, per a les famílies que tinguin dos o més fills, dóna
dret a una prestació econòmica, a partir de l’1 de gener del 2000, consistent
en el pagament de 450,76 euros per cada fill nascut a partir del tercer.
L’import de la prestació varia segons el nombre de fills nascuts en els
parts múltiples: per a l’any 2003 la quantia és de 1.804,8 euros en cas de
dos fills, de 3.609,6 euros per tres fills i de 5.414,4 euros a partir de quatre
fills.

1.4. PRESTACIONS NO CONTRIBUTIVES
Les dades que es tractaran 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 a la gent gran i
a malalts de l’extingit Fons Nacional d’Assistència Social (FAS) i les prestacions socials i econòmiques derivades de la Llei d’integració social dels
minusvàlids (LISMI).
La Llei 26/1990, refosa a la LGSS, va estendre el dret a les pensions de
la Seguretat Social per jubilació i per invalidesa (incapacitat permanent) a
tots els ciutadans, encara que no hagin cotitzat o no ho hagin fet de manera
suficient per tenir dret a una pensió contributiva, sempre que no disposin de
recursos suficients. Els beneficiaris de les pensions no contributives es converteixen en pensionistes de la Seguretat Social, i adquireixen al mateix
temps dret a l’assistència medicofarmacèutica de la Seguretat Social i als
serveis socials complementaris.

Els beneficiaris de
les pensions no
contributives
es converteixen en
pensionistes de la
Seguretat Social,
i adquireixen
al mateix temps dret
a l’assistència
medicofarmacèutica
de la Seguretat
Social i als
serveis socials
complementaris.

La Seguretat Social preveu també, en el seu nivell no contributiu, prestacions familiars per als qui tinguin fills a càrrec menors de 18 anys o més
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grans discapacitats en un grau igual o superior al 65 %, i per als orfes de
pare i mare, i abandonats, es trobin o no en el règim d’acolliment familiar.
La condició de beneficiari de pensions no contributives de la Seguretat
Social és incompatible amb la percepció de les pensions assistencials a favor de persones ancianes i malaltes o incapacitades per al treball (FAS) i
també és incompatible amb el subsidi de garantia d’ingressos mínims i el
subsidi per ajuda a tercera persona (LISMI).
El nombre total
de beneficiaris
de pensions no
contributives de
la SS de Catalunya
representa
únicament el
12,45 % del total
d’Espanya.

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.
En primer lloc destaca que el nombre total de beneficiaris de pensions
no contributives de la SS de Catalunya representa únicament el 12,45 % del
total d’Espanya.
TAULA 282. BENEFICIARIS DE PRESTACIONS NO CONTRIBUTIVES
DE LA SEGURETAT SOCIAL. CATALUNYA I ESPANYA 2003
Unitats: nombre de beneficiaris i percentatges.

CATALUNYA
2002

2003

Pensions no TOTAL 60.123 60.822
contributives Invalidesa 25.376 25.905
de la SS
Jubilació 34.746 34.918

Variaci
ó
1,2
2,1
0,5

Espanya
2002

2003

485.796 488.347
207.540 207.193
278.256 281.154

12,5
12,5
12,4

TOTAL
Pensions
Malaltia
assistencials
Vellesa

2.749
1.727
1.022

2.280
1.478
802

-17,1
-14,4
-21,5

49.433
35.892
13.541

42.665
31.794
10.871

5,3
4,6
7,4

TOTAL
SGIM
SATP
SMCDT
ASPM

8.568
5.748
583
575
2.819

7.412
5.038
487
506
2.354

-13,5
-12,4
-16,5
-12,0
-16,5

89.288
64.606
10.104
6.292
22.221

79.665
56.868
8.385
5.521
20.621

9,3
8,9
5,8
9,2
11,4

Prestacions
de la LISMI

Font: elaboració pròpia a partir de dades del MTAS.
Abreviatures:
SGIM: Subsidi de Garantia d’Ingressos Mínims.
SATP: Subsidi d’Ajuda a Tercera Persona.
SMCDT: Subsidi de Mobilitat Compensatori per Despeses de Transport.
ASPM: Assistència Sanitària i Prestació Farmacèutica.
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Aquesta proporció està molt influenciada per les pensions no contributives de la Seguretat Social, és a dir, per les pensions d’invalidesa i de jubilació, atès que aquestes concentren el nombre més elevat de beneficiaris.
Respecte a les pensions assistencials i als subsidis de la LISMI, les dades percentuals disminueixen considerablement. El total de les pensions assistencials de Catalunya representa el 5,34 % del total d’Espanya i, en el cas
dels subsidis, el percentatge augmenta fins al 9,30 %.
La variació interanual dins de Catalunya també dóna dades prou significatives. En principi, les pensions no contributives de la Seguretat Social
han sofert un lleuger augment respecte a l’any 2002. Per contra, les pensions assistencials i les prestacions de la LISMI acusen un notable descens en
el nombre de beneficiaris. Cal mencionar específicament el decreixement
en el nombre de perceptors de la pensió de vellesa, que ha passat de 1.022
a 802 beneficiaris, fet que significa una reducció del 21,53 %.

El total de les
pensions
assistencials
de Catalunya
representen el
5,34 % de les
d’Espanya i, en
el cas dels subsidis,
el percentatge
augmenta fins
al 9,30 %.

Tot seguit s’analitzen separadament cadascuna de les pensions no contributives de la Seguretat Social, les pensions assistencials i les prestacions
de la LISMI.
Les pensions no contributives per jubilació són les més significatives,
pel seu volum i pel seu import, entre les prestacions no contributives.
Tal com ja s’ha comentat, es concedeixen a les persones que no disposen de rendes o d’ingressos suficients. Es considera que es compleix aquesta
condició quan el sol·licitant viu sol o amb altres persones sense formar una unitat econòmica i els seus ingressos anuals no superen els 3.762,78 euros. Si el
sol·licitant conviu amb altres persones, i formen una unitat econòmica, els seus
ingressos anuals no poden superar l’equivalent a la quantia de la pensió en
còmput anual més el resultat de multiplicar el 70 % d’aquesta quantia pel
nombre de convivents menys un.

Les pensions no
contributives per
jubilació són les
més significatives,
pel seu volum i pel
seu import.

La taula següent mostra que el nombre de beneficiaris de la pensió de
jubilació no contributiva s’ha mantingut constant al llarg de l’any 2003, si
s’exceptua el mes de gener en què el nombre de pensions és més elevat.
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TAULA 283. BENEFICIARIS I IMPORT MITJÀ DE LES PENSIONS
NO CONTRIBUTIVES DE JUBILACIÓ. CATALUNYA 2003
Unitats: imports en euros, i nombre de pensions.

Pensions

Import assignat

Pensió mitjana

gener
febrer
març
abril
maig
juny

10.584.633
8.531.510
8.689.596
8.546.641
8.550.005
16.836.216

36.107
34.690
34.827
34.805
34.850
34.865

293
246
250
246
245
483

juliol
agost
setembre

8.604.638
8.575.939
8.494.290

34.860
34.876
34.847

247
246
244

octubre
novembre
desembre

8.577.238
16.829.291
8.650.440

34.738
34.778
34.768

247
484
249

TOTAL

121.470.438

34.918

248

Font: dades de l’IMSERSO.
Nota 1: pensions en vigor el primer dia de cada mes.
Nota 2: en els mesos de juny i novembre s’inclou mensualitat i paga extra.
L’import fixat per
a les pensions
de jubilació i
d’invalidesa per a
l’any 2003 és de
268,77 euros.

L’import fixat per a les pensions de jubilació i d’invalidesa per a l’any
2003 és de 268,77 euros. Però la pensió mitjana a Catalunya se situa en
248,47 euros. Cal tenir en compte que aquest valor està molt per sota de
l’SMI, que al 2003 és de 451,20 euros.
La pensió no contributiva d’invalidesa és la segona en importància dintre de les prestacions no contributives. Igualment destaca el seu volum, atès
que hi ha 25.905 beneficiaris. L’import anual destinat a aquestes pensions
també és molt alt (102.546.456,67 euros). Destaca que l’import mitjà de les
pensions és una mica més alt que el de les anteriors però, en qualsevol cas,
segueix allunyat de l’SMI.
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TAULA 284. BENEFICIARIS I IMPORT MITJÀ DE LES PENSIONS
NO CONTRIBUTIVES D’INVALIDESA. CATALUNYA 2003
Unitats: imports en euros, i nombre de pensions.

Pensions

Import assignat

Pensió mitjana

gener
febrer
març

8.810.705
7.210.259
7.407.112

26.532
25.599
25.801

332
282
287

abril
maig
juny

7.202.138
7.162.270
14.202.422

25.790
25.776
25.934

279
278
548

juliol
agost
setembre

7.257.112
7.261.076
7.132.326

25.897
25.950
25.873

280
280
276

octubre
novembre
desembre

7.255.529
14.222.257
7.423.251

25.853
25.934
25.917

281
588
286

TOTAL

102.546.457

25.905

285

Font: dades de l’IMSERSO.
Nota 1: pensions en vigor el primer dia de cada mes.
Nota 2: en els mesos de juny i novembre s’inclou mensualitat i paga extra.

Les pensions assistencials constitueixen ajuts econòmics individualitzats de caràcter periòdic i indefinit en favor de les persones més grans de
65 anys i malaltes o incapacitades en un grau absolut i que no disposen de
rendes o d’ingressos per a la seva subsistència.
La gestió de les pensions assistencials està transferida a les comunitats
autònomes. L’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) és
l’entitat gestora de les prestacions d’assistència social i dels serveis socials
de la Seguretat Social a Catalunya. Sota la direcció i tutela del Departament
de Benestar Social, l’ICASS desenvolupa la seva gestió en els àmbits d’actuació esmentats.
En el pressupost de l’ICASS es preveu una partida per a les pensions assistencials. Així, el pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2003
estableix un import de 5.581.917 euros per a aquesta finalitat.
Les pensions assistencials són de dos tipus: per malaltia i per vellesa.
L’any 2003, a Catalunya, 1.478 persones van ser beneficiàries de pensions
per malaltia i 802, de pensions per vellesa. El total de beneficiaris de pensions assistencials és de 2.280 persones. Cal considerar que l’any 2002 en
van ser beneficiàries 2.749 persones.

L’Institut Català
d’Assistència
i Serveis
Socials (ICASS)
és l’entitat gestora
de les prestacions
d’assistència
social i dels s
erveis socials
de la Seguretat
Social a
Catalunya.

L’any 2003,
a Catalunya,
1.478 persones
van ser beneficiàries
de pensions
per malaltia
i 802, de pensions
per vellesa.
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A Catalunya, les
prestacions
socials i
econòmiques
derivades
de la LISMI
són gestionades
pel Servei de
Prestacions
de l’ICASS.

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.
Les prestacions reconegudes en la Llei 13/82 d’integració social del minusvàlid (LISMI), desplegada pel Reial decret 383/84, estan destinades,
com el seu nom indica, a les persones més grans de 18 anys afectades per
una discapacitat com a mínim del 65 % que tinguin recursos anuals inferiors
al 70 % del salari mitjà interprofessional per persona.
La Llei 13/82 estableix un conjunt de prestacions econòmiques:
•
•
•
•

Subsidi de garantia d’ingressos mínims.
Subsidi d’ajuda a tercera persona.
Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport.
Assistència sanitària i prestació farmacèutica.

Les quanties mensuals dels subsidis de garantia i ingressos mínims i per
ajuda a tercera persona estan fixades, per a l’any 2003, en 149,86 euros i
58,45 euros, respectivament. La supressió d’aquests subsidis, per mitjà de
la Llei 26/1990 de prestacions no contributives, no permet actualment
sol·licitar-los però les persones que n’eren beneficiàries en el moment de
l’entrada en vigor de la Llei els continuaran percebent. Per aquest motiu, la
Llei 61/2003, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a
l’any 2004, no preveu la revalorització d’aquests subsidis ja que són prestacions a extingir. Així mateix, les persones beneficiàries poden optar pel
canvi d’aquests subsidis a la pensió no contributiva per invalidesa o per jubilació, segons el cas, sempre que reuneixin els requisits per a l’atorgament
d’aquestes pensions. També cal dir que si el beneficiari té uns ingressos provinents de fons públics d’inferior quantia cobrarà, en tot cas, la diferència.
La quantia mensual
del subsidi
de mobilitat i
compensació
per despeses de
transport s’ha anat
incrementant cada
any i el 2003 és
de 41,78 euros.
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La quantia mensual del subsidi de mobilitat i compensació per despeses
de transport s’ha anat incrementant cada any i el 2003 és de 41,78 euros
(l’any 2002 era de 40,21 euros). Aquest subsidi és una prestació econòmica
de caràcter periòdic destinada a atendre les despeses originades per desplaçaments fora del seu domicili habitual dels minusvàlids que, per raó de la
seva disminució, pateixen greus dificultats per utilitzar transports col·lectius. També poden percebre aquest ajut les persones amb disminució ateses
en centres en règim de mitja pensió, o bé aquelles que siguin ateses en cen-
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tres en règim d’internat quan es desplacin fora del centre deu o més caps de
setmana a l’any.
L’assistència sanitària i les prestacions farmacèutiques tenen per objecte la prestació dels serveis destinats a conservar i restablir la salut dels beneficiaris. Amb aquesta finalitat, s’expedeix una cartilla individual. Els
serveis es presten amb idèntica extensió que els d’assistència sanitària i farmacèutica per malaltia comuna, accident no laboral i maternitat en el sistema de Seguretat Social. En la prestació farmacèutica, la dispensa de
medicaments és gratuïta per als beneficiaris.
El nombre de beneficiaris de prestacions de la LISMI a Catalunya va
ser, de mitjana anual, de 7.412 persones. Cal tenir en compte que poden ser
beneficiaris d’aquestes prestacions els ciutadans espanyols i 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 altres prestacions públiques, sempre
que siguin d’igual naturalesa i 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
prestacions de la
LISMI a Catalunya
va ser, de mitjana
anual, de 7.412
persones.

TAULA 285. BENEFICIARIS I PRESTACIONS DE LA LISMI
PER TIPUS DE PRESTACIÓ. CATALUNYA 2003
Unitats: import de la prestació en euros.

Prestació mensual mitjana
Beneficiaris
Prestació mensual mitjana /
Beneficiaris

Total

SGIM

SATP

SMCDT ASPM

-

747.311

28.421

21.869

-

7.412

5.038

487

506

2.354

-

148

58

43

-

Font: elaboració pròpia segons dades de l’IMSERSO.
Abreviatures:
SGIM: Subsidi de Garantia d’Ingressos Mínims.
SATP: Subsidi d’Ajuda a Tercera Persona.
SMCDT: Subsidi de Mobilitat Compensatori per Despeses de Transport.
ASPM: Assistència Sanitària i Prestació Farmacèutica.

Després d’estudiar les dades al llarg de l’any, s’observa un descens del
nombre de perceptors mensualment. El mes de gener el nombre total de beneficiaris era de 8.102, mentre que el mes de desembre passen a ser-ne
només 7.000.
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El 2003 va
ser declarat pel
Consell de la UE
Any Europeu
de les Persones
amb Discapacitat.

Cal recordar que el 2003 va ser declarat pel Consell de la UE Any Europeu de les Persones amb Discapacitat. Amb aquest motiu s’han posat en
marxa importants iniciatives de política social entre les quals destaca per la
seva projecció l’aprovació de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat
d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones
amb discapacitat (LIONDAU) i la transposició de la Directiva 2000/78/CE
relativa a l’establiment d’un marc general per a la igualtat de tracte en
l’ocupació. També enguany s’ha aprovat la Llei 41/2003, de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del CC, de la Llei d’enjudiciament civil i de la normativa tributària
amb aquesta finalitat, i el Reial decret 1539/2003, de 5 de desembre, pel
qual s’estableixen coeficients reductors de l’edat de jubilació a favor dels
treballadors que acreditin un grau important de discapacitat.
Altra normativa relativa als discapacitats va ser el Decret 271/2003, de
4 de novembre, dels serveis d’acolliment residencial per a persones amb
discapacitat, i la Resolució BEF/3612/2003, de 7 de novembre, per la qual
es dóna publicitat a l’Acord de 21 d’octubre de 2003, pel qual es creen places públiques de serveis de centres residencials per a persones amb disminució. També cal fer esment de la Resolució de 13 de novembre de 2003,
de la Secretaria General Tècnica, per la qual es dóna publicitat al Conveni
de col·laboració entre l’Institut de Migracions i Serveis Socials i la Comunitat Autònoma de Catalunya, per al desenvolupament d’actuacions conjuntes amb motiu de l’Any Europeu de les Persones amb Discapacitat 2003.
Finalment, cal tenir en compte el II Pla d’acció per a les persones amb
discapacitat 2003-2007 aprovat pel Consell de Ministres el 5 de desembre
del 2003.
La Generalitat de Catalunya, amb motiu de l’Any Europeu de les Persones amb Discapacitat, va programar 35 actuacions amb l’objectiu de desplegar mesures legislatives, crear nous serveis de recerca i coordinació,
materials educatius, celebració de jornades tècniques, elaboració d’estudis
d’investigació, actes de difusió general i activitats vinculades a la cultura i
l’esport, entre d’altres.
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2. PROTECCIÓ DELS ATURATS

2.1. NOVETATS DEL MARC NORMATIU
Malgrat que s’ha reclamat reiteradament, Catalunya no té competència
en matèria de prestacions passives d’atur, fet que explica que les novetats
normatives en aquest àmbit derivin únicament de l’Estat.
La Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació (l’entrada en vigor de la
qual està prevista per al 5 de gener del 2004) estableix un nou model de protecció d’atur que inclou tant les prestacions d’atur com les polítiques actives
d’ocupació i pretén assegurar la coordinació entre aquestes, la col·laboració
entre els diferents ens implicats en l’execució de la política d’ocupació i la interrelació entre les diferents accions d’intermediació laboral.

La Llei d’ocupació
estableix un
nou model de
protecció d’atur.

Amb aquesta Llei es ratifica la línia iniciada l’any 2002 a través del Reial decret llei 5/2002 i de la Llei 45/2002, de 12 de desembre, que van configurar un nou model de protecció d’atur concebut com un conjunt integrat
de polítiques actives i passives en què la protecció econòmica, a través de
prestacions o subsidis, es complementa amb les mesures actives d’inserció
laboral. Així, el naixement del dret a la prestació d’atur exigeix la concurrència de la situació legal d’atur i de la disponibilitat per a la recerca activa
d’ocupació i per acceptar una col·locació adequada. En conclusió, la reforma de l’any 2002 va significar un replantejament de la protecció d’atur en
incorporar elements d’adaptabilitat i ocupabilitat al concepte de pèrdua
d’ocupació.
Aquest disseny de la protecció d’atur s’adequa tant a les previsions del
Conveni 168 de l’OIT com a les de la Unió Europea en matèria de política
d’ocupació.
D’altra banda, la Llei 62/2003 d’acompanyament dels pressupostos de
l’Estat modifica la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social i atribueix,
amb efectes a partir de l’1 de gener de 2004, al Servei Públic d’Ocupació
Estatal (SPOE) –que substituirà l’INEM a partir de l’entrada en vigor de la
Llei 56/2003– la competència per sancionar les infraccions lleus relatives a
les prestacions d’atur. Aquesta reforma estableix un mateix tractament sancionador a tot l’Estat pels incompliments de la normativa d’ocupació que
tenen repercussions econòmiques i implicarà una pèrdua de competències
per a les comunitats autònomes que són competents en la matèria, entre les
quals Catalunya.
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El Reial decret 945/2003, de 18 de juliol, regula per a l’any 2003 el programa de renda activa d’inserció per a aturats amb especials necessitats
econòmiques i dificultat per trobar feina. Aquesta prestació es va regular
per primera vegada l’any 2000 i anualment s’ha anat readaptant, combinant
mesures d’ocupació actives i passives. A partir de la Llei 45/2002 s’incorpora una habilitació indefinida al Govern per regular dins l’acció protectora
d’atur la renda activa d’inserció destinada a aturats amb especials necessitats econòmiques i dificultat per trobar feina que adquireixin el compromís
de realitzar actuacions afavoridores de la seva inserció laboral. El programa, gestionat per l’INEM, pretén afrontar el problema de la lluita contra el
risc d’exclusió social com a nova qüestió social.
La Llei 36/2003, d’11 de novembre, de mesures de reforma econòmica, que
prové del Reial decret llei 2/2003, de 25 d’abril, modifica la regulació del programa de foment de l’ocupació en economia social i en ocupació autònoma establerta per la Llei 45/2002 eliminant el requisit que, en cas que els beneficiaris
de prestacions pretenguin incorporar-se com a socis treballadors o de treball en
cooperatives o en societats laborals, hagin de fer-ho a temps complet, i especificant que s’ha de tractar de persones que no hagin mantingut un vincle contractual previ amb aquestes societats superior als 12 mesos.
Finalment, tot i que no té efectes a Catalunya, cal fer esment del Reial
decret 426/2003, d’11 d’abril, pel qual es regula la renda agrària per als
treballadors eventuals inclosos en el règim especial agrari de la Seguretat
Social residents a les comunitats autònomes d’Andalusia i Extremadura.

