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PRESENTACIÓ

El 25 de juny del 2007 el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va
aprovar la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya del 2006, d’acord amb el que
estipula la Llei 7/2005. La seva aportació més destacable és la capacitat de conjuntar els aspectes
econòmics amb la situació social del nostre país.
D’altra banda, aquesta Memòria recull l’opinió dels representants dels agents socials que han
participat activament en la seva elaboració. El procés participatiu va començar amb una enquesta
a tots els membres del Ple que ens va donar les pautes de millora i ampliació dels continguts. Els
índexs, primer, i els redactats, després, van ser analitzats pels grups i les comissions de treball,
que hi van aportar els seus suggeriments.
El document que es presenta confirma que es manté la dinàmica de creixement econòmic;
en concret, el producte interior brut ha crescut a Catalunya el 3,9%. Però, si n’analitzem la
composició, detectem alguns aspectes positius com ara el repunt de les exportacions, l’increment
significatiu de la inversió en béns d’equip i de la productivitat, que ha estat superior a la mitjana
europea. Els aspectes negatius són el fort desequilibri exterior i l’alentiment de la demanda
interna. Tanmateix, és preocupant el dèficit energètic i d’infraestructures que pateix Catalunya,
on l’Estat ha invertit aquest any el 14,6% de la inversió regionalitzable del total espanyol, molt
per sota del pes de la població i de l’activitat econòmica en el conjunt de l’Estat.
Hem introduït un capítol nou dedicat a la societat del coneixement, en què els aspectes més
destacables són la pèrdua d’impuls en les despeses de recerca i desenvolupament de les empreses
privades, el manteniment de l’esforç de les universitats en aquest camp i el creixement intens
de la innovació feta per les empreses. La penetració de les tecnologies de la informació i la
comunicació està tenint un augment moderat.
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Respecte a l’evolució del mercat de treball, el fet més significatiu és el creixement de
la població ocupada en un 3,8%, amb una afiliació de treballadors estrangers a la Seguretat
Social que representa el 12,4% del total. Continua la reducció de l’atur i la tendència a l’alça
de la contractació, amb un lleuger increment dels contractes indefinits. Com a clàusules noves
en la negociació col·lectiva destaquen l’augment de mesures per a la conciliació famíliatreball i la flexibilitat de la jornada i els horaris. No obstant això, l’accidentalitat de la jornada
laboral ha crescut l’1,6%.
El document inclou també un capítol dedicat al treball autònom, el qual representa el 17,3%
del total de persones ocupades. En aquest camp augmenta el pes dels homes i disminueix
relativament el de les dones. El col·lectiu estranger representa el 5,7% del total. El seu perfil
és el d’un home, de mitjana edat, ocupat a temps complet, empresari sense assalariats i que
treballa al sector del comerç.
Pel que fa a les condicions de vida, veiem un fort increment de la població a causa
bàsicament del pes de la població estrangera, que s’ha triplicat entre el 2001 i el 2006. Si ens
referim a la salut, comprovem que la Generalitat ha incrementat els seus recursos el 10,16%.
En l’àmbit de l’educació, l’aspecte més destacable és la signatura i l’aplicació del Pacte
nacional per a l’educació, que ha comportat més professorat i més dedicació. Però també en el
camp social es detecten riscos com ara l’increment de la pobresa, la problemàtica de l’elevat
cost dels habitatges i els problemes relatius al fracàs escolar.
El darrer capítol, que també és nou, està dedicat a la sostenibilitat mediambiental, aspecte
en què s’està produint un canvi de tendència i percepció. No obstant això, queden pendents
altres assignatures, com el creixement excessiu de la urbanització a la franja costanera,
una molt limitada aportació d’energies renovables i l’estancament dels valors màxims dels
contaminants atmosfèrics.
Del contingut de la Memòria es poden deduir algunes tendències en relació amb l’evolució
de futur. Concretament, les previsions ens assenyalen que segueix la dinàmica de creixement
de l’economia, tot i que tenim el risc derivat de l’alentiment de les inversions empresarials en
recerca i desenvolupament i la gran concentració de les inversions en innovació en el sector
de les biotecnologies. La millora de les infraestructures de telecomunicacions representa una
expectativa positiva en aquest camp.
Si analitzem el futur del mercat de treball, veiem que es mantindrà la creació d’ocupació
però que caldrà reorientar les polítiques actives cap a les necessitats reals de les empreses. Es
preveuen avenços en matèria d’igualtat de gènere i es necessitaran esforços públics per a la
vinculació entre immigració i treball i integració d’immigrants.
Des del punt de vista de les condicions de vida, destaquem la consolidació de la tendència
positiva demogràfica així com de les taxes de natalitat. Això comportarà la necessitat d’abordar
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la qualitat del treball mitjançant la introducció d’un sistema únic de formació continuada per
a tothom. En el terreny de les polítiques de protecció social, s’haurà d’introduir el sistema
d’atenció a les persones amb dependència com a nou dret dels ciutadans, si bé caldrà definir els
recursos que s’hi hauran d’esmerçar. Es preveu un augment de la sensibilització mediambiental,
la qual cosa haurà de comportar inversions empresarials i una millor eficiència energètica. La
consolidació de la responsabilitat social empresarial seria el colofó de les perspectives de
millores socials.
Finalment, vull esmentar que aquesta Memòria ha estat fruit de la recerca, de la tasca i de
la reflexió de les persones que treballen a l’organització, a les quals vull agrair públicament
la dedicació i l’esforç, així com la col·laboració activa de tots els membres de la Comissió
Executiva, els quals hi aporten experiència i coneixement. En definitiva, aquest document
ha de contribuir ben segur a un millor coneixement del nostre país i les nostres futures
perspectives.