2.2. PRESTACIONS DELS ATURATS

La previsió
de despesa en
protecció d’atur
per a l’any 2003 és
de 16.178,8 milions
d’euros, el 13,9 %
més que l’any
2002.
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El pressupost inicial de l’INEM per a l’any 2003 estableix uns ingressos
de 16.178,8 milions d’euros, equivalents al 2,24 % del PIB. Aquest volum
de recursos implica un creixement de l’11,7 % respecte a la dotació inicial
de l’any 2002, sense tenir en compte la liquidació final. D’aquest pressupost inicial, el 93 % (15.085,67 milions d’euros) prové de les aportacions
dels treballadors a través de les cotitzacions socials i, per tercer any consecutiu, l’aportació estatal al pressupost d’aquest organisme és nul·la.
Pel que fa a la despesa, l’import previst total és de 16.178,8 milions
d’euros, fet que significa un increment del 13,9 % en relació amb l’any
2002. Aquest augment és sobretot determinat per l’increment de les transferències corrents, que, per import de 15.797,35 milions d’euros, representen el 97,6 % del total pressupostat i experimenten un creixement del 14,1 %
respecte de l’any anterior. Dins les transferències corrents, la partida més re-
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llevant és la destinada al pagament de les prestacions d’atur, per un import
de 10.507,28 milions d’euros, un 19,6 % superior a l’import inicialment
pressupostat l’any 2002.
L’augment del pressupost de despesa de l’INEM és degut fonamentalment a l’efecte combinat de l’actualització monetària de les prestacions així
com a l’augment del nombre de beneficiaris, a causa en gran mesura de l’increment dels itineraris laborals dels treballadors.
En relació amb el pressupost d’ingressos, es pot constatar l’existència
d’un excedent de la partida de cotitzacions que s’utilitza per finançar partides, com ara les bonificacions a les empreses pel foment de l’ocupació, que
seguint les indicacions del Pacte de Toledo haurien de ser finançades a través de la fiscalitat general.
Per tipus de prestacions, al nivell contributiu es destinen inicialment
7.537,48 milions d’euros (5.345,26 dels quals, a prestacions), que signifiquen una variació del 29,7 % respecte del pressupost inicial del 2002. A les
prestacions assistencials en conjunt es destinen 2.969,80 milions d’euros
(1.461 dels quals, al subsidi d’atur; 925,71, al subsidi agrari, i 300,51, a la
renda activa d’inserció), que representen una disminució del 0,03 % respecte del pressupost inicial del 2002.
D’altra banda, cal tenir en compte que l’increment real ha de determinar-se
en funció de la despesa real i que en el moment de redactar aquesta Memòria
encara no es disposa de dades relatives a l’execució del pressupost.
La despesa prevista en prestacions d’atur representa un 1,46 % del PIB
(l’any 2002, va representar un 1,5 % del PIB). En conjunt, el pressupost de
despesa de l’INEM significa el 2,24 % del PIB. L’any 2000, darrer any de
què es disposa de dades, el total de prestacions per a les persones en situació
d’atur requeria l’1,9 % de la producció catalana.1 Dins la despesa en protecció social, el sistema de protecció d’atur representa (incloent-hi les prestacions econòmiques, les prestacions en espècie i les cotitzacions
assumides per l’INEM) una de les despeses més elevades, just pel darrere
de la despesa en vellesa i malaltia.
En relació amb la UE, segons el darrer estudi d’EUROSTAT sobre
l’evolució de la despesa social, que se centra en el període comprès entre
1992 i 2001, Espanya és el país en què la despesa d’atur és més important.
L’any 2001 aquest concepte de despesa significava el 12,9 % del total de la
despesa en protecció social, mentre que aquest percentatge se situa en el 6 %

L’increment real
de la despesa en
prestacions d’atur
ha de determinar-se
en funció de la
despesa real.

Dins la despesa
en protecció social,
el sistema de
protecció d’atur
significa una de
les despeses més
elevades,
just després de
vellesa i malaltia.

1. Estadística de la protecció social a Catalunya. 1991-2000, IDESCAT.
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El nombre de
beneficiaris de
prestacions d’atur
a Catalunya ha
tornat a augmentar
l’any 2003.

Catalunya
és, després
d’Andalusia,
la comunitat
autònoma amb
més beneficiaris de
prestacions d’atur.

per al conjunt de la UE. Amb tot, en bona part, aquest alt percentatge és degut
a l’elevada taxa d’atur més que no pas a l’extensió del sistema de protecció
d’atur. A Catalunya, l’any 2000, darrer any de què es disposa de dades,2 el
percentatge de despesa en protecció d’atur significava el 14,2 % del total de
la despesa en protecció social.
El nombre de beneficiaris de prestacions d’atur a Catalunya ha tornat a augmentar l’any 2003, si bé a un ritme inferior. Així, la mitjana de beneficiaris
l’any 2003 és de 165.517 persones, el 5,42 % més que l’any anterior. Amb tot,
s’ha de destacar que el mes de desembre de 2003 el nombre de beneficiaris ha
estat de 181.700 persones, 13.500 persones més que el desembre del 2002.
En el conjunt de l’Estat, la mitjana de beneficiaris de prestacions d’atur
l’any 2003 és d’1.206.700 persones, mentre que l’any 2002 fou d’1.195.400
persones. La tendència ascendent iniciada l’any 2001 es manté si bé, com en
el cas de Catalunya, a un ritme inferior.
En comparació amb la resta de comunitats autònomes, Catalunya és,
just després d’Andalusia, la comunitat autònoma amb més beneficiaris de
prestacions d’atur.
TAULA 286. BENEFICIARIS DE PRESTACIONS D’ATUR.
CATALUNYA I ESPANYA 1994-2003
Unitats: nombre de beneficiaris (de mitjana anual) i percentatges.

CATALUNYA

ESPANYA

Beneficiaris

Variació

Beneficiaris

Variació

1994

272.800

-

1.759.400

-

1995

217.000

-20,45

1.458.800

-17,09

1996

193.400

-10,88

1.342.300

-7,99

1997

171.300

-11,43

1.240.800

-7,56

1998

146.700

-14,36

1.130.100

-8,92

1999

133.000

-9,34

1.051.800

-6,93

2000

126.800

-4,66

1.042.700

-0,87

2001

136.300

7,49

1.099.600

5,46

2002

157.000

15,19

1.195.400

8,71

2003

165.517

5,42

1.206.700

0,95

Font: elaboració pròpia a partir de dades del MTAS.
2. Estadística de la protecció social a Catalunya. 1991-2000, IDESCAT.
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Per edats, a Catalunya, el col·lectiu més gran de beneficiaris és el
d’edats compreses entre els 55 i els 59 anys (16,35 %), seguit dels que tenen
de 25 a 29 anys (15,1 %) i dels que en tenen de 30 a 34 (14,9 %).
Per sexes, el 53,3 % del total de beneficiaris són dones, la majoria en la
franja dels 25 als 39 anys (el 46,7 %). Dins d’aquesta franja, destaca el 17,45 %
corresponent a les dones que tenen de 30 a 34 anys i el 16 % de les que en tenen
de 25 a 29. Un altre col·lectiu a destacar és el de les dones de 55 a 59 anys, que
signifiquen el 14,2 % del total de beneficiàries.

El 53,3 % de
beneficiaris
de prestacions
d’atur són dones.

Entre els homes que perceben prestacions d’atur, la majoria estan en la
franja d’edat compresa entre els 55 i els 59 anys (el 18,6 %), seguits dels
que en tenen entre 25 i 29 (el 13,7 %).
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 en relació amb el 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. L’INEM pren com a referència l’atur registrat i facilita
dues taxes de cobertura: la taxa bruta i la taxa neta. La taxa bruta s’obté
multiplicant per 100 el nombre de beneficiaris de prestacions (excloent-hi
els d’atur parcial i els del subsidi agrari eventual) dividit per l’atur registrat.
La taxa neta exclou, també, els treballadors agraris fixos i té en consideració només l’atur registrat a la indústria, la construcció i els serveis.
Ambdues taxes presenten deficiències per mesurar la cobertura del sistema
de protecció d’atur, atès que no tots els perceptors de prestacions econòmiques
d’atur s’inclouen en el concepte d’atur registrat (que resulta d’eliminar diversos
col·lectius del nombre total de demandants d’ocupació) i, d’altra banda, aquest
és un indicador deficient del volum real d’atur ja que està influït per les decisions d’inscripció dels individus a l’INEM. Amb tot, encara que la taxa de cobertura sobreestima la intensitat de la protecció, ha esdevingut, especialment la
taxa bruta, una variable política i de reivindicació sindical.3
Pel que fa a la taxa bruta de cobertura a Catalunya, l’any 2003 ha estat
del 82,82 %, 1,92 punts per sobre de la de l’any anterior, i s’ha mantingut
la tendència a l’augment registrada els tres anys anteriors. En el conjunt de
l’Estat, la mitjana de la taxa bruta de cobertura corresponent a l’any 2003

La taxa bruta de
cobertura a
Catalunya l’any
2003 ha estat del
82,82 %, 1,92 punts
per sobre de la
de l’any 2002.

3. En aquest sentit, vegeu Las prestaciones por desempleo en España: eficiencia y equidad,
d’Olga Cantó i Luis Toharia.
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és del 60,59 %. Si bé ha continuat augmentant, el fet és que l’augment és
inferior als increments registrats d’ençà del 1999.
GRÀFIC 102. TAXA BRUTA DE COBERTURA DE LES
PRESTACIONS D’ATUR. CATALUNYA I ESPANYA 1994-2003

Font: elaboració pròpia a partir de dades del MTAS i l’IDESCAT.

Els resultats són força diferents si la taxa de cobertura es mesura a través
de les dades de l’EPA, que permeten determinar el percentatge d’aturats
amb experiència laboral anterior que perceben prestacions d’atur. L’evolució general de la taxa de cobertura segons l’EPA és similar a la de les taxes
de l’INEM, si bé amb uns nivells força més baixos.
D’acord amb les dades subministrades per l’IDESCAT, que parteix de
les dades de l’EPA, l’any 2003 només el 21,85 % de la població desocupada
a Catalunya percep prestacions d’atur, incloent-hi les prestacions tant de
caràcter contributiu com assistencial.
Amb tot, existeix el risc que l’EPA subestimi el nombre de perceptors i
això afecti, per tant, la taxa de cobertura, que serà inferior a la que correspondria. En conclusió, és paradoxal, però no existeix, ara per ara, una estimació
totalment fiable de la cobertura del sistema de prestacions. Probablement la
xifra es troba per sota de la que es dedueix de la taxa bruta de l’INEM i per
damunt de la que es dedueix de l’EPA.4
Segons el 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.
4. En aquest sentit, vegeu Las prestaciones por desempleo en España: eficiencia y equidad,
d’Olga Cantó i Luis Toharia.
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En línies generals, la prestació contributiva està destinada als treballadors que han cotitzat durant un període determinat de temps al sistema de
Seguretat Social i es caracteritza perquè la durada està relacionada amb el
temps cotitzat i l’import, amb el salari prèviament percebut. El subsidi
d’atur està destinat, fonamentalment, a treballadors que han esgotat la prestació contributiva i segueixen en situació legal d’atur i acrediten una situació de manca de recursos. La renda activa d’inserció, com s’ha exposat amb
anterioritat, es destina a aturats amb especials necessitats econòmiques i
dificultat per trobar feina que adquireixin el compromís de realitzar actuacions afavoridores de la seva inserció laboral.
Pel que fa a les prestacions d’atur de nivell contributiu, l’any 2003, a
Catalunya, la mitjana de beneficiaris d’aquest tipus de prestació és de
119.432 persones, 10.898 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) és de
630.400 persones, 64.400 persones més que la mitjana de l’any anterior.
Es manté, així, la tendència iniciada l’any 2000 a l’augment de beneficiaris de prestacions contributives i que, més que a la desacceleració del
creixement econòmic, s’atribueix fonamentalment a l’alta temporalitat i a
l’encadenament de contractes temporals que condueix a l’acumulació de
requisits que permeten l’accés a les prestacions d’atur.
En aquest sentit, es constata que la finalització del contracte temporal
continua sent la principal causa d’accés a les prestacions contributives
d’atur. L’any 2003, 326.900 dels 630.400 beneficiaris de prestacions contributives d’atur ho són per aquesta causa, és a dir, el 51,8 %.

Es manté la
tendència
a l’augment de
beneficiaris
de prestacions
contributives,
iniciada
l’any 2000.

D’altra banda, i com a conseqüència de la reforma de l’any 2002, un
dels objectius de la qual fou la desjudicialització de l’acomiadament, s’observa una disminució clara de les situacions legals d’atur, partint tant d’acta
de conciliació administrativa com de sentència del jutjat social.
Per edats, la majoria de beneficiaris tenen entre 25 i 29 anys (18,4 %),
de 30 a 34 anys (17,4 %) o bé de 35 a 39 (12,9 %).
Per sexes, el col·lectiu majoritari és el de les dones, en especial les compreses entre 25 i 29 anys (un total de 12.163 beneficiàries de prestacions contributives) i entre 30 a 34 anys (12.269). Quant als homes, la majoria de beneficiaris
tenen també entre 25 i 29 anys (9.007) o bé entre 30 i 34 anys (7.777).
Pel que fa a la taxa de cobertura del nivell contributiu, a Catalunya és
del 59,76 % i a Espanya, del 38,01 %.
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L’any 2003, en el conjunt de l’Estat, un total de 48.226 beneficiaris de
prestacions d’atur s’han acollit al sistema de capitalització, segons dades
del mes de novembre. D’aquest total, 35.697 han optat per convertir-se en
treballadors per compte propi, 3.045 en socis de cooperatives i 9.484 en socis de societats laborals. L’augment és especialment significatiu en els treballadors per compte propi, atès que l’any 2002 s’hi acolliren 573 aturats.
Cal recordar que aquesta opció, establerta l’any 1985, va quedar limitada,
a partir de l’any 1999, als treballadors minusvàlids i que l’any 2002 se’n va
tornar a ampliar l’àmbit subjectiu.
L’any 2003
la mitjana de
beneficiaris del
subsidi d’atur és de
45.571 persones.

El nombre mitjà de dies capitalitzats ha estat de 102 i l’import líquid per
treballador ha ascendit a 2.674 euros. Aquest import es correspon amb el
valor actual de l’import que hauria correspost als aturats acollits al sistema
de pagament únic de la prestació d’atur en funció de les cotitzacions efectuades. No inclou els imports de les cotitzacions a la Seguretat Social que
l’INEM abona als treballadors esmentats.
Pel que fa al nivell assistencial, la mitjana de beneficiaris del subsidi l’any
2003 és de 45.571 persones i la de la renda activa d’inserció és de 515 persones.
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, és de 576.200 persones, 357.900 de les quals
eren beneficiàries del subsidi d’atur, 202.000, del subsidi agrari i
16.3000, de la renda activa d’inserció.
Malgrat que el nombre total de beneficiaris de prestacions assistencials
disminueix, si s’analitza per tipus de prestació en concret s’observa l’augment del nombre de beneficiaris del subsidi d’atur, que havia mantingut una
tendència clarament descendent des de mitjan anys noranta a causa, fonamentalment, del progressiu enduriment del concepte de responsabilitats familiars.
Tot i l’augment dels perceptors del subsidi d’atur, els beneficiaris que tenen
la condició d’emigrants retornats han disminuït. Quant a això, cal recordar que
la reforma de l’any 2002 va especificar que el retorn havia de ser de països no
pertanyents a l’espai econòmic europeu o amb els que no hi hagués conveni sobre protecció d’atur i, a més, s’havia d’acreditar haver-hi treballat 12 mesos els
últims 6 anys des de l’última sortida d’Espanya. Aquesta reforma va establir
connotacions contributives potser excessives per a la protecció assistencial
d’un col·lectiu en situació objectiva de necessitat.
La taxa de cobertura bruta del nivell assistencial a Catalunya és del
23,06 % i a Espanya, del 22,58 %.
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Pel que fa, en concret, al nombre de perceptors de la renda activa d’inserció,
aquest ha experimentat un descens clar. Així, els 50.800 beneficiaris registrats
l’any 2002 en el conjunt de l’Estat, el 2003 han passat a ser 16.300, 515 dels
quals a Catalunya. A Catalunya, els perceptors de la renda activa d’inserció signifiquen només un 3,4 % del total de perceptors d’Espanya a causa, possiblement, de l’existència de la renda mínima d’inserció, que és una prestació
econòmica que té com a finalitat coordinar les accions destinades a ajudar les
persones que no disposen dels mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats bàsiques i a preparar-les per a la seva inserció o reinserció social i laboral. Comprèn, per tant, accions de prestació de serveis socials, prestacions
econòmiques i suport personal per a la integració social i laboral.
Per edats, la majoria de beneficiaris del subsidi d’atur tenen entre 55 i 59
anys (el 31 %), seguits dels que en tenen entre 30 i 34 (el 8,78 %). Pel que fa
a la renda activa d’inserció, la majoria tenen entre 50 i 54 anys (el 28 %), seguits pels que en tenen de 45 a 49 (el 27,55 %) i entre 55 i 59 (el 24,4 %).
Per sexes, i pel que fa al subsidi d’atur, un 61,1 % del total de beneficiaris
són dones, la majoria d’edats compreses entre els 55 i els 59 anys (el 29 % de
les beneficiàries), entre els 50 i els 54 anys (el 14,8 % de les beneficiàries) i
entre els 30 i els 34 anys (l’11,2 % de les beneficiàries). Quant als homes que
perceben el subsidi d’atur, la majoria tenen entre 55 i 59 anys (el 46,6 % ) o
bé entre 50 i 54 anys (el 14,2 %).

El 61,1 % dels
beneficiaris
del subsidi d’atur
són dones.

Pel que fa a la renda activa d’inserció, un 70 % dels beneficiaris són dones, la majoria entre 50 i 54 anys (el 27,4 %). Entre els homes, el col·lectiu
majoritari es troba en els homes de 45 a 49 anys (el 31,7 %).
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
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 existeixen mínims i màxims (el 100-220 %; el 100-190 %, el 75-170 % del salari mínim interprofessional, segons que tingui dos, un o cap fill a càrrec).

El 70 % dels
beneficiaris de la
renda activa
d’inserció
són dones.

L’any 2003, l’import mitjà diari brut de les prestacions contributives
(incloent-hi la quota a la Seguretat Social a càrrec del treballador) és de
22,64 euros, mentre que l’any 2002 va ser de 21,99 euros. Atès que, segons
l’INE, el salari mitjà que perceben els treballadors l’any 2003 és de 1.599
euros, es constata que la taxa de substitució de la prestació d’atur és del
42,47 %. A Catalunya, l’import mitjà diari líquid l’any 2003 ha estat de
21,52 euros, mentre que a Espanya ha estat de 20,71 euros.

L’import mitjà
diari líquid de
les prestacions
contributives a
Catalunya és de
21,52 euros.
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Per sexe, l’import mitjà brut rebut pels homes (24,53 euros) continua sent
superior al percebut per les dones (20,21 euros) i es constata que la diferència
ha augmentat lleugerament respecte de la que ja existia l’any 2002. L’any 2002
els homes percebien de mitjana 23,87 euros i les dones, 19,61 euros.
Aquesta diferència es manté també per edats. L’import superior el perceben 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 26,68 euros, les
dones en percebien 20,53. El tram d’edat on la diferència és menor és entre
els 16 i els 19 anys.
Pel que fa al subsidi d’atur –que, com s’ha vist, en el conjunt d’Espanya
l’any 2003 perceben una mitjana de 357.900 aturats i a Catalunya, 45.571–,
consisteix, amb caràcter general, en el 75 % del salari mínim interprofessional
vigent, excloent-hi la part proporcional de les pagues extraordinàries, és a
dir, per a l’any 2003, 338,4 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 del 75 % de l’SMI al 125 %
(564 euros mensuals) en funció del nombre de familiars a càrrec. L’import de la renda activa d’inserció és del 75 % de l’SMI.
Atès el que s’ha vist fins ara, s’ha de destacar una doble tendència interdependent. Pel que fa a l’extensió subjectiva de la protecció, el sistema tendeix a universalitzar-se, tot i que es posen obstacles contributius realment
durs per a l’accés. En aquest sentit, la taxa de cobertura s’ha incrementat.
Pel que fa a la intensitat de la cobertura, la qualitat de la protecció tendeix
sens dubte a reduir-se, fins i tot en el nivell assistencial.5
Tal com s’ha esmentat abans, la durada de la prestació,6 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.
Quant a les prestacions de nivell contributiu, del total de beneficiaris, la
majoria en van consumir de dos a quatre mesos (el 23,6 %), seguits dels que
en van consumir menys de dos mesos (el 17,7 %) i dels que en van consumir de quatre a sis mesos (el 15,3 %).
Entre els beneficiaris del subsidi d’atur, el 19 % el van percebre de tres
a sis mesos i el 17 %, menys de tres mesos.
5. Las nuevas políticas de protección por desempleo y su reflejo en el sistema jurídico, José Luis
Monereo Pérez, Tirant lo Blanch.
6. Dades en l’àmbit d’Espanya.
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3. LES POLÍTIQUES DE PROTECCIÓ SOCIAL

3.1. ELS SERVEIS SOCIALS
3.1.1. Marc europeu
Els sistemes de serveis socials compleixen una funció primordial
d’atenció, promoció i inserció de les persones o famílies que pateixen
importants necessitats socials, en dimensions tan importants com els
mínims vitals, les situacions de dependència o els processos d’exclusió
i marginació social.
Tanmateix, els serveis socials no són objecte d’un tractament específic
i concret per part de les instàncies de la Unió Europea. Els serveis socials
resten inclosos com una part de la protecció social. La diferent concepció
dels serveis socials en els diversos estats membres i el fet que algunes
d’aquestes concepcions incloguin sectors que no són per ara matèria directament comunitària (sistema sanitari, educatiu, etc.), en limiten el desenvolupament.

Els serveis socials
no són objecte de
tractament
específic per part
de la UE, sinó que
resten inclosos com
una part de la
protecció social.

No obstant això, la UE, a través dels tractats, de les proclamacions de
drets, de les recomanacions i orientacions, de les iniciatives i els programes,
ha anat configurant conceptes i definicions.
D’altra banda, el Consell d’Europa defineix el sistema públic de serveis
socials com el sistema format per tots els organismes que tenen com a missió
aportar una ajuda i una assistència personal i directa a individus, grups i comunitats per afavorir la seva integració en la societat; s’exclouen els serveis
que s’ocupen únicament d’assegurar cert nivell de vida per mitjà de prestacions econòmiques.

3.1.2. Marc estatal
La Constitució espanyola garanteix la protecció social de tots els ciutadans i ciutadanes, i especialment dels més vulnerables. En el seu article
148.20 estableix que les comunitats autònomes podran assumir competències en matèria d’assistència social. En aquest sentit, l’EAC (article 9.25)
estableix que la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria d’assistència social.
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Partint dels estatuts d’autonomia, les comunitats autònomes, d’acord
amb les seves competències, han anat desenvolupant una sèrie de serveis
socials (lleis de serveis socials promulgades entre 1982 i 1993), amb una
estructura similar i un mateix objectiu: atendre, sempre que calgui i sense
exclusions, les necessitats bàsiques dels ciutadans i ciutadanes, promovent
els mitjans i les condicions que els permetin exercir, de manera eficaç, una
igualtat real de drets i llibertats.
D’altra banda, els ens locals, pel que fa als serveis socials, no tenen
competències assignades directament per la Constitució i els estatuts d’autonomia, sinó que els són assignades per la legislació específica, tant sectorial com de règim local. En aquest sentit, la Llei reguladora de les bases del
règim local (1985) preveu l’obligatorietat dels ajuntaments, en municipis
de població superior als 20.000 habitants, de prestar determinats serveis
socials.
L’Estat, les
comunitats
autònomes i els
ajuntaments
han configurat un
sistema públic
de serveis socials,
amb elements
comuns des del
1988, a partir de les
competències que
cada Administració
té encomanades.

En conjunt, l’Estat, les comunitats autònomes i els ajuntaments han
configurat un sistema públic de serveis socials, amb elements comuns des
de 1988: informació i orientació, suport a la unitat de convivència i ajuda
al domicili, allotjament alternatiu, prevenció i inserció, foment de la solidaritat i la cooperació social.
Està integrat per totes les estructures i els serveis públics de l’Administració de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les corporacions locals,
gestionats per cobrir aquestes finalitats i convenientment coordinats, a partir de les competències que cada Administració té encomanades.
L’actuació de l’Administració general de l’Estat s’ha centrat en el
suport financer a programes horitzontals de serveis socials, d’exclusió i
per a famílies desafavorides, i en la transferència de recursos econòmics
a les comunitats autònomes i corporacions locals per desenvolupar
aquests programes, a través de convenis administratius en el marc del
Pla concertat per al desenvolupament de prestacions bàsiques de serveis
socials en corporacions locals (1988), acordat entre l’Estat i les comunitats autònomes.
El Pla es va concebre per reforçar el paper de les corporacions locals pel
que fa a la prestació de serveis socials, per garantir unes prestacions bàsiques als ciutadans en situació de necessitat i per a la creació d’una xarxa bàsica d’equipaments municipals: centres de serveis socials, albergs i centres
d’acollida.
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TAULA 287. FINANÇAMENT DEL PLA CONCERTAT
PER COMUNITATS AUTÒNOMES. ANY 2003
Unitats: euros i percentatges.

Import

Distribució

Andalusia

17.879.859

19,69

CATALUNYA

12.915.079

14,22

Madrid

10.438.959

11,50

València

9.037.365

9,95

Galícia

7.595.644

8,37

Castella i Lleó

6.930.279

7,63

Castella-la Manxa

4.786.266

5,27

Canàries

3.972.382

4,38

Aragó

3.146.313

3,47

Extremadura

3.139.823

3,46

Astúries

2.849.505

3,14

Múrcia

2.683.743

2,96

Balears

1.753.491

1,93

Cantàbria

1.403.577

1,55

La Rioja

1.362.037

1,50

Ceuta

454.014

0,50

Melilla

454.014

0,50

TOTAL

90.802.350

100,00

Font: MTAS.

El principal objectiu operatiu del Pla concertat i, per tant, dels convenis
establerts entre el Ministeri i les conselleries de les comunitats autònomes,
es concreta en la creació, ampliació o adaptació de centres de serveis socials, albergs i centres d’acollida. Es consideren com a despeses potencials a concertar aquelles que corresponguin al personal i al funcionament
dels equipaments esmentats, així com les que es derivin de les prestacions
bàsiques que aquells efectuïn.
L’any 1998, el Ministeri de Treball i Afers Socials va consensuar amb
les comunitats autònomes el Catálogo de prestaciones de servicios sociales
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En 12 anys de
vigència del
Pla concertat,
acordat entre
l’Estat i les
comunitats
autònomes (1988),
la cobertura és de
7.579 municipis
i 37 milions
d’habitants.

de atención primaria, que estableix els continguts mínims i comuns dels
serveis socials en l’àmbit de l’Estat.
En els 12 anys de vigència del Pla, la cobertura és de 7.579 municipis i
37 milions d’habitants; el finançament total del Pla concertat ha passat de
34,9 milions d’euros el 1988 a 384,6 milions d’euros el 1999, i l’ocupació
generada, directa o indirecta en la mateixa data està per sobre dels 20.000
professionals.

3.2. SISTEMA CATALÀ DE SERVEIS SOCIALS
El Govern de la
Generalitat, a
través de la Llei
26/1985 de serveis
socials, estableix
els fonaments
d’una política
global i integrada
de serveis socials.

El Govern de la Generalitat, a través de la Llei 26/1985 de serveis
socials, estableix els fonaments d’una política global i integrada de serveis socials. El primer article d’aquesta Llei estableix que la finalitat de la
Llei és, entre d’altres, promoure i garantir el dret a un sistema de serveis socials de responsabilitat pública en l’àmbit del territori català.
L’aportació fonamental de l’esmentada Llei és el reconeixement d’un
dret subjectiu a un sistema de serveis socials, qualificat de responsabilitat
pública. És a dir, la Llei reconeix l’existència d’un dret exigible davant les
administracions públiques.
No definir el sistema de serveis socials com a servei públic i qualificarlo de responsabilitat pública significa que no n’assumeix en exclusiva la
prestació directa i possibilita la prestació privada dels serveis d’acord amb
la normativa pública reguladora i mitjançant autorització. A més, considera
que si els beneficiaris tenen recursos econòmics –bé directament o bé per
mitjà dels seus familiars– tindran l’obligació d’aportar unes quotes fins al
límit màxim del cost del servei (article 22).
La responsabilitat pública s’exerceix mitjançant una triple activitat
de l’Administració a través de la gestió de serveis, foment de la iniciativa privada i del control d’activitats de tot tipus que afectin els drets
dels administrats.
Els serveis socials a Catalunya formen, doncs, un sistema de responsabilitat pública i, tal com ho manifesta l’article 3 de la Llei, els poders públics estatals, autonòmics, comarcals i locals han de promoure la prestació
de serveis socials mitjançant l’aportació dels recursos financers, tècnics i
humans necessaris.
Posteriorment, amb la Llei 4/94, de 20 d’abril, d’administració institucional, descentralització, desconcentració i coordinació dels serveis socials,
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s’estructura el sistema català de serveis socials en serveis socials d’atenció
social primària i serveis socials d’atenció especialitzada. Ambdós serveis
articulen i complementen la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública, la qual integra els diferents serveis i establiments que les administracions públiques ha de mantenir obligatòriament a disposició dels
ciutadans i ciutadanes.

La Llei 4/1994
estructura el
sistema català de
serveis socials en
serveis socials
d’atenció primària
i en els d’atenció
especialitzada.

A més, estableix com a competència de la Generalitat la definició de la
política general de serveis socials a Catalunya i l’aprovació dels instruments de planificació general en aquesta matèria mitjançant el Departament
de Benestar i Família.
En els darrers anys, la Xarxa de Serveis Socials s’ha anat desplegant a
través dels quatre plans d’actuació social (PAS) com a eina de coordinació,
planificació i programació de la Xarxa.
En el decurs de l’any 2003, mitjançant el Decret 27/2003, s’estableixen
els mínims exigibles a tots els serveis d’atenció primària per garantir la qualitat dels serveis.

La Xarxa
de Serveis Socials
s’ha anat
desplegant en els
darrers anys
a través dels plans
d’actuació
social (PAS).

3.2.1. Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública
Les àrees d’actuació són les següents: protecció social, jurídica i econòmica
de la família i protecció integral de la infància i l’adolescència; atenció i promoció de la vellesa; promoció i atenció de les persones amb disminucions; prevenció de les drogodependències i reinserció social de toxicòmans; lluita contra les
discriminacions; prevenció de la delinqüència i reinserció social d’expresos;
ajuts en situacions d’emergència social, i lluita contra la marginació.
Els serveis de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat
Pública s’estructuren en tres nivells:
Primer nivell: serveis socials d’atenció primària. L’atenció social primària, com a primer nivell d’atenció social al ciutadà, es caracteritza per
constituir el punt d’accés més immediat al sistema català de serveis socials.
En aquest nivell d’actuació, s’han de prestar els serveis següents:
•
•
•
•
•
•

Els serveis de la
Xarxa Bàsica
de Serveis Socials
de Responsabilitat
Pública
s’estructuren en
tres nivells: atenció
primària, atenció
especialitzada
(d’àmbit comarcal)
i atenció
especialitzada
d’abast superior
(àmbit regional).

Serveis bàsics d’atenció social primària.
Serveis d’atenció domiciliària.
Serveis residencials d’estada limitada.
Serveis de menjador (primària).
Serveis de centres oberts per a infants i adolescents.
Serveis d’assessorament tècnic d’atenció social.
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Segon nivell: serveis socials d’atenció especialitzada. Els serveis socials
d’atenció especialitzada constitueixen el nivell d’actuació específica destinada
al diagnòstic, la valoració, el tractament, el suport i la rehabilitació dels dèficits
socials de les persones amb necessitats especials. En aquest nivell d’actuació,
d’àmbit comarcal, s’han de prestar, entre d’altres, els serveis següents:
•
•
•
•

Atenció a la família, a la infància i a l’adolescència.
Atenció a persones amb disminució.
Atenció a la gent gran.
Atenció a toxicòmans.

El tercer nivell, el formen els serveis socials d’atenció especialitzada
d’abast superior. En aquest nivell d’actuació, d’àmbit regional, s’han de
prestar, com a mínim, els serveis següents:
•
•
•

Atenció a la família, a la infància i a l’adolescència.
Atenció a persones amb disminució.
Atenció a toxicòmans.

A. Serveis socials d’assistència primària
Els serveis socials
d’assistència
primària
constitueixen
el punt d’accés
immediat i el més
proper a l’usuari.

Els serveis socials d’assistència primària de la Xarxa Bàsica, constitueixen el punt d’accés immediat i el més proper a l’usuari, als àmbits familiars i social, i en són destinataris totes les persones que viuen a Catalunya
i especialment aquelles que pateixen mancances socials. Aquests serveis es
presten mitjançant equips multiprofessionals.

1. Serveis bàsics d’atenció social primària
TAULA 288. PROFESSIONALS DELS SERVEIS BÀSICS
D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA. CATALUNYA 2002
Unitats: nombre de professionals i despesa en euros.

Diplomats en
treball social

Educadors
socials

Despesa en
treball social /
10.000
habitants 1

Educadors
socials /
20.000
habitants 1

AB municipals

463

256

1,10

1,21

AB comarcals

302

154

1,42

1,44

CATALUNYA

765

409

1,21

1,29

Font: III Pla d’Actuació Social, Programacions territorials, Avaluació 2002.
Nota 1: dades corresponents a població del Cens 2001.
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Conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat pel respectiu equip tècnic, que tenen per objecte promoure els mecanismes per conèixer,
prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió (taula 288).

2. Serveis d’atenció domiciliària
Servei d’ajuda domiciliària
Conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen a la llar de
l’usuari, destinades a proporcionar atencions personals, atencions de caràcter urgent, ajuda a la llar i suport social a les persones o famílies amb
situació de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials. Aquests serveis poden
formar part dels serveis bàsics d’atenció social primària o prestar-se com a
serveis independents (taula 289).
TAULA 289. SERVEIS D’AJUDA DOMICILIÀRIA. CATALUNYA 2002
Unitats: nombre d’hores.

Hores d’atenció

Hores d’atenció /
Població 1

Hores d’atenció /
Població de 65
anys i més 1

AB municipals

1.577.479

0,37

2,13

AB comarcals

784.764

0,37

2,15

CATALUNYA

2.362.243

0,37

2,14

Font: III Pla d’Actuació Social, Programacions territorials, Avaluació 2002.
Nota 1: dades corresponents a població del Cens 2001.

Els serveis d’atenció domiciliària poden oferir una atenció més completa mitjançant els serveis de bugaderia, podologia, menjador a domicili i
teleassistència, entre d’altres.
Servei de telealarma i de teleassistència
Constitueixen una modalitat dels serveis d’atenció domiciliària els quals,
amb la tecnologia adequada, ofereixen als usuaris una atenció permanent i a
distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin sobrevenir. El Servei de teleassistència: a més del servei de telealarma consta
d’un equip mòbil d’assistència, amb coneixements bàsics dels serveis socials i
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sanitaris, primers auxilis i petits arranjaments domèstics, que es desplaça al
domicili de l’usuari per donar resposta en cas de necessitat (taula 290).
TAULA 290. SERVEI DE TELEALARMA I TELEASSISTÈNCIA.
CATALUNYA 2002
El 14,70 % de la
població de 80 anys
i més que viu
sola ha estat
beneficiària l’any
2002 dels serveis
de telealarma
i teleassistència.

Unitats: nombre de serveis prestats.

Serveis

% serveis / població de 80 anys i més sola 1

AB municipals

5.917

15,99

AB comarcals

1.519

11,20

CATALUNYA

7.436

14,70

Font: III Pla d’Actuació Social, Programacions territorials, Avaluació 2002.
Nota 1: dades de població corresponents al Cens de 1996.

3. Serveis residencials d’estada limitada
Servei d’acolliment residencial d’urgència
TAULA 291. SERVEIS RESIDENCIALS D’ESTADA LIMITADA.
CATALUNYA 2002
Unitats: nombre de places.

I. pública

I. social

TOTAL

AB municipals

224

537

761

AB comarcals

102

90

192

CATALUNYA

326

627

953

Font: III Pla d’Actuació Social, Programacions territorials, Avaluació 2002.
Un total de
953 places de
serveis residencials
d’estada limitada
(2002) supleixen
puntualment la llar
en casos puntuals
i d’urgència.

Serveis d’acolliment residencial que supleixen temporalment la llar familiar en casos puntuals i d’urgència.
El servei d’acolliment residencial d’urgència pot prestar-se en un establiment social o en qualsevol altre recurs que aconsegueixi la mateixa finalitat (taula 291).
Servei de residència temporal per a persones adultes en situació de
marginació
Serveis d’acolliment residencial temporal i d’assistència a persones
adultes en situació de marginació que no disposen de condicions sociofamiliars i d’atenció per romandre al seu habitatge o que no en disposen.

730

LA PROTECCIÓ SOCIAL

4. Serveis de menjador
Serveis que proporcionen àpats elaborats, de manera temporal, a persones i famílies amb greus necessitats socials i que necessiten ajuda per a la
subsistència.
Els serveis de menjador poden prestar-se en un establiment social,
mitjançant un servei d’ajuda a domicili o qualsevol altre recurs que
aconsegueixi la mateixa finalitat. Quan aquest servei es presti en un establiment, aquest haurà de disposar del personal adequat i suficient, a
més d’un responsable de gestió, per a l’elaboració, si escau, dels àpats
a servir (taula 292).
TAULA 292. SERVEIS DE MENJADOR. CATALUNYA 2002
Unitats: nombre de places.

I. pública

I. social

TOTAL

AB municipals

339

738

1.077

AB comarcals

164

120

284

CATALUNYA

503

858

1.361

Font: III Pla d’Actuació Social, Programacions territorials, Avaluació 2002.

5. Serveis de centres oberts per a infants i adolescents
Centres oberts
Són serveis diürns que realitzen una tasca preventiva, fora de l’horari
escolar, que donen suport, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges
bàsics i l’esbarjo, i compensen les deficiències socioeducatives de les persones ateses. La ràtio professional/usuari no pot ser inferior a 0,1. Podran disposar
d’altres col·laboradors, que poden tenir caràcter voluntari (taula 293).
Pretallers
Són serveis diürns per a joves en situació de risc de fracàs escolar o en
la formació professional, destinats a promoure’n el desenvolupament integral i l’autonomia adulta, per tal de possibilitar-los la integració a la comunitat (taula 293).
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TAULA 293. CENTRES OBERTS I PRETALLERS. CATALUNYA 2002
Unitats: nombre de places.

Centres oberts
I. pública I. social

Pretallers

TOTAL I. pública I. social

TOTAL

AB municipals

1.315

1.480

2.795

195

295

490

AB comarcals

1.318

-

1.318

151

20

171

CATALUNYA

2.633

1.480

4.113

346

315

661

Font: Departament de Benestar i Família.

6. Serveis d’assessorament tècnic d’atenció primària
Serveis que proporcionen suport i assessorament tècnic a les funcions
dels diferents equips i professionals dels serveis socials d’atenció primària,
i també poden prestar directament aquests serveis quan sigui necessari.

B. Serveis socials especialitzats
El segon nivell de
serveis socials el
formen els serveis
socials d’atenció
especialitzada.

El segon nivell de serveis socials, el formen els serveis socials d’atenció
especialitzada de caràcter individual, comunitari, diürn o residencial, que
impliquen funcions de diagnòstic, tractament, suport o rehabilitació. En
aquest nivell d’actuació, d’abast comarcal, s’han de prestar, entre d’altres,
els serveis següents:
1. Atenció a la família, a la infància i a l’adolescència:
•

Serveis d’atenció a la infància i a l’adolescència.

2. Atenció a persones amb disminució:
•

Serveis de suport a la integració laboral.

•

Serveis d’atenció precoç.

•

Serveis de centres ocupacionals per a persones amb disminució.

•

Habitatges amb serveis comuns per a persones amb disminució.

•

Serveis de transport adaptat.

La taula 294 mostra l’evolució dels serveis per a persones discapacitades en el període 1992-2002.
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TAULA 294. EVOLUCIÓ DELS SERVEIS D’ATENCIÓ A PERSONES
AMB DISCAPACITAT. CATALUNYA 1992-2002
Unitats: nombre de places.

I. Pública

Concert 1

I. Social

I. Mercantil

Total
privat

Total
Oferta

Llars residències
per a discapacitats

248

-

1.113

12

1.125

1.373

Residències per a
discapacitats

469

47

1.440

450

1.890

2.359

Centres ocupacionals

657

-

5.184

-

5.184

5.841

Centres d’atenció
especialitzada

377

-

1.214

-

1.214

1.591

Equips de valoració
i orientació

11

-

-

-

-

11

Serveis d’atenció precoç 2

17

-

40

-

40

57

Serveis de suport
a la integració laboral 2

8

-

47

-

47

55

I. Pública

Concert 1

I. Social

I. Mercantil

Total
privat

Total
Oferta

Llars residències per a
discapacitats

145

-

2.235

20

2.255

2.400

Residències per a
discapacitats

843

100

1.576

480

2.056

2.899

Centres ocupacionals

767

-

8.844

-

8.844

9.611

Centres d’atenció
especialitzada

305

-

486

-

486

791

Equips de valoració 2

10

-

-

-

-

10

Equips d’orientació 2

10

-

3

-

3

13

Serveis d’atenció precoç 2

20

-

40

2

42

62

Serveis de suport a la
integració laboral

10

-

114

-

114

124

1992

2002

Font: Base de dades d’entitats i establiments socials, Departament de Benestar i Família.
Nota 1: aquestes places concertades es comptabilitzen dins l’oferta privada (iniciativa social i iniciativa mercantil).
Nota 2: es comptabilitzen serveis.
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En el marc
de l’atenció
especialitzada,
s’han de prestar,
com a mínim,
serveis d’atenció
a la família, a
la infància i a
l’adolescència,
a persones amb
disminució, a
la gent gran,
i a toxicòmans.

3. Atenció a la gent gran:
•

Serveis de centres de dia per a gent gran.

•

Serveis de centres residencials per a gent gran.

•

Habitatges tutelats per a gent gran.

L’evolució dels serveis a la gent gran en els darrers anys queda reflectida en la taula 295.

TAULA 295. EVOLUCIÓ DELS SERVEIS I ESTABLIMENTS PER A GENT GRAN.
CATALUNYA 1992-2002
Unitats: nombre de places i percentatges.

1992
Centres de dia

I. Pública

%
%
Total Total
Concert CSSA I. Social I. Mercantil
privada Oferta s. pob.1
s. pob.1

734

0,08

-

-

455

97

Llar residències

5.659

0,65

901

-

11.396

9.680

Llar residències
+ sociosanitaris
concertats

-

-

-

3.759

-

-

2002

I. Pública

552

1.286

0,15

21.076 26.735

3,08

-

30.494

3,52

%
%
Total Total
Concert CSSA I. Social I. Mercantil
privada Oferta s. pob.1
s. pob.1

Centres de dia

2.586

0,24

65

-

1.695

4.029

5.430

8.375

0,76

Llar residències

6.710

0,61

709

-

11.642

22.626

34.256 41.687

3,78

Llar residències
+ sociosanitaris
concertats

-

-

-

5.068

-

-

-

46.755

4,23

329

0,04

4

-

196

254

450

783

0,07

Habitatges
tutelats

Font: Base de dades d’entitats i establiments socials, Departament de Benestar i Família.
Nota 1: percentatge sobre la població de 65 anys i més corresponent a estimacions postcensals i censos de l’any indicat.

4. Atenció a toxicòmans:
La taula 296 mostra l’oferta de serveis de centres de dia existents
l’any 2002.
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TAULA 296. OFERTA DE PLACES DELS SERVEIS DE CENTRES
DE DIA D’ATENCIÓ A TOXICÒMANS PER REGIONS
DE SERVEIS SOCIALS. CATALUNYA 2002
Unitats: nombre de places i serveis.

Oferta
privada

Oferta pública

Oferta Total

Generalitat

Adm.
Local

Total

I. Social

Places

Serveis

Metropolitana

-

15

15

16

31

4

Comarques
de Girona

-

-

-

-

-

-

Camp de
Tarragona

-

15

15

-

15

1

Terres
de l’Ebre

-

27

27

-

27

2

Ponent

-

-

-

30

30

1

Comarques
centrals

-

-

-

11

11

1

Barcelona

-

-

-

35

35

2

CATALUNYA

-

57

57

92

149

11

Font: base de dades d’entitats i establiments socials, Departament de Benestar i Família.