Mercè Sala Schnorkowski
Presidenta
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Capítol I
L’ECONOMIA A CATALUNYA L’ANY 2006

1.

MARC EXTERIOR DE REFERÈNCIA

1.1. EVOLUCIÓ TENDENCIAL DELS PRINCIPALS
AGREGATS MACROECONÒMICS A LA UNIÓ EUROPEA
1.1.1. Evolució econòmica a la Unió Europea
1.1.1.1. Evolució de la demanda, del producte i del mercat de treball
L’any 2006, el creixement del PIB real de la zona de l’euro ascendí
al 2,8%. Aquest registre, el més elevat des de l’any 2000, fou 1,3 punts
percentuals (p.p.) superior al de l’exercici 2005 (taula 1). Els motors del
creixement foren tant la demanda interna, que creixé el 2,5%, enfront
de l’1,8% de l’any anterior, com les exportacions, que, amb un augment
del 8,1%, pràcticament doblaren el creixement que havien experimentat
l’exercici anterior (4,5%).

L’any 2006, el
creixement del PIB
real de la zona de
l’euro ascendí al
2,8%, 1,3 punts
percentuals (p.p.).
superior al de
l’exercici 2005

En termes generals, la major intensitat del creixement de l’activitat
econòmica estigué associada, entre altres factors, al bon comportament del
mercat de treball i a la millora significativa de la confiança d’empresaris i
consumidors (taula 2). En termes intertrimestrals, el procés d’expansió fou
gradual i refermà la seva solidesa en el darrer trimestre de l’any, període en
el qual tant la demanda interna, excloent-ne la variació d’existències, com
la demanda exterior neta experimentaren un creixement intens i a l’albir,
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en aquest darrer cas, de l’acceleració notable de les exportacions de béns
i serveis.
TAULA 1. PIB PER COMPONENTS DE DESPESA.
ZONA DE L’EURO, 2005 I 2006
Unitats: taxes de variació interanuals.

2005

2006

1r T

2n T

3r T

4t T

1,5

2,8

2,2

2,8

2,7

3,3

1,8

2,5

2,2

2,5

2,8

2,3

Consum privat

1,5

1,8

1,8

1,7

1,7

2,1

Consum públic

1,4

2,3

2,5

2,0

2,1

2,5

Formació bruta de capital fix

2,7

4,3

3,6

4,7

4,0

4,8

0,0

0,0

-0,1

0,2

0,5

-0,5

PIB
Demanda interna(1)

Variació d’existències
Demanda exterior neta (1)

-0,2

0,3

0,0

0,3

0,0

1,1

Exportacions de béns i serveis (2)

4,5

8,1

8,4

7,5

6,7

9,8

Importacions de béns i serveis (2)

5,4

7,5

8,8

6,9

7,0

7,3

Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat.
Nota (1): contribució al creixement del PIB real, en punts percentuals.
Nota (2): inclou les realitzades entre els països de la zona de l’euro.
Destacà el
creixement de la
formació bruta de
capital fix (4,3%).