C. Altres serveis socials especialitzats bàsics de tercer nivell
El tercer nivell el formen els serveis socials d’atenció especialitzada
d’abast superior, regional, que impliquen funcions de valoració, diagnòstic,
tractament, suport o rehabilitació. En aquest nivell d’actuació s’han de
prestar, com a mínim, els serveis següents:
1. Atenció a la família, a la infància i a l’adolescència:
•

Serveis de centres d’acolliment.

•

Serveis de centres residencials d’acció educativa.

•

Serveis residencials d’estada limitada per a dones maltractades.

•

Serveis d’integració familiar.

L’atenció
especialitzada
d’abast superior
implica funcions
de valoració,
diagnòstic,
tractament, suport
o rehabilitació.
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Pel que fa als serveis residencials d’estada limitada per a dones maltractades, la xarxa de cobertura l’any 2002 queda recollida a la taula 297.
TAULA 297. CASES D’ACOLLIMENT I PISOS AMB SUPORT PER A
DONES MALTRACTADES PER REGIONS DE SERVEIS SOCIALS.
CATALUNYA 2002
Unitats: nombre de places i serveis.

Oferta
privada

Oferta pública

Oferta total

Generalitat

Adm.
Local

Total

I.Social

Places

Serveis

Metropolitana

27

-

27

10

37

5

Comarques
de Girona

23

-

23

8

31

2

Camp de
Tarragona

14

-

14

6

20

2

-

-

-

-

-

18

-

18

8

26

2

-

-

-

-

-

-

30

30

15

45

3

30

112

47

159

14

Terres de l’Ebre
Ponent
Comarques
centrals
Barcelona
CATALUNYA

82

Font: base de dades d’entitats i establiments socials, Departament de Benestar i Família.

2. Atenció a persones amb disminució:
•

Serveis de valoració i orientació.

•

Serveis de centres de dia d’atenció especialitzada per a persones
amb disminució.

•

Serveis de centres residencials per a persones amb disminució.

3. Atenció a toxicòmans:
Pel que fa a l’oferta de places dels serveis residencials d’atenció a toxicòmans l’any 2002, la taula 298 mostra el nivell d’oferta pública i privada.
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TAULA 298. OFERTA DE PLACES DE RESIDÈNCIA PER A TOXICÒMANS
PER REGIONS DE SERVEIS SOCIALS. CATALUNYA 2002
Unitats: nombre de places i serveis.

Oferta pública

Oferta privada

Oferta Total

Generalitat

Adm.
Local

Total

I. Social

I. Mercantil

Places

Serveis

Metropolitana

-

-

-

125

97

222

7

Comarques de
Girona

-

-

-

68

-

68

3

Camp de Tarragona

-

-

-

122

-

122

4

Terres de l’Ebre

-

-

-

-

-

27

2

25

-

25

29

-

54

3

Comarques centrals

-

-

-

76

-

76

5

Barcelona

-

-

-

65

13

78

7

25

-

25

485

110

620

29

Ponent

CATALUNYA

Font: base de dades d’entitats i establiments socials, Departament de Benestar i Família.

3.3. LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ (RMI)
Programa experimental d’inserció laboral de persones amb disminució
i persones amb dificultats d’inserció laboral 2003. Accions per a la inserció
laboral de les persones acollides a la renda mínima d’inserció 2003.
El nombre de famílies acollides al programa el 31.12.2003 és de
12.231 famílies, amb un increment del 10,2 % respecte de l’any 2002,
en què, el 31 de desembre, hi havia 11.093 famílies acollides al programa. Cal remarcar l’increment en el nombre de famílies acollides a la
RMI a partir del 2001.

El nombre de
famílies acollides
al programa de la
RMI, el 31
de desembre de
2003, és de
12.231 famílies,
amb un increment
del 10,2 %
respecte de
l’any 2002.
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TAULA 299. ACCIONS I BENEFICIARIS PER A LA INSERCIÓ
LABORAL DE LES PERSONES ACOLLIDES A LA RMI.
CATALUNYA 2003
Unitats: import en euros.

Tipus d’accions:

Import

Nombre
d’accions

Nombre de beneficiaris

Orientació professional

146.404

-

870 persones orientades

Motivació laboral

2.118.555

80 cursos

960 alumnes

Formació ocupacional

2.191.481

84 cursos

1.008 alumnes

Inserció laboral

1.730.169

75 cursos

900 alumnes

TOTAL

6.186.609 239 cursos

870 persones orientades i
2.868 alumnes en els cursos

Font: Departament de Treball i Indústria.

GRÀFIC 103. NOMBRE DE FAMÍLIES ACOLLIDES
AL PROGRAMA DE RMI. CATALUNYA 2001-2003

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

3.4. REPTES DE FUTUR
Els serveis socials
pateixen,
encara avui dia,
importants dèficits
i debilitats.
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Els serveis socials, com a motor de solidaritat i xarxa última de seguretat, pateixen, encara avui dia, importants dèficits i debilitats que es poden
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resumir en la falta de capacitat suficient per respondre, de manera eficaç i
amb garanties, a les creixents necessitats que planteja la societat i a una més
gran exigència ciutadana vers els drets vinculats a la dignitat i l’autonomia
de la persona.
Entre els factors bàsics que condueixen a la situació de dèficit abans
exposada destaquen:
1. Malgrat un desenvolupament econòmic i social més elevat, les necessitats socials i els factors d’exclusió o discriminació no desapareixen, sinó que es diversifiquen, i, encara, en determinats casos,
s’intensifiquen: les creixents demandes associades al fenomen de la
dependència –envelliment, malalties cròniques, discapacitats de caràcter progressiu, etc.– o la legítima exigència d’un suport més eficaç
a les famílies –amb més prioritat per a aquelles que pateixen greus
situacions de risc social– són dos exemples concrets dels múltiples
processos de més necessitat i demanda de serveis i prestacions vinculats als serveis socials.

Els factors
d’exclusió
i discriminació
es diversifiquen i,
de vegades,
s’intensifiquen.
Els serveis socials
reben una
forta pressió de
demanda per
les insuficiències
en altres sistemes
de protecció social.

2. Els serveis socials reben una forta pressió de demanda a causa d’importants insuficiències en altres sistemes de protecció social, de tal manera que no només han d’atendre les demandes que serien pròpies d’un
sistema subsidiari –última xarxa d’atenció i solidaritat–, sinó que, permanentment, han de suplir, i a voltes substituir, les greus mancances
d’altres àrees de l’Estat de benestar:
•

Salut: forta demanda d’atenció domiciliària per causa de necessitats sociosanitàries que haurien de ser ateses pel sistema
sanitari o conjuntament.

•

Ocupació: actuacions d’inserció sociolaboral que haurien de ser
compartides i cofinançades.

•

Pensions: insuficiències del sistema de Seguretat Social en tots els
aspectes relatius a mínims vitals, dependència i suport a la família.

•

Habitatge: greu dèficit d’aquesta àrea en la resposta a les necessitats d’un habitatge digne i plenament accessible.

•

Per part de les persones i els col·lectius amb escassos recursos
(barraquisme, salubritat, falta d’accessibilitat, etc.).

•

Educació: situacions de fracàs escolar i escassa dimensió de
l’oferta educativa per a adults.
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D’altra banda, els factors crítics dels serveis socials no són deguts exclusivament als processos abans descrits; també hi constatem algunes debilitats intrínseques que s’haurien d’afrontar i resoldre a curt i a mitjà termini,
entre les quals s’observen les següents:

Malgrat els factors
crítics exposats,
podem completar
aquest diagnòstic
amb una perspectiva
altament positiva.
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•

L’escassa prioritat política i pressupostària –al nivell de totes les institucions implicades– per als serveis socials.

•

Els forts dèficits de cobertura i intensitat de diversos serveis bàsics, com
ara, l’atenció domiciliària, la teleassistència, el suport familiar, etc.

•

La necessitat de reforçar la capacitat de resposta de les administracions locals competents en aquest nivell de serveis socials.

•

La falta d’una actualització en els objectius i mètodes del sistema de
concertació interadministrativa –Pla concertat– per al desplegament
futur dels SSAP.

•

La inexistència d’un sistema universal de promoció i control de la
qualitat assistencial.

•

Una escassa visibilitat i identificació dels serveis socials, tant en
l’àmbit dels centres com del catàleg de serveis, per part dels ciutadans en general.

•

Una metodologia de treball generalment basada en l’atenció episòdica de les necessitats, en lloc d’una atenció personalitzada fonamentada en itineraris d’atenció i inclusió social.

•

El repte d’actualitzar i millorar la promoció del desenvolupament
comunitari en tots els seus nivells i àrees: voluntariat, associacionisme, tercer sector, actuacions territorials integrals, etc.

Malgrat els factors crítics exposats, podem completar aquest diagnòstic
amb una perspectiva complementària altament positiva: els serveis socials,
per la seva posició en els sistemes de protecció social, disposen de potencial
i capacitat òptima per respondre d’una manera integrada, global i personalitzada davant situacions bàsiques de necessitat –persona, família, comunitat– si es desenvolupen en diversitat, cobertura, intensitat i qualitat de serveis
suficients; i per respondre a les necessitats socials emergents, promoure activament els drets bàsics de les persones i els col·lectius més desfavorits i
convertir-se en un dels principals motors de creació d’ocupació i desenvolupament socioeconòmic.
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3.5. ALTRES MESURES DE PROTECCIÓ SOCIAL
Sota aquest epígraf es descriuen totes les prestacions i els serveis que, estructuralment, no formen part dels recursos de la xarxa general de serveis socials. En aquest sentit, les prestacions que aquí es descriuen estan recollides
en un conjunt de normes que no configuren un marc normatiu de referència,
la qual cosa pot ser font de confusió tant per als ciutadans potencialment beneficiaris de les prestacions i els serveis, com per als mateixos professionals
dels serveis socials.
La principal novetat normativa de l’any 2003 la constitueix la Llei de
suport a les famílies.1 El text preveu una sèrie de línies d’actuació destinades al suport de la família i que van des de les prestacions econòmiques fins
als serveis, l’orientació, la informació i l’assessorament, incorporant actuacions en l’àmbit de la conciliació de la vida laboral i la vida familiar.
Igualment, la Llei inclou mesures de suport especial per a les famílies que
es troben en situacions de risc d’exclusió social o de pobresa, i per a les que
viuen conflictes greus, sovint de violència.

La Llei de suport a
les famílies (2003)
és un catàleg de
bones intencions,
sense cap mandat
jurídic concret.

Aquesta Llei, però, no afegeix res de nou al panorama anterior. Algunes
de les mesures que preveu són un recull de mesures ja existents; d’altres accions establertes per la Llei requereixen actuacions administratives ulteriors,
però no s’especifica ni l’organisme responsable, ni s’incorpora una quantificació del cost de les mesures. En general, la Llei és un catàleg de bones
intencions sense cap mandat jurídic, ja que no estableix cap obligació concreta ni identifica els responsables de les mesures que s’hi preveuen.
Per tal de fer una exposició sistemàtica de les prestacions no incloses en
el sistema de serveis socials, se segueix el criteri de classificació atenent al
col·lectiu beneficiari. Així doncs, hom parla de prestacions destinades a les
famílies, a la infància i l’adolescència, als joves, i a la dependència.

3.5.1. Prestacions a les famílies
A. Ajuts econòmics
Les famílies tenen dret a rebre un ajut econòmic de caràcter universal
directe per la cura d’infants menors de tres anys, l’import econòmic del
qual ha passat de 480 euros a 525 euros per cada infant i any. Els requisits
per rebre l’ajut es detallen anualment a la corresponent convocatòria; per

Les famílies tenen
dret a rebre un ajut
econòmic de
525 euros per la
cura d’infants
menors de
tres anys, i
de 600 euros si
són famílies
nombroses amb
infants menors
de sis anys.

1. Llei 18/2003, de 4 de juliol (DOGC núm. 3926, de 16 de juliol).

741

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2003

a l’any 2003, l’Ordre BEF/34/2003, de 28 de gener, estableix que no es
tenen en compte els ingressos econòmics de la unitat familiar per a la concessió dels ajuts.
S’estableix igualment un ajut econòmic directe per a les famílies nombroses amb infants menors de sis anys. L’import de l’ajut és de 600 euros
per infant i any, amb independència que tingui altres germans que també
se’n puguin beneficiar. Aquest ajut no és acumulable amb el de suport a famílies amb infants menors de tres anys.
De gener a desembre del 2003, un total de 207.536 infants s’han beneficiat d’aquests ajuts, enfront dels 120.346 infants de l’any 2002, fet que
significa un augment del 72,4 % del nombre de beneficiaris en un any.2
La condició de família nombrosa dóna dret, igualment, a l’accés a una
sèrie d’ajuts, com ara en matèria de transport, d’habitatges de protecció pública i de reduccions i bonificacions d’impostos.
B. Desgravacions fiscals
Les prestacions a les famílies adopten també la via de les desgravacions
fiscals. Així, cal destacar les prestacions següents:
– La deducció fiscal en el tram autonòmic de l’IRPF per naixement
o adopció del primer fill/a i posteriors (per a declaracions de la renda efectuades l’any 2003, l’import de la deducció és de 300 euros
en cas de declaració conjunta i de 150 euros en cas de declaració
separada).
– La deducció fiscal en el tram autonòmic de l’IRPF per lloguer de
l’habitatge habitual, per a l’exercici 2003, preveu la possibilitat que
determinats col·lectius dedueixin el 10 %, fins a un màxim de 300
euros anuals, de les quantitats satisfetes en concepte de lloguer de
l’habitatge habitual.
– També hi ha la desgravació familiar estatal en l’IRPF, que consisteix en una sèrie de reduccions de la base imposable sobre l’impost
(exercici 2003) en concepte de mínim personal i familiar.
– La deducció per maternitat està destinada a les mares treballadores
amb fills menors de tres anys a càrrec, i es pot incloure en la decla2. Actuacions més destacades del Govern de la Generalitat de Catalunya 2003, desembre
de 2003.
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ració anual de l’IRPF o bé cobrar l’ajut de manera anticipada amb la
quantia de 100 euros mensuals per fill.
– Reducció del tipus impositiu aplicable en l’impost sobre transmissions patrimonials en l’adquisició d’habitatges per a famílies
nombroses (del 7 % al 5 %, amb un límit de renda ponderada segons el nombre de fills).
C. Serveis a les famílies
El servei d’atenció domiciliària està destinat a persones i famílies en situació de manca d’autonomia personal, amb dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials. El servei consisteix en un
conjunt d’actuacions realitzades principalment a la llar de la persona usuària i que van destinades a promoure atencions personals, d’ajuda a la llar i
suport social. Aquest servei és de competència municipal.
D’altra banda, el servei de mediació familiar respon a la necessitat de
solució dels conflictes derivats de les situacions de separació, divorci, crisi
de convivència, qüestions referents als fills comuns menors i la resta de supòsits que indica la Llei de mediació familiar de Catalunya.3

3.5.2. Infància i adolescència
En cas que es detecti que un menor està en situació de desemparament, s’adopten mesures que van des de la intervenció destinada a valorar
la situació sociofamiliar fins a una mesura de protecció, com a darrera
instància d’intervenció.
El total d’infants atesos ha estat de 6.061, el 70 % dels quals ho han estat
en el marc familiar (en família natural o aliena), i el 30 % restant ho han
estat en un centre (d’acolliment o residencial).4
Hi ha una sèrie de serveis en el marc de l’atenció a menors estrangers
indocumentats no acompanyats que es fan a través del servei d’atenció i
acollida especialitzat (mediació cultural, integració social i suport personal
i educatiu), el servei de primera acollida nocturna, els centres d’estada limitada i els centres diürns. Els menors són també atesos a través dels recursos
previstos per la xarxa general de serveis socials.

Un total de 6.061
infants en situació
de desemparament
han estat atesos: el
70 % en el marc
familiar i el 30 %
restant en un centre
d’acolliment
o residencial.

3. Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya.
4. Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, octubre de 2003.
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El Servei
d’Urgències de la
DGAIA ha atès un
total de 722 menors
estrangers no
acompanyats
al llarg de
l’any 2003.

Les places destinades a l’atenció dels menors estrangers han augmentat
considerablement al llarg dels darrers anys: de les 39 places existents l’any
1999 s’ha passat a 249 places l’any 2003. D’aquestes 249 places, el 50,2 %
corresponen a serveis residencials d’estada limitada o d’acolliment nocturn; el 29,7 %, a serveis socioeducatius diürns, i el 20 %, a serveis d’atenció especialitzada.5
De gener a desembre del 2003, el Servei d’Urgències de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) ha atès 722 menors
estrangers no acompanyats.

3.5.3. Joves
El programa d’habitatges de lloguer per a joves ofereix habitatges de dimensions reduïdes (fins a 50 m2) a un lloguer baix, als quals pot accedir la
gent jove entre 18 i 30 anys que tingui uns ingressos ponderats que no superin en 3,5 vegades el salari mínim interprofessional.
Les actuacions destinades a joves tutelats per l’Administració quan arriben
a la majoria d’edat, i a menors d’edat tutelats entre 16 i 18 anys, es desenvolupen en el marc d’un Pla de coordinació de mesures interdepartamentals que integra una sèrie de programes: seguiment socioeducatiu, habitatge, inserció
laboral, suport psicològic i PIRMI.
Un total de 251 joves s’han acollit al llarg de l’any 2002 al Pla interdepartamental, la majoria dels quals (el 62,5 %) són joves més grans de 18 anys.6

3.5.4. Dependència
El Programa «Viure en família» es desenvolupa des de l’any 1999. El
programa s’estén a tots els col·lectius de persones amb dependències i, de
manera progressiva, a tot el territori de Catalunya.
El Programa consisteix en un conjunt d’ajuts de suport a les persones
amb dependències, amb l’objectiu de facilitar el manteniment d’aquestes
persones en el seu entorn social i familiar habitual, respectant la voluntat de
permanència en el propi domicili. L’import de la prestació econòmica
d’ajut a la dependència és de fins a 240,40 euros al mes.
5. Departament de Benestar i Família, Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència,
setembre de 2003.
6. Dades corresponents a la Memòria 2002 de la Direcció General de l’Atenció a la Infància
i l’Adolescència.
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En el període comprès entre gener i desembre del 2003, un total de
22.514 persones noves s’han beneficiat d’aquest ajut econòmic, i s’ha arribat a la xifra de 28.124 persones grans beneficiàries.7
D’alta banda, el Decret 230/2003, de 23 de setembre, crea l’Observatori
Català de l’Envelliment amb Dependència, que neix de la necessitat de formular polítiques, amb anticipació, en aquest àmbit. La missió de l’Observatori és promoure, vertebrar i difondre el coneixement sobre l’envelliment
amb dependència i assessorar el Govern en aquesta matèria.

Al llarg de
l’any 2003,
22.514 persones
noves s’han
beneficiat de la
prestació
econòmica d’ajut
a la dependència,
i s’ha arribat a la
xifra de 28.124
persones grans
beneficiàries.

7. Actuacions més destacades del Govern de la Generalitat de Catalunya l’any 2003,
desembre de 2003.
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4. CONCLUSIONS I CONSIDERACIONS

COBERTURA I FINANÇAMENT DE LA SEGURETAT SOCIAL
La principal font de finançament de la Seguretat Social a escala de tot
l’Estat prové de les cotitzacions socials, que representen el 92,75 % del total d’ingressos.
Amb relació a les despeses, les prestacions econòmiques constitueixen
el 90,32 % de tot el pressupost de la Seguretat Social. Les depeses principals són les destinades a les prestacions no contributives, amb un increment
del 2 % en relació amb el període anterior.
Pel que fa a Catalunya, l’any 2003, el nombre de treballadors afiliats
s’ha incrementat el 2,41 % respecte a l’any anterior, que va ser, de mitjana
anual, de 2.998.742 treballadors. Aquesta xifra representa el 18,05 % del
total de l’afiliació a Espanya. El règim general és el règim que concentra el
80,15 % del total d’afiliats catalans.
Segons les dades de l’INSS, a Catalunya, el desembre del 2003 el nombre
de beneficiaris de prestacions contributives era de 1.382.968 persones.
D’aquests, el 66,20 % es concentren en el règim general.
El 21,58 % de la població catalana (1.446.910 persones) es beneficia
d’alguna pensió de la Seguretat Social; no obstant això, el pes relatiu sobre la població cada cop és menor, fet que contrasta amb l’envelliment
poblacional.
La distribució de les pensions a Catalunya mostra que el 61,2 %
d’aquestes correspon a les pensions de jubilació i el 25,8 %, a la de viduïtat
(a Espanya les dades respectives són el 58,8 % i el 26,9 %).
En termes anuals, l’import mitjà corresponent a totes les pensions és de
564 euros, amb un increment del 6,21 %; i, a Espanya, de 546 euros, amb
un increment del 5,83 %.
El nombre de beneficiaris de pensions no contributives a Catalunya
representa únicament el 12,45 % del total d’Espanya. Aquestes han sofert un lleuger augment respecte a l’any passat, i són les pensions d’invalidesa i jubilació les que concentren el nombre més elevat de
beneficiaris.
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Respecte a les pensions assistencials (malaltia i vellesa) i als subsidis
de la LISMI, les dades percentuals disminueixen considerablement. El total de les pensions assistencials de Catalunya representa el 5,34 % del
total d’Espanya i, en el cas dels subsidis, el percentatge augmenta fins
al 9,30 %.
A Catalunya, les prestacions socials i econòmiques derivades de la LISMI
són gestionades pel Servei de Prestacions de l’ICASS. 7.412 persones, de
mitjana anual, van ser beneficiàries d’aquestes prestacions.
Les dades de l’IDESCAT mostren que, l’any 2000, el percentatge de PIB
que Catalunya destinava a protecció social era el 17,5 %, el d’Espanya, el
20,1 %, i el de la UE, el 27,3 %. Hi ha, doncs, una clara diferència. Entre Espanya i Catalunya les dades mostren que la despesa per habitant és més gran
a Catalunya (3.329 euros) que a Espanya (3.069 euros). Quant a l’any 1999,
en general la majoria de països han disminuït lleugerament el percentatge del
PIB destinat a protecció social, excepte Espanya, Àustria i, sobretot, Grècia,
que l’han augmentat, també lleugerament. Catalunya manté les mateixes xifres tots dos anys, tot i que s’incrementen les diferències amb Europa.
Amb referència al marc normatiu, destaquen les disposicions específiques en matèria de Seguretat Social recollides a la Llei 52/2003, de 10 de
desembre, que afecten la incapacitat permanent, la pensió d’invalidesa, les
prestacions per mort i supervivència i les prestacions familiars.
També les mesures de reforma econòmica recollides en el Reial decret
llei 2/2003 introdueixen, entre altres novetats, l’ampliació dels efectes econòmics del subsidi per incapacitat temporal a la totalitat dels treballadors
per compte propi o autònoms.
Aquests podran gaudir de la cobertura en el període comprès entre el
quart i el quinzè dia a partir de la baixa, establint les corresponents cotitzacions addicionals. La norma estableix modificacions del 100 % en les quotes empresarials per contingències comunes respecte a la cotització de
treballadores que s’incorporin a la feina després de la maternitat i s’amplien
les bonificacions existents en l’actualitat per a la contractació temporal de
dones discapacitades.

PROTECCIÓ DELS ATURATS
El pressupost previst d’ingressos i despeses de l’INEM per a l’any 2003
a tot l’Estat ha augmentat, si bé per determinar-ne l’increment real caldrà
esperar les dades relatives a la liquidació final.
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La despesa prevista a escala estatal per a l’any 2003 en prestacions
d’atur representa un 1,46 % del PIB i és la més elevada dins la despesa en
protecció social, just pel darrere de la despesa en vellesa i malaltia.
En relació amb la UE, Espanya és el país en què la despesa en atur és
més important. La causa es troba, amb tot, més en l’elevada taxa d’atur que
no pas en l’extensió del sistema de protecció d’atur.
El nombre de beneficiaris de prestacions d’atur a Catalunya ha tornat a
augmentar l’any 2003, si bé a un ritme inferior que el que es va produir els
tres darrers anys. El 53,3 % dels beneficiaris són dones. Per edats, el
col·lectiu majoritari dels beneficiaris té de 55 a 59 anys, seguit dels que en
tenen de 25 a 29 i dels que tenen de 30 a 34 anys.
La taxa bruta de cobertura a Catalunya ha tornat a augmentar i s’ha situat aquest any en el 82,82 % (segons les dades d’atur registrat de l’INEM).
Tot i que la taxa de cobertura s’ha incrementat en extensió, ha reduït la seva
intensitat.
A Espanya, la causa principal d’accés a la situació legal d’atur en el nivell contributiu continua sent la finalització del contracte temporal. D’altra
banda, es constaten els efectes de la reforma de l’any 2002 atès que ha disminuït considerablement el nombre de beneficiaris per causa d’acta de conciliació o de sentència del jutjat social.

SERVEIS SOCIALS
Els sistemes de serveis socials compleixen una funció primordial d’atenció,
promoció i inserció de les persones o famílies que pateixen importants necessitats socials.
Els serveis socials no són objecte de tractament específic per part de la UE,
sinó que resten inclosos com una part de la protecció social.
L’Estat, les comunitats autònomes i els ajuntaments han configurat un
sistema públic de serveis socials, amb elements comuns des del 1988, a partir de les competències que cada Administració té encomanades.
El Govern de la Generalitat, a través de la Llei 26/1985 de serveis socials,
estableix els fonaments d’una política global i integrada de serveis socials
de responsabilitat pública. Posteriorment, la Llei 4/1994 estructura el sistema en serveis socials d’atenció primària i en serveis socials d’atenció
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especialitzada. La xarxa de serveis socials s’ha anat desplegant els darrers
anys a través dels plans d’actuació social (PAS).
Les àrees d’actuació de la Xarxa Bàsica de Responsabilitat Pública són
les següents: protecció social, jurídica i econòmica de la família i protecció
integral de la infància i l’adolescència; atenció i promoció de la vellesa;
promoció i atenció de les persones amb disminucions; prevenció de les drogodependències i reinserció social de toxicòmans; lluita contra les discriminacions; prevenció de la delinqüència i reinserció social d’expresos; ajuts
en situacions d’emergència social, i lluita contra la marginació.

749

Consideracions generals a la memòria socioeconòmica
i laboral a Catalunya l’any 2003
L’ECONOMIA A CATALUNYA
A L’ANY 2003

Consideracions generals a la mèmoria socioeconòmica i laboral a Catalunya l’any 2003

A Catalunya, l’any 2003, el creixement de l’activitat econòmica va assolir una
taxa mitjana del 2,1 %, tres dècimes inferior al creixement experimentat en l’economia espanyola (2,4 %) i un 1,7 % superior al registrat a la zona de l’euro. Aquesta
evolució representa el manteniment del ritme de creixement de l’any 2002, si bé amb
una lleugera tendència a la desacceleració.
A l’igual del cas espanyol i, en general, de la zona de l’euro, el principal motor
d’aquest creixement va ser la demanda interna; destaquen, com a components més
dinàmics, la despesa en consum públic (si bé amb una certa desacceleració respecte
de l’any 2002) i la formació bruta de capital, amb taxes de variació mitjanes del 3,7 %
i del 3,2 %, respectivament. El creixement d’aquest darrer component s’explica principalment pel comportament de la construcció, que assolí una taxa de variació del 3,7 %
per al conjunt de l’any 2003, i, en menor mesura, per l’evolució del capítol de béns
d’equipament, que experimentà un creixement de l’1,4 %.
Per tant, en relació amb la situació de l’any precedent, des del punt de vista de la
demanda interna s’estaria consolidant la recuperació de la formació bruta de capital.
Tanmateix, el consum públic va continuar mostrant la tònica expansiva de l’any 2002, si
bé amb una certa desacceleració, mentre que el consum de les llars va mantenir un ritme
de creixement suau.
L’evolució positiva de la demanda interna contrasta, però, amb la reducció del
saldo exterior, amb una aportació negativa al creixement del -0,8 %, explicada sobretot pel mal comportament del saldo amb l’estranger, l’aportació al creixement del
qual se situà en el -0,7 %. Aquesta circumstància va ser deguda a un increment mitjà
de les importacions de béns i serveis durant el 2003 superior al de les exportacions
(5,0 % i 3,6 %, respectivament). Malgrat això, les perspectives referents a la contribució de la demanda de l’estranger al creixement del PIB durant l’any 2004 semblen
més favorables en el cas de Catalunya que en el de la Unió Europea.
Des de la perspectiva de l’oferta, el creixement de l’economia catalana durant
l’any 2003 es va distribuir de manera significativament heterogènia entre les diferents branques d’activitat. El valor afegit brut (VAB) del sector agrari va experimentar un creixement negatiu, del -4,1 %, mentre que el de la indústria va créixer en
termes mitjans el 0,5 %; valor inferior al 0,8 % registrat l’any 2002. Els sectors de
la construcció i de serveis van presentar taxes de variació del VAB del 3,5 % i el
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2,3 %, respectivament. Aquests registres impliquen, però, l’existència d’una certa
pauta de desacceleració en el ritme de creixement d’aquests sectors respecte de
l’any 2002; circumstància que, això no obstant, no va impedir que continuessin sent les
activitats més dinàmiques de l’economia catalana. Aquesta situació s’ha reflectit en
el mercat de treball amb un creixement de la població ocupada en el sector de la
construcció del 9,2 %, mentre que a la indústria ha davallat fins al -3,3 %.
En aquest escenari macroeconòmic, en el decurs dels tres primers trimestres del
2003, la conjuntura descrita prèviament es va traduir en un creixement nominal mitjà
del VAB al cost dels factors de les empreses no financeres catalanes del 4,4 %. El
creixement mitjà de l’excedent brut d’explotació (EBE) va ser del 6,8 %, mentre que
el del resultat ordinari net va ascendir al 12,1 %, un 4,7 % superior al corresponent
al mateix període de l’exercici 2002. Malgrat l’esmentat increment del resultat net,
el creixement de la inversió en el capítol d’altres actius immaterials i financers, que
ascendí al 20,3 %, va generar un augment de l’endeutament, que va incrementar el
seu pes sobre el passiu remunerat del 36,1 % al 37,2 %. Malgrat això, la rendibilitat
econòmica de l’actiu net es va mantenir estable en registres de prop del 9 %, al mateix temps que va augmentar, encara que de manera lleugera, la rendibilitat dels fons
propis fins a assolir una taxa de l’11,3 %.
Pel que fa al sector financer, tot i l’augment apreciable que van experimentar les
despeses d’explotació de les caixes d’estalvi catalanes (6,3 %), el marge d’explotació
va créixer el 15,1 % en el tercer trimestre del 2003. La taxa de creixement interanual
del resultat abans d’impostos va augmentar un 42,6 % en aquest mateix període.
No obstant això, la pauta de recuperació de l’activitat descrita prèviament és encara moderada; existeixen, tanmateix, diversos factors que poden continuar debilitant, o si més no condicionant de manera significativa, el dinamisme i, en darrera
instància, la solidesa de la nostra capacitat de creixement econòmic a curt i mitjà termini. Entre aquests aspectes destaquen l’evolució de la demanda internacional, especialment de la zona de l’euro, subjecta, entre d’altres aspectes, a l’evolució de la
paritat de l’euro en relació amb el dòlar; l’encara incipient recuperació de la formació bruta de capital; la debilitat del ritme de creixement de la indústria; el manteniment d’un diferencial elevat d’inflació en relació amb el conjunt de la zona de l’euro
i l’alt nivell d’endeutament de les famílies, que pot marcar la intensitat i fermesa de
la recuperació de la demanda interna. Pel que fa a aquesta darrera circumstància,
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cal destacar que l’endeutament de les famílies està concentrat de manera significativa en l’esforç d’adquisició d’habitatge, que enguany s’ha situat a Barcelona en el
80,9 % del cost salarial mitjà català, mentre que a la conurbació de Barcelona i a la
resta de Catalunya s’ha quantificat en el 58,2 % i el 38,8 %, respectivament.
En relació amb els aspectes anteriors, destaca i cal emfatitzar el fet que el nivell
d’inflació registrat a l’economia catalana l’any 2003, mesurat en mitjana anual, ha
estat del 3,52 %. Aquest registre implica una reducció de només 0,15 dècimes en relació amb l’IPC del 2002 i el manteniment, durant l’any 2003, d’un diferencial d’inflació de 0,5 i 1,6 punts percentuals respecte de les mitjanes espanyola i de la UE15,
respectivament. La continuïtat d’aquesta situació podria contribuir a intensificar la
pèrdua de competitivitat i de productivitat de l’economia, alhora que podria dificultar la compensació dels efectes negatius que té l’apreciació de l’euro sobre les
exportacions.
En aquest context, l’anàlisi de l’evolució de la realitat socioeconòmica catalana
durant el 2003 continua posant en relleu la importància d’altres qüestions, com són
la dotació d’infraestructures de transport, la situació de l’R+D+I i les TIC, que de
manera complementària als aspectes macroeconòmics esmentats anteriorment, també
podrien condicionar o afectar l’evolució del grau de dinamisme de l’economia catalana
i, en definitiva, el seu creixement competitiu i sostenible.
Quant al primer d’aquests aspectes, l’anàlisi realitzada revela que Catalunya disposa d’una dotació d’infraestructures competitiva però que continua sent insuficient,
circumstància que pot contribuir a llastar la seva capacitat de creixement futura.
Aquesta insuficiència té el seu origen principal en la manca d’una inversió pública
adequada de manera sostinguda. Al final de l’any 2003, el dèficit en la dotació i en
la qualitat de les infraestructures ha continuat sent especialment rellevant en les autopistes i autovies, la xarxa ferroviària i els aeroports i ports. Anàlogament, aquesta
situació ha continuat produint-se en un escenari d’insuficiència tant en la cobertura
territorial com en la connectivitat i la qualitat de la xarxa viària secundària.
Pel que fa al segon dels factors esmentats prèviament, cal destacar que l’any 2002
les depeses internes en R+D van experimentar un creixement del 22,1 % respecte del
2001, fins a situar-se en 1.628 milions d’euros. Aquest registre representà un 22,6 %
de les despeses del conjunt d’Espanya en aquest àmbit. Malgrat aquesta evolució po-
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sitiva, a Catalunya, l’any 2002, el valor de les despeses internes en R+D respecte del
PIB es va xifrar en l’1,24 %, mentre que a la mitjana de la UE aquest percentatge
ascendí a l’1,99 % i als EUA, al 2,67 %.
En matèria de tecnologies de la informació i la comunicació, a mesura que es van
superant limitacions de caire estructural que afecten elements tan determinants per
a la seva implantació com són el cost o la seguretat, s’està produint un cert procés
de convergència envers els estàndards de la mitjana de la UE. No obstant això,
s’aprecia que el grau de penetració dels usos i els equipaments de les TIC és encara
millorable.
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Pel que fa al mercat de treball català, cal destacar que la població activa ha augmentat el 2,9 % respecte a l’any anterior i s’ha situat en 3.154.300 persones –gairebé
el 6 % d’aquestes persones són nascudes a l’estranger. Aquest any la taxa d’activitat s’ha
situat en el 59,3 %. Cal remarcar, però, la diferència entre la taxa d’activitat masculina,
del 70,6 %, i la femenina, del 48,7 %.
La població ocupada catalana, segons les dades de l’EPA, ha crescut el 3,3 %,
mentre que el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social s’ha incrementat
el 2,41 %. Els estrangers representen el 21,6 % del total de l’afiliació a la Seguretat
Social, de manera que hi ha hagut un increment del 21,5 % respecte a l’any passat.
La taxa d’ocupació a Catalunya ha estat del 53,8 %, 5 punts per sobre de la mitjana espanyola. Cal destacar que la taxa d’ocupació femenina s’ha situat en el 42,8 %
i la masculina, en el 65,5 %; ambdues són les segones taxes més altes de l’Estat espanyol, per sota de les taxes assolides en l’ocupació de les Illes Balears. Un dels motius
de la taxa d’ocupació femenina més baixa podria ser la no-incorporació al mercat de
treball de les dones amb càrregues familiars, ja que la taxa de cobertura de la població
infantil de 0 a 2 anys en el sistema educatiu català és de només el 28,3 %.
Durant l’any 2003, el nombre de contractes registrats a Catalunya ha disminuït el
2 %, seguint la tendència a la baixa dels últims tres anys. D’aquesta contractació,
el 86,9 % han estat contractes de caràcter temporal. Del total de contractes, el
16,1 % van ser formalitzats amb estrangers. Paral·lelament, el contingent assignat a Catalunya ha estat de 2.192 llocs de treball. També és remarcable que un
70 % dels contractes es registra en persones que han assolit un nivell d’estudis
primari, així com l’important creixement que presenta el grup sense estudis, que
passa de 9.539 a 40.291 contractes.
Pel que fa a l’estabilitat en la situació laboral dels treballadors assalariats, tenint
en compte el tipus de contracte, s’ha d’indicar que el 78 % tenen un contracte indefinit, i el 22 % restant, un contracte temporal.
Aquest any ha crescut el nombre d’assalariats amb contracte indefinit, tant el
d’homes –que ho ha fet el 2,5 %– com el de dones –que ho ha fet el 8,4 %–, alhora
que ha baixat considerablement la taxa de temporalitat de les dones. S’ha apreciat,
també, un nombre més elevat de contractes indefinits a mesura que augmenta l’edat
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del treballador i el fet que els joves han esdevingut els més afectats per la contractació temporal.
La població ocupada en l’economia social a Catalunya respecte del total de la
població ocupada és de l’1,85 % i destaca per tenir una temporalitat inferior a
la mitjana estatal.
D’altra banda, segons les dades de l’EPA, la població desocupada a Catalunya
se situa en 292.500 persones, amb una disminució de l’atur estimat del 0,7 % respecte de l’any anterior. La taxa d’atur estimat s’ha situat en el 9,3 %. Paral·lelament al
que s’observa en les dades de l’EPA, l’atur registrat a Catalunya és del 6,4 %.
Aquest any augmenta el nombre d’aturats de llarga durada i ho fa sobretot en les
dones més grans de 45 anys. A més, les dones aturades continuen representant el 56 %
de l’atur.
El nombre de beneficiaris de prestacions d’atur a Catalunya ha tornat a augmentar l’any 2003, si bé a un ritme inferior que el que es produí els tres darrers anys. Es
pot remarcar que el 53,3 % dels beneficiaris d’aquestes prestacions són dones. Tot i
que la taxa de cobertura s’ha incrementat, pel que fa a la intensitat de la cobertura,
la qualitat de la protecció tendeix a reduir-se, fins i tot en el nivell assistencial.
D’altra banda, el nombre de conciliacions individuals per motiu d’acomiadament
dutes a terme per l’autoritat laboral ha representat un descens de gairebé el 34 %,
segurament com a conseqüència de la reforma de l’any 2002, que tenia com un dels
seus objectius la desjudicialització de l’acomiadament, o bé pel fet que hi ha altres
vies o procediments per a la resolució de conflictes. D’altra banda, els conflictes que
tenen un caràcter relacionat amb la contractació s’estan gestionant mitjançant la
contractació temporal: com que la sortida dels treballadors té relació amb el seu
contracte ja no provoca conflicte tramitat en conciliació individual. També el nombre d’acomiadaments efectius registrats en el mateix acte de conciliació ha experimentat un descens del 44 %, i ha estat en el sector serveis on més se n’han produït.
Les extincions de contractes de treball dutes a terme per expedients de regulació
d’ocupació aquest any han estat un 24 % superiors a les del darrer any. La incidència
més negativa s’ha produït en la branca del tèxtil.
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Pel que fa a la intermediació entre l’oferta i la demanda d’ocupació gestionada
pel SOC, aquest any cal assenyalar que hi ha hagut una davallada del nombre de
llocs de treball oferts, malgrat que els sectors de la construcció i de l’agricultura hagin incrementat el nombre d’ofertes laborals. Pel que fa a les característiques de
l’oferta, quasi una quarta part dels llocs de treball oferts s’han cobert amb treballadors no qualificats, i en més de la meitat de les ofertes es demana cobrir llocs de treball sense categoria laboral determinada. En general, la major part de demandants
d’ocupació són persones amb baix nivell formatiu que cerquen un tipus de feina sense
qualificació.
L’any 2003 ha augmentat el nombre de cooperativistes existent respecte del 2002,
tot i que la taxa de creixement és menor que la registrada l’any anterior. Pel que fa
al nombre de societats laborals, la taxa de creixement també ha disminuït.
D’altra banda, en matèria de relacions laborals, el primer que cal assenyalar és
que el nombre total d’acords col·lectius vigents aquest any ha estat de 918, el 13,56 %
inferior a l’any anterior. També s’ha seguit la tendència que es ve produint des de l’any
2000 d’una progressiva disminució dels acords de vigència anual. Els treballadors
afectats per acords d’empresa són 205.560, mentre que els afectats per acords sectorials s’eleven a 1.619.740.
En el total d’acords vigents a Catalunya l’any 2003 (918 acords), els salaris pactats, en termes de mitjana anual, van créixer el 3,68 %, si bé, un cop aplicada la clàusula de revisió salarial, aquests creixements s’han situat 0,2 punts percentuals per
sobre dels salaris pactats. El creixement dels salaris en el total d’acords d’empresa
vigents (769 acords) ha estat del 2,72 %, mentre que els salaris pactats en el total
d’acords de sector (149 acords) s’han incrementat el 3,98 %.
La jornada mitjana anual pactada per a l’any 2003 a Catalunya ha estat de
1.748,03 hores; inferior a la pactada en el total d’acords d’àmbit estatal, que ha estat
de 1.756,40 hores. És en els acords del sector agrari on es pacta una jornada més
elevada, de 1.810,11 hores.
En relació amb la conflictivitat laboral, cal destacar que les vagues realitzades
durant el 2003 si bé quantitativament han estat superiors a les realitzades l’any 2002,
els treballadors que hi han participat i les jornades perdudes han estat molt inferiors,
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el 51,62 % i el 44,65 %, respectivament. D’altra banda, hi ha hagut dos tancaments
patronals que han afectat una plantilla de 711 treballadors.
També relacionats amb la conflictivitat laboral s’ha de fer esment dels expedients
de regulació d’ocupació. En el 87 % dels casos hi ha hagut un acord previ entre representants dels treballadors i de l’empresa, en la resta no ha existit aquest acord.
El nombre més alt de treballadors afectats pels expedients de regulació són del sector
de la indústria. Els expedients autoritzats per l’autoritat laboral han sofert un descens del 15,8 % respecte de l’any anterior.
En relació amb la solució extrajudicial de conflictes, s’ha d’assenyalar que el
nombre de conciliacions col·lectives dutes a terme pel Departament de Treball i Indústria, respecte a l’any anterior, ha augmentat, però hi ha hagut una disminució
considerable tant del nombre d’empreses com de treballadors afectats per aquestes
conciliacions, més de la meitat de les quals es resolen sense avinença entre les parts.
D’altra banda, el nombre de conciliacions individuals ha disminuït el 16,86 %
respecte de l’any anterior, i el 20,59 % dels casos acaben sense avinença entre les
parts. També s’ha de destacar que, al contrari del que passa amb els conflictes resolts per l’autoritat laboral, l’activitat duta a terme pel TLC s’ha incrementat el 30 %.
Molts convenis col·lectius inclouen la clàusula de remissió al TLC.
En l’àmbit de la seguretat i salut laborals, cal destacar que a escala autonòmica
el CTESC ha aprovat el passat mes de juliol el Pla català de formació en matèria de
seguretat i salut laborals, que pretén ser una eina que ajudi a incidir en la disminució
de la sinistralitat a través de la integració de conductes segures i de bones pràctiques. A hores d’ara, aquest Pla encara no s’ha dotat pressupostàriament.
Aquest any hi ha hagut una davallada significativa en el nombre d’accidents laborals, encara que l’evolució dels accidents in itinere presenta una tendència creixent. Els accidents lleus representen el 99,36 % del total d’accidents; els greus, el
0,57 %, i els mortals, el 0,07 %. El percentatge d’homes accidentats gairebé triplica
el de dones.
Per sectors d’activitat, on es produeix més accidentalitat en nombres absoluts és
en el sector serveis, amb el 45,63 % del total d’accidents, però el pes de l’accidentalitat sobre la població ocupada és més elevat en el sector de la construcció.

762

Consideracions generals a la mèmoria socioeconòmica i laboral a Catalunya l’any 2003

Respecte a l’índex d’incidència, Catalunya, amb el 72‰, està per sobre de la mitjana
de l’Estat espanyol, tot i que aquesta diferència s’ha anat reduint progressivament en els
últims anys.
Pel que respecta a les malalties professionals, a Catalunya el 99,7 % de les registrades són lleus, i el sector que en presenta un nombre més alt és el de la indústria,
seguit pel sector dels serveis.
Enguany ha estat un any de continuïtat pel que fa a les diferents polítiques actives
d’ocupació, tot i que hi ha hagut una disminució del nombre d’accions formatives i
només els programes experimentals incrementen tant el nombre de places com la
quantia dels ajuts.
Els programes de foment de l’ocupació duts a terme l’any 2003 segueixen la mateixa línia que els desenvolupats l’any anterior.
Pel que fa a la formació contínua, malgrat el pronunciament del Tribunal Constitucional a favor que la gestió i l’execució de la formació contínua corresponen a la
Generalitat de Catalunya, el Govern de l’Estat, ignorant aquesta resolució, ha instaurat un nou model de formació contínua. Paral·lelament, el Govern de la Generalitat
ha regulat però no ha constituït el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
per a la gestió d’uns fons als quals encara no té accés.
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L’augment de la població a Catalunya té el seu origen bàsicament en l’increment
de la població estrangera, derivat dels moviments migratoris dels últims anys. També
el fet que s’hagi triplicat el nombre de naixements de nens de mare estrangera ha fet
augmentar lleugerament l’índex de natalitat al nostre país.
Cal ser conscients que la població d’immigrants, que és la que està configurant
aquest augment, en l’actualitat és un col·lectiu que, per les seves característiques (diferències culturals, atur, desarrelament, etc.), pateix un elevat risc d’exclusió social.
Malgrat l’increment de naixements, Catalunya té una de les poblacions més envellides de la Unió Europea, encara que de moment el recanvi entre actius és positiu
ja que per cada 85,7 persones entre 60 i 64 anys, pròximes a abandonar el mercat
de treball, hi ha 100 noves entrades entre 15 i 19 anys. Tot i així, aquest recanvi
invertirà la seva tendència en els propers anys i, per aquest motiu, s’han de preveure polítiques socioeconòmiques i sanitàries que puguin assumir l’impacte
d’aquesta situació.
El fet que la piràmide poblacional s’estigui invertint condueix a una disminució
força important de la població jove, malgrat la incorporació de joves estrangers.
Aquest descens, a Catalunya, és molt més accentuat que a la resta d’Espanya, a causa
de la baixa natalitat que ha caracteritzat el nostre ritme demogràfic.
A tall d’exemple, tot i que el total d’alumnes matriculats es manté constant, els joves estrangers entre 12 i 15 anys que cursen ESO han experimentat un creixement important amb relació al pes total d’alumnes matriculats, i han arribat al 6 % del total
el curs 2002-2003. Cal assenyalar que l’escola pública concentra el nombre més elevat
d’alumnes estrangers matriculats.
La situació en el batxillerat i en els cicles formatius (16 i 17 anys) varia, atès el
caràcter no obligatori d’aquestes etapes. El pes dels alumnes estrangers és molt menor –del 2,5 % en el batxillerat i del 2,9 % en els cicles formatius–, tot i que ha augmentat amb relació al curs 2001-2002. La no-obligatorietat d’aquesta etapa explica
la menor provisió de places per part del sector públic i el pes més elevat de les places
privades no concertades, cosa que pot ser un element perquè els joves amb més dificultats econòmiques es decantin per incorporar-se al mercat de treball. Mentre que en
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termes totals prop del 67 % d’alumnes fan estudis de secundària, entre els alumnes
estrangers el percentatge és del 27 % aproximadament.
A més, des d’una perspectiva temporal, les economies espanyola i catalana no
han aprofitat el darrer cicle expansiu per incrementar l’esforç econòmic en educació.
Precisament, un dels elements importants en l’anàlisi de la població jove, centrada en el tram d’edat de 16 a 24 anys, és la seva incorporació al mercat de treball.
Enguany, els joves ocupats han experimentat un descens del 9,7 % en el cas de les
dones i del 7,4 % en el dels homes, descens superior al registrat en l’àmbit estatal.
Aquest mercat de treball resulta molt més inestable per als joves, que concentren
el 30 % dels contractes temporals alhora que pateixen unes taxes d’atur molt més elevades que la mitjana oficial: el 19,5 %, que s’incrementa fins arribar al 34,5 % en el
cas dels joves de 16 a 19 anys. És cert que molts d’aquests joves poden estar seguint
itineraris formatius, però també són demandants de feina a qui el mercat de treball
no pot donar una resposta.
Dins de les dificultats d’emancipació econòmica figura l’accés a l’habitatge. Per
a l’any 2000, es van estimar en 14.500 habitatges les necessitats dels joves menors
de 25 anys, que s’haurien de comptabilitzar com a habitatge protegit i que, com hem
vist, representa el 290 % de l’oferta d’aquest tipus d’habitatge.
Els joves d’aquestes edats formen part d’un dels col·lectius amb més risc d’exclusió social. A Catalunya, el 18,2 % de les persones que viuen per sota del llindar de
la pobresa tenen entre 16 i 29 anys; en el cas d’Espanya, aquest percentatge arriba
fins al 23 % en les edats de 16 a 24 anys.
Tot i així, en l’actualitat, segons l’Informe de la pobresa a Catalunya 2003 (dades
de l’any 2000), el grup d’edat amb més risc d’exclusió i pobresa és el de les persones
més grans de 65 anys, que representen el 39,3 % del total de persones que viuen sota
el llindar de la pobresa. Aquesta situació s’incrementa fins al 48,5 % en el cas de les
dones que viuen soles. Les persones grans i els inactius, el 65 % dels quals són dones,
representen quasi la meitat dels pobres a Catalunya. En total, l’any 2000 hi havia a
Catalunya 1.181.700 persones amb risc de pobresa.
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Aquestes dades adquireixen més rellevància si observem que la mitjana de l’import de les pensions de jubilació a Catalunya és de 634 euros (620 euros com a mitjana
estatal) i la de viduïtat és de 400 euros (396 euros com a mitjana estatal), és a dir, per
sota de l’SMI. En situació similar es troben els aturats que perceben prestació ja que
l’import mitjà català se situa en 645 euros (621 euros, la mitjana espanyola). Aquestes condicions empitjoren si es tracta de prestacions no contributives, com és el cas
del subsidi d’atur, l’import mitjà del qual a Catalunya és de 345 euros, i que perceben
majoritàriament dones entre els 50 i els 60 anys (43,8 %); o de les pensions de jubilació i invalidesa, amb un import fixat de 268 euros, que a Catalunya se situa en un
import mitjà de 248 euros.
Aquests imports, malgrat que a Catalunya són lleugerament més elevats que la
mitjana espanyola (amb l’excepció de la prestació de jubilació i invalidesa no contributiva), impossibiliten viure en condicions dignes.
L’arranjament d’aquesta situació no pot anar a càrrec del sistema actual ja que el
92,75 % dels ingressos de la Seguretat Social prové de les cotitzacions de treballadors i
empresaris i el 90,32 % de la despesa està destinat a prestacions econòmiques.
En aquests moments són les llars familiars, majoritàriament, les que supleixen les
competències que han de ser assumides pels poders públics quant a condicions de
vida per als més desafavorits. El Govern haurà de preveure aquest impacte amb una
redefinició de les polítiques socials perquè garanteixin la integració de les diferents
xarxes laborals, socials, sanitàries, etc., amb criteris d’equitat entre les intervencions
a fi i efecte que la resposta sigui eficient i efectiva.
Potser, de totes les condicions esmentades abans, la que resulta més complexa
és l’accés a l’habitatge ja que comporta un elevat esforç econòmic que exclou
moltes famílies de la possibilitat de comprar-ne, especialment aquelles que tenen
nivells de renda per sota de la mitjana del salari brut català, atès l’esforç de compra que haurien de fer, superior al de la mitjana catalana que, com hem vist
abans, és ja força elevat. Tampoc l’habitatge de lloguer, que només representa el
16 % del total del parc d’habitatges de Catalunya, resulta l’alternativa, atès que
la mitjana en aquest règim de tinença és de 490 euros, amb un increment en l’últim any del 10 %.
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A més, la construcció d’habitatges de protecció social ha descendit un 19,3 %
amb relació a l’any anterior, i representa prop de 5.000 habitatges per a tot
Catalunya, cosa que suposa el 6 % del total del parc d’habitatges. Resulta evident
que es tracta d’un nombre molt insuficient per poder satisfer les demandes que provenen de famílies amb poder adquisitiu baix.
Un element tan important com el fet de no tenir feina, que pot provocar el risc
d’exclusió social en la població activa, és la manca d’estabilitat laboral. La temporalitat condiciona significativament la funció inclusiva del treball, ja que es constata
que el risc de pobresa i privació és força elevat quan a la llar hi ha un sol ocupat i
aquest treballa amb un contracte temporal o a temps parcial; risc que també s’estén
a les llars amb dos ocupats i una forta inestabilitat contractual.
Per tant, la creació d’ocupació experimentada en els darrers anys al nostre país
no ha estat suficient per reduir els nivells de pobresa i, per això, s’ha configurat una
pobresa crònica que afecta sobretot els més vulnerables, com són les famílies on el
cap és una dona i els treballadors immigrants.
Tant les desigualtats socials com les laborals determinen les condicions de salut
de la població. En aquest sentit, els immigrants han estat relacionats amb un pitjor
accés als serveis de salut. El sistema sanitari actual té importants limitacions per
atendre apropiadament persones acabades d’arribar, i això fa que molts dels immigrants en situació administrativa irregular no accedeixin als serveis sanitaris.
D’altra banda, l’elevada esperança de vida catalana, que se situa en 80 anys de
mitjana, i 83 en el cas de les dones, va lligada a l’augment de les malalties degeneratives com ara l’Alzheimer (30 % de les persones més grans de 85 anys) i la demència senil; malalties que comporten un alt grau de dependència que no es pot resoldre
a les llars. Actualment, només el 5 % de les persones més grans de 60 anys amb dificultats per desenvolupar les activitats de la vida diària resideixen en institucions.
Com a conclusió, des d’un punt de vista econòmic, la societat catalana se sustenta, bàsicament, en les persones que tenen entre 25 i 54 anys, és a dir, en el 36 % de
la població total. Aquesta proporció es fa de difícil continuïtat quan ens trobem amb
dos factors força condicionants com són la manca progressiva de reemplaçament i
l’allargament d’edats de la població dependent, tant de joves com de gent gran.
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Taula 156. Jornada anual mitjana pactada per àmbit funcional.
Catalunya-Espanya 2002-2003. (pàg. 359)
Taula 157. Jornada anual mitjana pactada per sector d’activitat.
Catalunya-Espanya 2002-2003. (pàg. 363)
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Catalunya 2003. (pàg. 371)

en

acords

d’empresa.
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2003. (pàg. 371)
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2002. (pàg. 372)
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(pàg. 384)
Taula 165. Conciliacions col·lectives i treballadors afectats segons resultat de la conciliació. Catalunya 2003. (pàg. 385)
Taula 166. Conciliacions individuals segons el resultat de la conciliació.
Catalunya 2002-2003. (pàg. 385)
Taula 167. Motius de les conciliacions individuals. Catalunya 2003.
(pàg. 386)
Taula 168. Accidentalitat total per gravetat. Catalunya 2003. (pàg. 418)
Taula 169. Accidentalitat per gravetat. Espanya 2003. (pàg. 419)
Taula 170. Accidents en jornada de treball amb baixa per gènere i sector
econòmic. Catalunya 2003. (pàg. 420)
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Taula 171. Accidents amb baixa per gravetat i gènere. Catalunya 2003.
(pàg. 421)
Taula 172. Accidents amb baixa per àmbit territorial i gènere. Catalunya
2003. (pàg. 424)
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Catalunya 2003. (pàg. 424)
Taula 174. Índex d’incidència per sector econòmic. Catalunya 2003.
(pàg. 425)
Taula 175.

Malalties professionals amb baixa per gravetat i sector econòmic.
Catalunya 2003. (pàg. 427)
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Accidents i índex d’incidència en jornada de treball amb baixa
per sector econòmic i comarca. Catalunya 2003. (pàg. 431-432)

Taula 177. Accidents i índex d’incidència en jornada de treball amb
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2003-2002. (pàg. 433-434)
Taula 178. Taxa d’incidència per comunitat autònoma. Espanya 2003.
(pàg. 436)
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(pàg. 450)
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1996-2002. (pàg. 452)
Taula 181. Distribució de la població segons grandària del municipi.
Catalunya 1991 i 2001. (pàg. 453)
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municipi. Catalunya 2001. (pàg. 456)
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2003. (pàg. 459)
Taula 184. Població total i estrangers empadronats per Comunitat
Autònoma. Espanya 2002-2003. (pàg. 465)
Taula 185. Nombre d’estrangers amb targeta o permís de residència en
vigor segons règim i comunitat autònoma. Espanya 2003.
(pàg. 471)
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Taula 186. Moviment de la població per país. Unió Europea 2003-2004
(primeres estimacions). (pàg. 472)
Taula 187. Distribució de la població més grans de 65 anys per grups
d’edat i sexe. Catalunya 2003. (pàg. 475)
Taula 188. Indicadors de l’estructura de la població per edats. Catalunya
2003. (pàg. 476)
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1996-1999. (pàg. 479)
Taula 190. Població per sota del llindar de risc de pobresa per grups
d’edat. Espanya 1994-1999. (pàg. 480)
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(pàg. 486)
Taula 195.
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de referència. Catalunya 2000. (pàg. 487)
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2000. (pàg. 488)
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Catalunya 2001. (pàg. 490)
Taula 198. Valors mitjans dels índexs de privació per trams de renda.
Catalunya 2000. (pàg. 491)
Taula 199.

Indicadors de benestar social per comunitat autònoma. Espanya
2003. (pàg. 493)

Taula 200. Esperança de vida en néixer. Catalunya, Espanya i Unió
Europea 2002. (pàg. 498)
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Taula 201. Esperança de vida (EV) esperança de vida lliure d’incapacitat
(EVLI) i esperança de vida en bona salut (EVBS) per sexe i
edat. Catalunya 2000. (pàg. 499)
Taula 202. Taxes per 100.000 habitants de les principals causes de mort.
Catalunya 2001. (pàg. 502)
Taula 203. Evolució de la taxa de mortalitat perinatal i infantil.
Catalunya, Espanya i Unió Europea 1999-2001. (pàg. 503)
Taula 204. Casos de sida. Catalunya des de 1981 fins al 2003. (pàg.506)
Taula 205. Casos de sida entre els joves i adolescents (de 13 a 29 anys).
Catalunya 2002. (pàg. 508)
Taula 206. Prevalença de factors de risc per a la tuberculosi en els casos
incidents. Catalunya 2002. (pàg. 510)
Taula 207. Evolució de la mortalitat per demència segons edat i sexe.
Catalunya 1979-1998. (pàg. 517)
Taula 208.

Prevalença de l’obesitat per sexe. Espanya 2000-2003. (pàg. 531)

Taula 209. Indicadors de la prestació farmacèutica. Catalunya 2002.
(pàg. 544)
Taula 210. Taxa de trasplantaments per milió de població. Catalunya
2002-2003. (pàg. 546)
Taula 211. Classificació funcional del pressupost de CATSALUT
2002-2003. (pàg. 550)
Taula 212. Despesa pública i despesa total en sanitat. OCDE 2000.
(pàg. 551)
Taula 213. Percentatge de la població de 25-64 anys que participa en una
acció d’educació o formació en les quatre setmanes prèvies a
l’enquesta segons sexe. Unió Europea 2002. (pàg. 555)
Taula 214.

Despesa en educació com a percentatge del PIB. Unió Europea
2000. (pàg. 559)

Taula 215. Valor afegit a l’educació. Catalunya 1995-2000. (pàg. 561)
Taula 216. Valor afegit a l’educació. Espanya 1995-2000. (pàg. 561)
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Taula 217. Pes del valor afegit de l’educació sobre el valor afegit total.
Catalunya 1995-2000. (pàg. 562)
Taula 218. Pes del valor afegit de l’educació sobre el valor afegit total.
Espanya 1995-2000. (pàg. 562)
Taula 219. Taxes de creixement del valor afegit. Catalunya i Espanya
1995-2000. (pàg. 563)
Taula 220. Despesa en ensenyament. Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya 2001-2002. (pàg. 564)
Taula 221. Distribució de la despesa per tipus de centres. Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 2001-2002.
(pàg. 565)
Taula 222. Despesa pública per alumne per tipus de centre. Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 2002-2003.
(pàg. 566)
Taula 223.

Despesa pública en universitats per alumne. DURSI, Generalitat
de Catalunya 2000-2002. (pàg. 567)

Taula 224.

Despesa pública per alumne per universitats. DURSI, Generalitat
de Catalunya 2000-2002. (pàg. 568)

Taula 225.

Alumnes d’educació infantil per centres. Catalunya 2001-2002.
(pàg. 570)

Taula 226.

Alumnes d’educació infantil per centres. Catalunya 2002-2003.
(pàg. 570)

Taula 227.

Taxa de cobertura de l’educació infantil. Catalunya 2002-2003.
(pàg. 571)

Taula 228.

Alumnes d’educació primària per centres. Catalunya 2001-2002.
(pàg. 572)

Taula 229.

Alumnes d’educació primària per centres. Catalunya 2002-2003.
(pàg. 572)

Taula 230.

Taxa de cobertura de l’educació primària. Catalunya 2002-2003.
(pàg. 573)

Taula 231.

Alumnes d’ESO i batxillerat per centres. Catalunya 2001-2002.
(pàg. 575)
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Taula 232.

Alumnes d’ESO i batxillerat per centres. Catalunya 2002-2003.
(pàg. 575)

Taula 233.

Taxa de cobertura de l’ESO i batxillerat. Catalunya 2002-2003.
(pag. 575)

Taula 234. Alumnes de formació professional. Catalunya 2001-2002.
(pàg. 577)
Taula 235. Alumnes de formació professional. Catalunya 2002-2003.
(pàg. 577)
Taula 236. Alumnes d’altres ensenyaments. Catalunya 2001-2002.
(pàg. 578)
Taula 237. Alumnes d’altres ensenyaments. Catalunya 2002-2003.
(pàg. 579)
Taula 238. Alumnes estrangers per tipus d’estudis. Catalunya 2001-2002.
(pàg. 580)
Taula 239. Alumnes estrangers per tipus d’estudis. Catalunya 2002-2003.
(pàg. 581)
Taula 240. Alumnes de la universitat. Catalunya 2000-2003. (pàg. 584)
Taula 241. Dades d’habitatge. Catalunya 2000-2003. (pàg. 586)
Taula 242. Habitatges familiars segons la seva tipologia per províncies.
Catalunya 1991-2001. (pàg. 590)
Taula 243. Habitatges principals segons règim de tinença per províncies.
Catalunya 1991-2001. (pàg. 591)
Taula 244. Necessitats d’habitatge. Catalunya 2003. (pàg. 593)
Taula 245. Habitatges iniciats, acabats i en construcció. Catalunya
1996-2003. (pàg. 595)
Taula 246. Habitatges iniciats (obra nova) per zones significatives i
províncies. Catalunya 2002-2003. (pàg. 597)
Taula 247. Habitatges lliures i protegits per províncies. Catalunya
2002-2003. (pàg. 599)
Taula 248.

788

Oferta i preus de venda de l’habitatge nou. Catalunya 2002-2003.
(pàg. 602-603)

RELACIÓ DE TAULES

Taula 249. Descomposició del preu dels habitatges de renda lliure.
Barcelona ciutat 1998-2003. (pàg. 604)
Taula 250. Esforç de compra d’un habitatge nou. Catalunya 2001-2003.
(pàg. 606)
Taula 251. Preus mitjans de venda i superfícies mitjanes dels habitatges
de segona mà. Catalunya 2001-2003. (pàg. 608)
Taula 252. Evolució anual del lloguer mitjà contractual per zones.
Catalunya 2001-2003. (pàg. 609)
Taula 253. Incendis forestals per comarques i tipus de terra afectada.
Catalunya 2003. (pàg. 614-615)
Taula 254. Nombre de declaracions d’impacte ambiental emeses per
tipus d’actuacions. Catalunya 1990-2002. (pàg. 616)
Taula 255. Situació dels embassaments a les conques internes. Catalunya
2002. (pàg. 619)
Taula 256. Demandes d’aigua per tipus de demanda. Catalunya 2002.
(pàg. 620)
Taula 257.

Xarxes de qualitat d’aigües superficials. Catalunya 2000-2002.
(pàg. 623)

Taula 258. Indicadors principals de les depuradores d’aigua. Catalunya
2001-2002. (pàg. 623)
Taula 259.

Estat d’implantació de deixalleries. Catalunya 2002. (pàg. 629)

Taula 260.

Estat d’implantació de plantes de compostatge. Catalunya 2002.
(pàg. 629)

Taula 261. Estat d’implantació de les instal·lacions de gestió de residus
de la construcció. Catalunya 2002. (pàg. 630)
Taula 262. Estat d’implantació de les instal·lacions de gestió de purins.
Catalunya 2002. (pàg. 630)
Taula 263

Evolució del parc de vehicles per tipus. Catalunya 1998-2002.
(pàg. 634)

Taula 264. Despesa pública en cultura. Catalunya 2001. (pàg. 639)
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Taula 265.

Dotació màxima de les subvencions de la indústria audiovisual
segons destí. Catalunya 2003. (pàg. 642)

Taula 266.

Ponderació de la despesa en cultura i oci de l’IPC per comunitats
autònomes. Espanya 2003. (pàg. 646)

Taula 267. Dades bàsiques de l’edició de llibres. Catalunya 2001-2002.
(pàg. 650)
Taula 268. Despesa familiar total en consum per trimestres. Espanya
2000-2003. (pàg. 660)
Taula 269.

Actius, deutes i riquesa financera neta de les famílies. Espanya
1995-2003. (pàg. 664)

Taula 270. Pressupost d’ingressos de la Seguretat Social. Espanya 2003.
(pàg. 688)
Taula 271. Distribució de les quotes a la Seguretat Social entre empreses
i treballadors segons règim. Espanya 2003. (pàg. 688)
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règim. Catalunya i Espanya 2001-2003. (pàg. 691)
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(pàg. 692)
Taula 274. Evolució del nombre de beneficiaris per tipus de pensions de
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Nombre i import mitjà de les pensions contributives segons règim i tipus de pensió. Catalunya desembre de 2003. (pàg. 699)
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2001-2003. (pàg. 700)

Taula 278. Beneficiaris i import mitjà de les pensions de jubilació.
Catalunya i Espanya 2003. (pàg. 701)
Taula 279. Beneficiaris i import mitjà de les pensions d’incapacitat permanent. Catalunya i Espanya 2003. (pàg. 702)
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Taula 280. Beneficiaris i import mitjà de les pensions de viduïtat.
Catalunya i Espanya 2003. (pàg. 703)
Taula 281. Beneficiaris i import mitjà de les pensions d’orfandat i a favor
de famílies. Catalunya i Espanya 2003. (pàg. 703)
Taula 282. Beneficiaris de prestacions no contributives de la seguretat social. Catalunya i Espanya 2003. (pàg. 706)
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Taula 284. Beneficiaris i import mitjà de les pensions no contributives
d’invalidesa. Catalunya 2003. (pàg. 709)
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Catalunya 2003. (pàg. 711)
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1994-2003. (pàg. 716)
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Any 2003. (pàg. 725)
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(pàg. 735)
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Taula 297.

Cases d’acolliment i pisos amb suport per a dones maltractades
per regions de serveis socials. Catalunya 2002. (pàg. 736)

Taula 298. Oferta de places de residència per a toxicòmans per regions de
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792

RELACIÓ DE GRÀFICS

Gràfic 1.

Convergència real Espanya-UE (UE = 100) 1985-2003. (pàg. 41)
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Catalunya 2003. (pàg. 193)
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Gràfic 44.
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Gràfic 45.

Nombre de plans de formació aprovats per tipus. Catalunya 2001.
(pàg. 301)

Gràfic 46.

Percentatge de contractes temporals i indefinits sobre el total.
Catalunya 2000-2003. (pàg. 324)

Gràfic 47.

Percentatge de contractes temporals i indefinits sobre el total.
Espanya 2000-2003. (pàg. 324)

Gràfic 48.

Distribució dels contractes indefinits i temporals per trams
d’edat. Catalunya 2003. (pàg. 331)

Gràfic 49.

Contractes registrats per nivell acadèmic del treballador.
Catalunya 2003. (pàg. 332)

Gràfic 50.

Pes dels contractes indefinits per cada sector d’activitat.
Catalunya 2003. (pàg. 334)

Gràfic 51.

Percentatge de contractes temporals segons durada. Catalunya
2003. (pàg. 339)

Gràfic 52.

Contractes formalitzats per ETT Catalunya 2000-2003.
(pàg. 341)

Gràfic 53.

Acords de sector segons vigència. Catalunya 2000-2003.
(pàg. 357)

Gràfic 54.

Acords d’empresa segons vigència. Catalunya 2000-2003.
(pàg. 358)

Gràfic 55.

Jornada anual mitjana pactada per àmbit funcional a l’agricultura.
Catalunya 2002-2003. (pàg. 360)

Gràfic 56.

Jornada anual mitjana pactada per àmbit funcional a la indústria.
Catalunya 2002-2003. (pàg. 361)

Gràfic 57.

Jornada anual mitjana pactada per àmbit funcional a la
construcció. Catalunya 2002-2003. (pàg. 361)

Gràfic 58.

Jornada anual mitjana pactada per àmbit funcional als serveis.
Catalunya 2002-2003. (pàg. 362)

Gràfic 59.

Vagues per sector d’activitat. Catalunya 2002-2003. (pàg. 376)

RELACIÓ DE GRÀFICS
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SIGLES

ACAB
ADENC
AENA
AIJEC
ANC
AODL
AUE
BOE
BUP
CAC 40
CAP
CATAC
CatSalut
CC
CCAA
CCAE
CCOC
CCOO
CCRTV
CE
CEMATSE
CEOE
CES
CET

Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia
Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura
Aeroports Espanyols i Navegació Aèria
Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya
Acord interconfederal per a la negociació col·lectiva
Agent d’ocupació i desenvolupament local
Acta Única Europea
Butlletí Oficial de l’Estat
Batxillerat unificat i polivalent
Índex borsari francès
Centre d’atenció primària
Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de
l’Administració de Catalunya
Servei Català de la Salut
Codi Civil
Comunitats autònomes
Classificació catalana d’activitats econòmiques
Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya
Comissions Obreres
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
Constitució espanyola
Coalició electoral del Sindicat de Metges de Catalunya i del
Sindicat d’Infermeria
Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials
Consell Econòmic i Social del Regne d’Espanya
Centre especial de treball
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CFC
CFGM
CFGS
CIDEM
CIRIT
CLU
CLUR
COP
COU
CPD
CRE
CSIF
CSSA
CTESC
DAX
dB
DGAH
DGAIA
DOGC
DOUE
Dow Jones
DQE
DSM-IV
DURSI
EAC
EAP
EBE
ECPF
ECO
ECTS
EEB
EEES
EEO
EET
EFIENSA
EFT
EGB
ELA
EPA
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Clorofurocarboni
Cicles formatius de grau mitjà
Cicles formatius de grau superior
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial
Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica
Cost laboral unitari
Cost laboral unitari real
Consells d’orientació professional
Curs d’orientació universitària
Contractes de posada a disposició
Comptabilitat regional d’Espanya
Central Sindical Independiente y de Funcionarios
Centres sociosanitaris assistits
Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya
Deutscher Aktienindex (Índex borsari alemany)
Decibelis
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge
Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Diari Oficial de la Unió Europea
Índex bursari de la borsa de Nova York
Document de qualitat empresarial
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals)
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Estatut d’Autonomia de Catalunya
Equip d’atenció primària
Excedent brut d’explotació
Enquesta contínua de pressupostos familiars
Estratègia Catalana per l’Ocupació
European Credit Transfer System (Sistema Europeu de
Transferència de Crèdits)
Encefalopatia espongiforme bovina
Espai Europeu d’Ensenyament Superior
Estratègia Europea per l’Ocupació
Encefalopaties espongiformes transmissibles
Eficiencia Energética SA
Enquesta de les forces de treball
Educació general bàsica
Entitats locals de l’aigua
Enquesta de població activa

SIGLES

EQM 2001
ERO
ESADE
ESO
ESP
ET
ETODA
ETT
EUA
EUROSTAT
EV
EVBS
EVLI
FAD
FAGEM
FANDE

Enquesta de mobilitat quotidiana 2001
Expedient de regulació d’ocupació
Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas
Ensenyament secundari obligatori
Ensenyaments especials
Estatut dels treballadors
Equips de teràpia en observació directa ambulatòria
Empresa de treball temporal
Estats Units d’Amèrica
Oficina Estadística de les Comunitats Europees
Esperança de vida
Esperança de vida en bona salut
Esperança de vida lliure d’incapacitat
Foment de les Arts Decoratives
Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme
Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de
Ediciones
FAO
Organització de les Nacions Unides per l’Agricultura i
l’Alimentació
FAS
Fons Nacional d’Assistència Social
FECAPCE Federació Catalana de Promotors Constructors
FGC
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Footsie 100 Índex borsari anglès
FORCEM
Fundación para la Formación Continua
FORM
Fracció orgànica dels residus municipals
FP
Formació professional
IAE
Impost sobre activitats econòmiques
IAQA
Índex automàtic de la qualitat de l’aigua
Ibex 35
Índex de la borsa espanyola
ICAEN
Institut Català d’Energia
ICAM
Institut Català de les Avaluacions Mèdiques
ICASS
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
ICC
Institut Català de Consum
ICD-10
International Statistical Classification of Diseases and Related
Health Problems (Classificació Estadística Internacional de
Malalties i Problemes de Salut Relacionats)
ICI
Indicador de clima industrial
ICL
Índex de cost laboral
ICS
Institut Català de la Salut
IDESCAT Institut d’Estadística de Catalunya
IESE
Instituto de Estudios Superiores de Empresa
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IHPC
IMSERSO
INAEM
INCASÒL
INE
INEM
INSALUD
INSS
I+O
IPC
IPI
IPI
IPRI
IRPF
ISBN
ISQA
ISTAS
IT
ITF
IVA
LGSS
LIONDAU
LISMI
LISOS
LOCE
LOU
LUC
MCJ
MDO
MEC
MIB 30
MTAS
Nikkei
OCATT
OCDE
OIT
OJD
OMS
ONU
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Índex harmonitzat de preus al consum
Institut de Migracions i Serveis Socials
Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música
Institut Català del Sòl
Institut Nacional d’Estadística
Institut Nacional d’ Ocupació
Institut Nacional de la Salut
Institut Nacional de la Seguretat Social
Iniciatives locals d’ocupació
Índex de preus al consum
Índex de producció industrial
Itineraris personals d’inserció
Índex de preus industrials
Impost sobre la renda de les persones físiques
International Standard Book Number - Número internacional
normalitzat per als llibres
Índex simplificat de qualitat de l’aigua
Institut Sindical del Treball, Ambient i Salut
Incapacitat temporal
Federació Internacional de Treballadors del Transport
Impost sobre el valor afegit
Llei General de la Seguretat Social
Llei d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat
universal
Llei d’integració social dels minusvàlids
Llei d’infraccions i sancions de l’ordre social
Llei orgànica de qualitat de l’educació
Llei orgànica d’universitats
Llei d’universitats catalana
Malaltia de Cretuzfeldt-Jakob
Malaltia de declaració obligatòria
Ministeri d’Educació i Ciència
Índex borsari italià
Ministeri de Treball i Assumptes Socials
Índex de la borsa de Tòkio
Organització Catalana de Trasplantaments
Organització per la Cooperació i Desenvolupament Econòmic
Organització Internacional del Treball
Oficina de Justificación de la Difusión
Organització Mundial de la Salut
Organització de les Nacions Unides

SIGLES

OTG
PaD
PAS
PDI
PEIN
PGOC
PIB
PIEC

Oficines de Treball de la Generalitat
Panell de desigualtats socials a Catalunya
Pla d’actuació social
Pla director d’infrastructures del transport públic col·lectiu
Pla d’espais d’interès natural
Pla general d’ocupació de Catalunya
Producte interior brut
Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de
Catalunya
PIME
Petita i mitjana empresa
Pimec-Sefes Confederació empresarial de la petita i mitjana empresa de
Catalunya
PIRMI
Programa interdepartamental de la renda mínima d’inserció
PNAE
Pla nacional d’acció per a l’ocupació del Regne d’Espanya
PNAin
Pla nacional d’acció per a la inclusió social del Regne
d’Espanya
PSARU
Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes
PTO
Pactes territorials per l’ocupació
RA
Remuneració dels assalariats
RD
Reial decret
R+D
Recerca i desenvolupament
R+D+I
Recerca, desenvolupament i investigació
REA
Règim especial agrari
RENFE
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
RETA
Règim especial de treballadors autònoms
RIS
Regional Innovation Strategy (Estratègia Regional d’Innovació)
RITTS
Regional Innovation and Technology Transfers Strategies and
Infrastructure (Estratègia Regional d’Innovació i Transferència
de Tecnologia)
RMB
Regió Metropolitana de Barcelona
RMI
Renda mínima d’inserció
RSP
Reglament dels serveis de prevenció
SCE
Societat cooperativa europea
SEEDO
Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad
SGAE
Sociedad General de Autores y Editores
SI
Societat de la informació
SIGFITO
Sistema integrat de gestió d’envasos de productes fitosanitaris
SIGRE
Sistema integral de gestió de residus d’envasos
SIMFI
Serveis d’intermediació financera mesurats indirectament
SISPE
Sistema d’Informació dels Serveis Públics d’Ocupació
SMI
Salari mínim interprofessional
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SNS
SOC
SOVI
SPA
SPOE
SRAS
SS
SSAP
STSI
TBC
TC
TGV
TIC
TIEPI
TLC
TMB
UDVP
UE
UEM
UAB
UB
UdG
UdL
UGT
UIC
UOC
UPC
UPF
URV
UV
VAB
VHB
VHC
VIH
XACQA
XAD
XDSI
XHUP
XILA
XTB
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Sistema Nacional de Salut
Servei d’Ocupació de Catalunya
Assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa
Serveis de prevenció aliens
Servei Públic d’Ocupació Estatal
Síndrome respiratòria aguda severa
Seguretat Social
Serveis Socials d’Atenció Primària
Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació
Tuberculosi
Tribunal Constitucional
Tren de gran velocitat
Tecnologies de la informació i la comunicació
Índex de qualitat de servei
Tribunal Laboral de Catalunya
Transports Metropolitans de Barcelona
Usuaris de drogues per via parenteral
Unió Europea
Unió Econòmica i Monetària
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de Lleida
Unió General de Treballadors
Universitat Internacional de Catalunya
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Rovira i Virgili
Universitat de Vic
Valor afegit brut
Virus de l’hepatitis B
Virus de l’hepatitis C
Virus de la immunodeficiència humana
Xarxa automàtica de control de la qualitat de l’aigua
Xarxa d’atenció a les drogodependències
Xarxa digital de serveis integrats
Xarxa d’Hospitals d’Utilització Pública
Xarxa d’informació i selecció laboral en origen
Xarxa telefònica bàsica

ÍNDEX ANALÍTIC

Índex analític

1.ÍNDEX ANALÍTIC

Accidents de treball
Accidents de treball amb baixa
417-424,
428-437, 762
Accidents de treball sense baixa
417-419
Evolució
414-416, 762-763
Índex d’incidència
425-426, 430-437,
762-763
Malalties professionals
426-427, 763
Acomiadament
Conciliacions individuals
345-347
Expedients de regulació d’ocupació 347-349
Administració autonòmica
Finançament autonòmic
113
Afiliació a la Seguretat Social
Emigració i immigració 239-240, 144-246,
440, 759
Mercat de treball
239-240, 243-246,
689-691
Agència Catalana de l’Aigua 617, 619, 622-623
Aigua
Agència Catalana de l’Aigua
617, 619,
622-623
Medi ambient
617-624
Qualitat de l’aigua
622-624
Aire
Qualitat de l’aire
632-637
Assistència psiquiàtrica
vegeu Salut mental
Atenció domiciliària
Serveis socials
727, 729
Atenció especialitzada
Serveis socials
726-737
Atenció farmacèutica
Discapacitats
710-711
Pensionistes
705
Salut i assistència mèdica
544-547
Atenció precoç
Discapacitats
732
Atenció primària
Despesa de Seguretat Social
692
Marc normatiu
726-727
Salut i assistència mèdica
496, 497, 521,
532, 542, 545, 550
Serveis socials
728-732
Atur
Conjuntura econòmica
62-63
Marc normatiu
713-714

Mercat de treball
202-212, 217-225,
230-231, 439, 760
Prestacions
714-722
Renda activa d’inserció
718, 720-722
Atur registrat
Mercat de treball
62, 215-217, 219-224,
240, 439, 760
Béns de consum
Sector exterior
16, 21, 24, 26, 28
Béns d’equipament
Conjuntura econòmica
28, 43-44, 48, 60
Demanda interna
43-44, 48, 60
Borsa de valors
55-56, 58-59
Canvi Climàtic
Medi Ambient
632
Centres residencials
Discapacitats
712, 73-733, 736
Dones maltractades
735-736
Drogaddictes
734, 737
Educació
735
Estada limitada
730
Gent gran
734
Infància i adolescència
731, 732
Clàusula de revisió salarial
153, 370-374,
443, 761
Cohesió social
Política d’ocupació
291, 307-308, 310
Comerç electrònic
Tecnologies de la informació
i la comunicació
92-93, 96, 102, 108
Competències de les CCAA
Conflicte de competències
237, 295-296,
304, 438
Salut i assistència mèdica
692
Competitivitat
Innovació
96
Petita i mitjana empresa
369-370
Conciliació de la vida familiar i laboral
Discapacitats
365, 367-369
Dones
363-364, 369, 443
Família
364-369
Marc normatiu
177, 363-370
Política d’ocupació
443
Conflictes laborals
Expedients de regulació d’ocupació
374,
378-382, 444
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Solució extrajudicial de conflictes
375,
383-388, 444, 761-762
Tancaments patronals
374, 378, 444, 761
Vagues
374-378, 383, 443, 761
Conjuntura econòmica
Atur
62-63
Béns d’equipament
28, 43-44, 48, 60
Construcció
43, 47-48, 50-51, 60, 62-63
Consum privat
42-44
Costos laborals
51
Demanda interna
42, 44-45
Despeses financeres
127
Empreses catalanes
53
Exportacions i importacions
45-46
Formació bruta de capital
43-44, 166
Índex de Preus al Consum
163-166, 170
Inflació
51, 144-148, 163, 170
Mercat de treball
62
Ocupació
51, 63
Taxa d’atur
63
Salaris pactats
152, 154, 158, 160-161
Saldo amb la resta d’Espanya
45
Saldo amb l’estranger
45-46, 82
Saldo exterior
45
Construcció
Accidents de treball
393, 398, 408, 413,
420, 423-427, 429-434, 437, 445
Conflictivitat laboral
376, 380-381, 388
Conjuntura econòmica
43, 47-48, 50-51,
60, 62-63, 82, 753-754
Contractació
333-335, 346-349
Demanda interna
43, 50-51, 60, 62
Habitatge
586-587, 593-600
Mercat de treball 187, 194, 203, 209, 213,
217, 238, 253-260, 270-271, 290, 302,
441, 762
Negociacions col·lectives
de treball
354-356, 361-363
Consum
Arbitratge
657-659
Cultura i oci
645-646, 654-665
Despesa privada
660-665
Economia catalana
42-45, 50-51
Marc normatiu autonòmic
656
Marc normatiu comunitari
654-655
Marc normatiu estatal
655
Reclamacions
656-657
Consum de les llars
vegeu Consum privat
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Consum privat
Conjuntura econòmica
42-44
Demanda interna
42, 44-45
Economia internacional
15-16, 24, 27
Nivell de benestar i pobresa
489-491
Consum públic
Demanda interna
44
Contaminació acústica
Medi Ambient
637
Contractació
Discapacitats
325-330, 338
Dones
325, 330, 342, 347
Emigració i immigració 238-239, 246-248,
440
Empreses de treball temporal
340-345
Evolució
323-325, 759-760
Evolució dels acomiadaments
345-349
Mercat de treball
186, 323-349, 440, 442
Modalitats de contracte
203, 205, 238,
325-329
Marc normatiu
178-179, 183
Subcontractació
392-393, 408-410, 413
Cooperació al desenvolupament
237
Cooperatives
Economia social
134-139, 142-143, 761
Marc normatiu autonòmic
136-137
Marc normatiu comunitari
136-137
Mercat de treball
183-184, 289,
303-304, 439
Convenis col·lectius de treball
Clàusula de revisió salarial
370-374,
443, 761-762
Jornada mitja pactada
358-363, 443
Negociacions col·lectives
de treball
350-358, 443
Costos laborals
Conjuntura econòmica
51
Costos laborals unitaris
155, 157
Distribució funcional de la renda 157-158
Productivitat
157-158, 160-161
Salaris
152-154, 158, 160-161
Cultura i oci
Cinema
642-645
Despesa privada
645-647
Despesa pública
638-639
Edició
650-653
Esport
647-649
Música
640, 641, 644-645
Premsa
643, 653-654,
Teatre
640, 641, 643-644
Televisió
654

Índex analític
Demanda d’habitatge
586, 592-595, 597, 607
Demanda interna
Béns d’equipament
43-44, 48, 60
Conjuntura econòmica
42, 44-45
Construcció
43, 50-51, 60, 62
Consum privat
42, 44-45
Consum públic
44
Estalvi i inversió
42, 44-45, 55-57
Formació Bruta de Capital
165
Mercat de capitals
55-59
Renda disponible de les famílies
42-44
Demografia
Creixement de la població
449-450, 454,
457, 472
Emigració i immigració
449-450, 460,
462-473
Envelliment de la població
451, 454,
474-476
Esperança de vida
452
Estructura demogràfica
473-476
Fecunditat
451
Mercat de treball
475
Migracions internes
458-473
Població estrangera
462-473
Població rural
452-457
Població urbana
452-457
Dependència
Atenció domiciliària
729-730
Atenció sociosanitària
734
Discapacitats
732-733, 736
Drogaddictes
734-735
Exclusió social
484-485
Família
735-736, 744-745
Gent gran
734
Infància i adolescència
731-732
Desenvolupament local
Política d’ocupació
284-289, 305-311
Desenvolupament sostenible
Medi ambient
612, 616
Despeses financeres
Conjuntura econòmica
127
Despesa privada
Consum
660-665
Cultura i oci
645-647
Despesa pública
Cultura i oci
638-639
Protecció social
694
Salut i assistència mèdica
547-552
Seguretat Social
690-695

Discapacitats
Any europeu de persones
amb discapacitat
712
Atenció precoç
732
Atenció sociosanitària
710-711, 734
Conciliació de la vida familiar
i laboral
365, 367-369
Contractació
325-330, 338
Dependència
732-733, 736, 744
Ocupació
181
Prestacions de la LISMI
710-711
Risc d’exclusió social
478-479, 483, 491
Discriminació laboral
176-177, 311, 353
Dones
Centres residencials per dones
maltractades
736
Conciliació de la vida familiar
i laboral
363-364, 369, 443
Contractació
325, 330, 342, 347
Pensions de viduïtat
696-697, 699,
702-703
Pobresa
479-581
Prestacions d’atur
716, 719
Taxa d’activitat
184, 190-193
Taxa d’atur
212-213, 217-218, 231-233
Taxa d’ocupació
184, 197-200, 227-228,
439
Violència
521
Drogues
Serveis socials per a toxicòmans
734-735
Salut i assistència mèdica
535-539
Economia catalana
Consum
42-45, 50-51
Equilibri territorial
60
Exportacions i importacions
45-46
Formació Bruta de Capital
43-44
Producte Interior Brut
45
Sectors Productius
42, 46-47, 50, 60
Economia espanyola
42, 54
Economia internacional
Consum privat
15-16, 24, 27
Economia nord-americana
24-26
Economia espanyola
27-28
Economia europea
15-17
Inflació
21-22, 24-25, 27, 32, 40
Producte Interior Brut
15-16, 24-29, 31,
40, 163-164
Taxa d’atur
19, 25, 32, 41
Economia social
Cooperatives
134-139, 142-143,
183-184, 289, 303-304, 439, 761
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Fundacions
134-135, 272, 275, 281
Mutualitats
134-135
Societats laborals
134-135, 139-141, 143,
182-184, 304, 761
Educació
Alumnes estrangers
579-581
Aprenentatge permanent
553-556
Centres residencials
736
Educació infantil
556-557, 565, 568-571
Ensenyament no universitari
568-570
Ensenyament primari
571-573
Ensenyament secundari
573-577
Ensenyament universitari
581-585
Finançament
558-568
Formació professional
576-577
Fracàs escolar
732
Inversions
92
Investigació
91
Llei Orgànica de Qualitat
de l’Educació (LOCE)
556-558, 568,
571, 573, 576
Llei Universitària de Catalunya
(LOU)
583
Pretallers
732
Emigració i immigració
Afiliació a la Seguretat Social
239-240,
244-246, 440
Contractació
238-239, 246-248, 440
Demografia
449-450, 460, 462-473, 767
Exclusió social
184, 770
Immigració irregular
236
Mercat de treball
179, 185, 235-249, 316,
440
Població estrangera
462-473
Salaris
249
Serveis socials
743-744
Empreses de treball temporal
340-345
Energia
Medi Ambient
624-626
Envelliment de la població 451, 454, 474-476
Equilibri territorial
Economia catalana
60
Esperança de vida
Demografia
452
Salut i assistència mèdica
497-499
Esport
647-649
Estalvi i inversió
Demanda interna
55-57, 42, 44-45
Sistema financer
55-59, 61
Euro
Preus
17-18, 164
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Exclusió social
Aturats
714
Cohesió social
478-479
Dependència
484-485
Discapacitats
478-479, 483, 491
Emigració i immigració
180
Família
740
Gent gran
486-487
Habitatge
489
Joventut
480, 486-487
Ocupació
478, 482-483
Pensions de viduïtat
485
Pensions SOVI
485
Pobresa
477-492
Política d’ocupació
310
Política social
478-479
Protecció social
478, 482-485, 728-732
Expedients de regulació d’ocupació
374,
378-382, 444
Exportacions i importacions
Conjuntura econòmica
45-46
Economia catalana
45-46
Sector exterior
25, 27, 29, 45-46
Família
Conciliació de la vida familiar
i laboral
364-369
Dependència
744-745
Exclusió social
740-741
Marc normatiu
648, 684, 740-741
Pobresa
481-482, 488-489
Polítiques públiques
368-369
Prestacions
696-698, 704-705, 741-743
Serveis socials
729-731, 736-737, 744
Fecunditat
451
Finançament autonòmic
Finances públiques
113
Hisenda pública
113-122, 130-132
Impostos sobre el valor afegit
131-132,
116
Impost sobre la renda
131-132, 113,
116-117
Política fiscal
113, 116-117, 131-132
Pressupost
113, 116-117, 120, 123-124,
126, 128
Recaptació d’impostos
113, 128
Salut i assistència mèdica
115, 128-129
Sector públic
113, 115-116, 120, 126,
128, 133
Sistema tributari
113-117

Índex analític
Foment de l’ocupació
Marc normatiu comunitari
175-176
Política d’ocupació 284-290, 307, 309, 441
Fons de cohesió
Política estructural i de cohesió
de la UE
284
Formació bruta de capital
Conjuntura econòmica
43-44, 166
Demanda interna
165
Economia catalana
43-44
Formació professional
Educació
576-577
Formació contínua 179, 291-305, 441, 763
Formació ocupacional
179, 271-280,
284, 440
Formació permanent
176-177, 291-292
Formació professional reglada
265-266,
290, 293
Institut Català de les Qualificacions
Professionals
294
Mercat de treball
189, 193, 197, 222
Pla català de Formació en Seguretat
i Salut laborals
402-404, 445, 762
Pla General de la Formació
Professional a Catalunya
294
Política d’ocupació 176-177, 179-180, 185
Pretallers
732
Fundacions
134-135, 272, 275, 281
Gent gran
Atenció domiciliària
728-730
Centres residencials
734
Dependència
368-369 744-745
Envelliment de la població
451, 454,
474-476, 744-745
Maltractament
522-523
Pensions contributives
695-705
Pensions no contributives
705-712
Pobresa
480, 486-487
Serveis socials
726-727
Gestió de residus
626-632
Habitatge
Construcció
586-587, 593-600
Demanda
586, 592-595, 597, 607
Distribució territorial
587-594, 596-603
Exclusió social
489
Habitatges protegits
598-600
Habitatges tutelats per a gent gran
734
Lloguer per a joves
744
Mercat de treball
178
Nivell de benestar i pobresa
492

Política de l’habitatge
610-611
Préstecs hipotecaris
587, 600, 605-607
Preus
587, 600-610
Hàbits de salut
523-542
Hisenda pública
Finançament autonòmic 113-122, 130-132
Immigració
vegeu Emigració i immigració
Importacions
vegeu Exportacions i importacions
Impost sobre el valor afegit
Finançament autonòmic 113, 116-117,
131-132
Sector públic
113, 118, 132
Sistema tributari
113, 131-132
Impost sobre la renda de les persones físiques
Finançament autonòmic
113, 116-117,
131-132
Sector públic
113, 118, 132
Sistema tributari
113, 131-132
Impost sobre la renda dels no residents
Sector públic
116, 132
Sistema tributari
116, 132
Incendis
Medi Ambient
613-615
Índex de Preus al Consum
24-25, 27, 32-33,
144, 163-166, 170
Índex de Preus Industrials 22, 35, 37, 160-161
Infància i adolescència
Serveis socials
736, 743-744
Inflació
Conjuntura econòmica
51, 144-148, 163,
170
Economia internacional
21-22, 24-25,
27, 32, 40
Preus
21-22, 32, 40, 169-171
Infraestructures
Inversions
64, 73, 96
Localització industrial
65, 68
Mobilitat laboral
65-67
Política d’ocupació
307
Transport de mercaderies 71-72, 76, 79-80
Transport ferroviari
76
Transport per carretera
67-68, 76-77
Transport urbà
66, 69, 76
Innovació
Competitivitat
96
Coneixement
81, 84, 91, 94
Inversions en educació
92
Inversions en investigació
82-83
Política d’ocupació
310
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Productivitat
84-85
Registres
87
Tecnologia
91-93, 96
Integració social
vegeu Exclusió social
Internet
Tecnologies de la informació
i la comunicació
92-93, 96, 103-111
Inversions
Educació
92
Infraestructures
64, 73, 96
Investigació
82-83, 91
Petita i mitjana empresa
369-370
Sector exterior
45-46
Sector públic
88-89
Investigació
Educació
91
Inversions
82-83, 91
Política d’ocupació
271-272, 307
Seguretat i salut laborals
394
IPC
vegeu Índex de Preus al Consum
IPRI
vegeu Índex de Preus Industrials
IRNR
vegeu Impost sobre la Renda dels no Residents
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
353, 358- 363, 443
Joventut
Mercat de treball
184, 187, 193-194,
202, 210, 213-214, 218, 225, 233-234,
319, 439, 441, 759, 767
Pacte per a l’ocupació juvenil
a Catalunya
319-322, 441
Pobresa
480, 486-487
Serveis socials
731, 744
Maltractament
Dones
521, 736
Gent gran
522-523
Marc normatiu autonòmic
Consum
656
Cooperatives
136-137
Mercat de treball
184-186
Salut i assistència sanitària
497
Seguretat i salut laborals
401-402
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Marc normatiu comunitari
Consum
656
Cooperatives
136-137
Foment de l’ocupació
175-176
Mercat de treball
175-178
Salut i assistència sanitària
495
Seguretat i salut laborals
391-396
Marc normatiu estatal
Atur
713-714
Consum
655
Mercat de treball
178-184
Salut i assistència sanitària
496-497
Seguretat i salut laborals
396-400
Seguretat social
677-687
Marginació social
vegeu Exclusió social
Medi ambient
Agència Catalana de l’Aigua
617, 619,
622, 623
Aigua
617-624
Canvi Climàtic
632
Contaminació acústica
637
Desenvolupament sostenible
612, 616
Desenvolupament urbà
616
Energia
624-626
Gestió de residus
626-632
Incendis
613-615
Natura i biodiversitat
612-615
Qualitat de l’aigua
622-624
Qualitat de l’aire
632-637
Mercat de capitals
Demanda interna
55-59
Mercat de treball
Afiliació a la Seguretat Social
239-240,
243-246, 688-689, 691
Atur
208-212, 217-225, 230-231,
240, 439, 760
Atur de llarga durada
200, 214, 218,
230-231, 760
Atur registrat
62, 215-217, 219-224,
439, 760
Conjuntura econòmica
62
Construcció
187, 194, 203, 209, 213,
217, 238, 253-260, 270-271, 290, 302,
441, 762
Contractació
203, 205, 238-239,
323-349, 440, 442, 759-760
Cooperatives
183-184, 289, 303-304, 439
Demografia
475

Índex analític
Emigració i immigració
179, 185,
235-249, 440
Formació
189, 193, 197, 222
Joventut
184, 187, 193-194, 202, 210,
213-214, 218, 225, 233-234, 319, 439,
441, 759, 767
Marc normatiu autonòmic
184-186
Marc normatiu comunitari
175-178
Marc normatiu estatal
178-184
Mobilitat laboral
160-161, 163, 165,
169, 291
Població activa
186-187, 208, 210,
214, 216, 240-241, 439, 759
Població desocupada
187, 208-225, 439,
760, 762
Població inactiva
206-208, 439
Població ocupada
186-187, 193-206,
239-243, 439, 754, 759-760
Sectors d’activitat
186-187, 193-195,
203, 209, 212-213, 216-217, 238, 253-261,
269-271, 290, 302
Taxa d’activitat
190-193, 759
Taxa d’atur
198, 212-214, 217,
228-235, 439
Taxa d’atur femení
212, 217-218,
231-233
Taxa d’atur juvenil
213-214, 218,
233-234, 768
Taxa de temporalitat
205-206, 439, 760
Taxa d’inactivitat
208, 439
Taxa d’ocupació
177-178, 197-200,
226-228, 439, 759
Treball a temps parcial
201-202,
325-326, 328-331, 341, 352
Mercat financer
vegeu Mercat de capitals
Migracions internes
Demografia
458-473
Mobilitat laboral
Infraestructures
65-67
Mercat de treball
160-161, 163, 165,
169, 291
Negociacions col·lectives de treball
353
Morbiditat
Salut i assistència mèdica
503-513
Mortalitat
Salut i assistència mèdica
497-503
Mutualitats
134-135
Natalitat
vegeu Fecunditat

Natura i biodiversitat
Medi Ambient
612-615
Negociacions col·lectives de treball
Acords col·lectius de treball
350-358
Condicions de treball
410
Mobilitat laboral
353
Nivell de benestar i pobresa
Consum privat
489-491
Exclusió social
477-492
Habitatge
492
Salut i assistència mèdica
478, 492-494
Pacte per a l’ocupació juvenil
a Catalunya
319-322, 441
Pactes territorials per a l’ocupació
305-318,
441
Pensions i prestacions
A favor de familiars
696, 699, 703-704
Atur
714-722
Incapacitat permanent
696-698, 701-702
Invalidesa
708-709
Jubilació contributiva
696-698, 700-701
Jubilació no contributiva
705, 707-708
LISMI
706, 710-711
Malalties
709-710
Maternitat
704
Salut i assistència sanitària
690, 710-711
SOVI
485
Orfandat
696-698, 703-704
Vellesa
706, 709
Viduïtat
696-698, 702-703
Persones grans
vegeu Gent gran
Pesca
Mercat de treball
335, 392-393
PIB
vegeu Producte Interior Brut
Pla General d’Ocupació de Catalunya
175,
184-186, 438-439
Població activa
186-187, 208, 210, 214,
216, 240-241, 439, 759
Població desocupada
187, 208-225, 439, 760
Població estrangera
Emigració i immigració
449-476
Demografia
462-473
Població inactiva
206-208, 439
Població ocupada
186-187, 193-206,
239-243, 439, 754, 759-760
Pobresa
Dones
479-581
Exclusió social
477-492
Família
481-482, 488-489
Gent gran
480, 486-487
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Joventut
480, 486-487
Política de l’habitatge
610-611
Política d’ocupació
Cohesió social
291, 307-308, 310
Conciliació de la vida familiar
i laboral
443
Exclusió social
310
Foment de l’ocupació
284-290, 307, 309,
441
Formació professional
176-177,
179-180, 185
Infraestructures
307
Innovació
310
Investigació
272
Polítiques actives
178-179, 181,
250-322, 440-441, 763
Societat de la informació
308
Societat del coneixement
176-177,
291-292, 304
Tecnologia
294
Tecnologies de la informació
i la comunicació
102-111, 294
Temps de treball
184
Política fiscal
Finançament autonòmic
113, 116-117,
131-132
Política monetària
Preus
17-18
Sistema financer
55-58
Política pressupostària
Sector públic
113, 120, 128
Polítiques actives
178-179, 181, 250-322,
440-441, 763
Pressupost
Finançament autonòmic
113, 116-117,
120, 123-124, 126, 128
Seguretat Social
687-695
Pressupost consolidat
120, 126, 128
Préstecs hipotecaris
587, 600, 605-607
Preus
Euro
17-18, 164
Habitatge
587, 600-610
Índex de Preus al Consum
24-25, 27,
32-33, 144, 163-166, 170
Índex de Preus Industrials
22, 35, 37,
160-161
Inflació
21-22, 32, 40, 169-171
Política monetària
17-18
Tipus d’interès
55-56, 165-166
Producte Interior Brut
Economia catalana
45
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Economia internacional 15-16, 24-29, 31,
40, 163-164
Economia europea
165
Productivitat laboral
157-158, 160-161, 370
R+D
vegeu Investigació
Recaptació d’impostos
Finançament autonòmic
113, 128
Renda
Renda activa d’inserció
718, 720-722
Renda mínima d’inserció
737-738
Renda disponible de les famílies
Demanda interna
42-44
Salaris
Clàusula de revisió salarial
153, 370-374,
443
Costos laborals
152-154, 158, 160-161
Emigració i immigració
249
Salaris pactats
Conjuntura econòmica
152-154, 158,
160-161
Saldo amb la resta d’Espanya
Conjuntura econòmica
45
Saldo amb l’estranger
Conjuntura econòmica
45-46, 82
Saldo exterior
Conjuntura econòmica
45
Salut i assistència mèdica
Alcohol
532-535
Atenció farmacèutica
544-547, 710-712
Atenció primària 496, 497, 521, 532, 542,
545, 550, 690, 692, 728-732
Competències de les CCAA
692
Desigualtats
539-542
Despesa pública
547-552
Drogues
535-539
Esperança de vida
497-499
Finançament autonòmic
115, 128-129
Hàbits
523-542
Hepatitis
510-512
Legionel·losi
512-513
Marc normatiu autonòmic
497
Marc normatiu comunitari
495
Marc normatiu estatal
496-497
Morbiditat
503-513
Mortalitat
497-503
Nivell de benestar i pobresa 478, 492-494
Prestacions
690
Salut mental
514-517, 545, 546
SIDA
504-508
Sistema sanitari
542-547

Índex analític
Tabaquisme
523-526
Violència de gènere
521
Salut mental
Salut i assistència mèdica
514-517, 540,
546
Sector de la indústria
Accidents de treball
420, 423-427,
429-434, 437, 445, 763
Conjuntura econòmica
46-48, 62-63,
753-755
Contractació
333-337, 346-349, 762
Mercat de treball
187, 193-194, 209,
212-213, 216-217, 253-261, 270-271, 290,
302, 439, 442, 444, 753
Negociacions col·lectives
de treball
355-356, 360-362,
374, 376-377, 380-382, 387-388
Sector dels serveis
Accidents de treball
420, 422-427,
429-434, 437, 445, 762-763
Conjuntura econòmica
45-46, 52,
59-63, 753-755
Contractació
333-337, 346-349
Mercat de treball
177, 179, 187,
193-194, 212-213, 216-217, 253-261,
269-271, 290, 302, 442, 761
Negociacions col·lectives
de treball
355-356, 362, 374,
376-377, 380-382, 388
Sector de la construcció
vegeu Construcció
Sector de l’agricultura
Accidents de treball
420, 423-427,
429-434, 437, 445
Conjuntura econòmica
47, 62
Contractació
333-337, 346-349
Mercat de treball
187, 193-194, 209,
212-213, 216-217, 253-254, 256-258,
270-271, 290, 441-442, 761
Negociacions col·lectives
de treball
354, 356, 360, 362,
374, 376, 380-382, 387-388
Sector exterior
Béns de consum
16, 21, 24, 26
Exportacions i importacions
25, 27, 29,
45-46
Inversions estrangeres
40
Sector públic
Empreses públiques
115, 132-133
Endeutament
133

Finançament autonòmic
113, 115-116,
120, 126, 128, 133
Impostos directes
116, 130
Impostos indirectes
116, 118, 128, 130
Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques
113, 118, 132
Impost sobre la Renda dels
no Residents
116, 132
Impost sobre el Valor Afegit
132
Inversions
88-89, 120, 124, 126,
128-129, 132-133
Ocupació
205, 351
Pressupost consolidat
120, 126, 128
Pressupost de la Seguretat Social 687-695
Sector públic central
131
Sectors productius
Economia catalana
42, 46-47, 50, 60
Seguretat i salut laboral
Acords sectorials
408-409
Actuacions de promoció
404-408
Marc normatiu
396-402
Pacte per a l’ocupació juvenil
a Catalunya
322
Pactes territorials per a l’ocupació
309
Pla català de formació en matèria
de seguretat i salut laborals
402-404,
445, 762
Seguretat Social
Marc normatiu
677-687
Pressupost
687-695
Prestacions contributives
695-705
Prestacions no contributives
705-712
Servei d’Ocupació de Catalunya
Marc normatiu
175
Intermediació
252-271
Pactes territorials per a l’ocupació 306, 319
Serveis socials
Atenció especialitzada 726-736
Atenció especialitzada d’abast
superior
736-737
Atenció primària
728-732
Dependència
744-745
Desgravacions fiscals
742-743
Estrangers menors
743-744
Infància i adolescència
743-744
Joventut
744
Prestacions a les famílies
741-743
Propostes de futur
738-741
Renda mínima d’inserció
737-738
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Sinistralitat
vegeu Accidents de treball
Sistema financer
Bancs i caixes
55-58, 60-61
Borsa de valors
55-56, 58-59
Política monetària
55-58
Sistema Sanitari
Salut i assistència mèdica
542-547
Sistema tributari
Finançament autonòmic
113-117
Impost sobre el Valor Afegit
116, 132
Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques
113, 131-132
Impost sobre la renda dels
no residents
116, 132
Societat de la informació
Política d’ocupació
308
Tecnologies de la informació
i la comunicació
101-112
Societat del coneixement
Estratègia Europea per a
l’Ocupació
176-177, 291-292
Política d’ocupació
176-177, 304
Tecnologies de la Informació
i la comunicació
101-112, 294
Societats laborals
Economia social
134-135, 139-141, 143,
183-184
Mercat de treball
183-184, 304
Solució extrajudicial de conflictes
Mediació
350-351, 383, 444
Conciliació laboral
383-388, 444
Tribunal Laboral de Catalunya
388-390,
444, 762
Tancaments patronals
374, 378, 444, 761
Taxa d’activitat
Femenina
184, 190-193
Mercat de treball
190-193, 759
Taxa d’atur
Economia internacional
19, 25, 32, 41
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Femenina
212-213, 217-218, 231-233,
227-228
Juvenil
213-214, 218, 233-234
Mercat de treball
198, 212-214, 217,
228-235, 439, 760
Taxa d’inactivitat
208, 439
Taxa d’ocupació
Femenina
184, 197-200, 227-228, 759
Mercat de treball
177-178, 197-200,
226-228, 439, 759
Taxa de temporalitat
205-206, 439, 759
Tecnologia
91-93, 96, 294
Tecnologies de la informació i la comunicació
Comerç electrònic
92-93, 96, 102, 108
Internet
92-93, 96, 103-111
Política d’ocupació
102-111, 294
Societat de la informació
101-112
Societat del coneixement
101-112
Temps de treball
Accidents de treball
413-426, 428-437
Jornada mitja pactada
353, 358-363,
443, 761
Política d’ocupació
184
Treball a temps parcial
201-202,
325-326, 328-331, 341, 352
Tipus d’interès
Preus
55-56, 165-166
Sistema financer
55-56
Toxicòmans
vegeu Drogaddictes
Transport de mercaderies
71-72, 76, 79-80
Transport ferroviari
76
Transport per carretera
67-68, 76-77
Transport urbà
66, 69, 76
Vagues
374-378, 383, 443, 761
Vellesa
vegeu Gent gran
Violència
Dones
521
Gent gran
522-523