Entre els components de la demanda interna destacà el comportament
de la formació bruta de capital fix, l’augment de la qual se situà en el 4,3%,
registre significativament superior al 2,7% corresponent a l’exercici 2005.
La millora notable de les expectatives empresarials (taula 2), les encara
laxes condicions monetàries i la correcció parcial, en el segon semestre,
de l’augment significatiu del preu del petroli que s’havia produït durant
els mesos anteriors actuaren com a estímul a l’acceleració del dinamisme
de la inversió. En aquest context, el fet que la utilització de la capacitat
productiva en la indústria manufacturera assolís el 83,3%, superant amb
escreix els valors dels anys anteriors, pot induir a pensar en la continuïtat
del dinamisme de la formació bruta de capital en els propers mesos.
El consum privat també accelerà el seu creixement l’any 2006, fins a
situar-se en l’1,8%, 0,3 p.p. superior al de l’any precedent. La recuperació
de la confiança dels consumidors (taula 2), així com el major dinamisme
del mercat de treball, de les rendes diferents de les del treball i del patrimoni de les llars incidiren en l’augment de la renda real disponible, circumstància que afavorí l’acceleració de la despesa del sector famílies.
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TAULA 2. ENQUESTES D’OPINIÓ DE LA COMISSIÓ
EUROPEA, 2006
Unitats: indicadors diversos en percentatge.

Clima econòmic

2006

1r T

2n T

3r T

4t T

106,6

102,6

106,8

108,2

109,9

Confiança industrial

2,0

-2,0

2,0

4,0

6,0

Confiança dels consumidors

-9,0

-11,0

-10,0

-8,0

-7,0

Confiança dels serveis

18,0

15,0

19,0

19,0

20,0

Confiança de la construcció

0,0

-2,0

-1,0

3,0

3,0

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

Pel que fa a la demanda exterior neta destacà, a diferència de l’exercici
anterior, la seva contribució positiva, tot i que lleugera (0,3%), al creixement del PIB. Aquest resultat fou imputable al bon comportament registrat
el darrer trimestre de l’any, gràcies al fort creixement de les exportacions.
El creixement notable que experimentaren les importacions al llarg de
l’any, a l’albir del fort dinamisme de la demanda interna i de l’encariment
del petroli, obstaculitzaren la possibilitat que la contribució al creixement
de la demanda exterior neta fos més elevada.

A diferència de
l’any anterior, la
demanda exterior
neta contribuí de
forma positiva al
creixement gràcies,
especialment, al
fort creixement de
les exportacions.

L’evolució del valor afegit brut (VAB) per sectors d’activitat econòmica (taula 3) denota, com a factor més rellevant i en relació amb l’exercici
anterior, que el creixement més intens (4,0%) correspongué a la indústria
(excloent-ne la construcció), seguida de la construcció (3,9%), que mostrà
una acceleració significativa respecte de l’any 2005.

Per sectors
d’activitat, l’any
2006 el creixement
més intens del VAB
correspongué
a la indústria.
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TAULA 3. VALOR AFEGIT BRUT A PREUS BÀSICS PER
BRANQUES D’ACTIVITAT. ZONA DE L’EURO, 2005 I 2006
Unitats: taxes de variació interanuals.

2005

2006

1r T

2n T

3r T

4t T

TOTAL

1,4

2,8

2,1

2,8

2,8

3,2

Agricultura, caça, silvicultura
i pesca

-6,3

-1,3

-3,0

-0,8

-1,3

0,7

Indústries extractiva,
manufacturera i energia

1,2

4,0

3,8

4,4

4,7

4,6

Construcció

0,9

3,9

2,8

3,8

4,2

4,8

Comerç, hoteleria, transports
i comunicacions

1,7

3,0

2,6

3,3

3,2

3,6

Int. financera, activ. immob. i de
lloguer, i serveis empresarials

2,2

2,4

1,7

2,6

2,5

3,2

Adm. pública, educació, sanitat
i altres serveis

1,1

1,1

1,0

1,2

1,2

1,3

Impostos nets de subvencions
sobre els productes

1,4

3,4

3,1

3,2

2,5

4,8

Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat.

Tal com es pot observar a la taula 4, la recuperació de la indústria es
basa en l’acceleració notable del creixement de la producció industrial, que
assolí el 3,7% per al conjunt del sector, i el 4,2% en el cas de la indústria
manufacturera. Per a la indústria, excloent-ne la construcció i l’energia,
a aquest creixement contribuí especialment la producció de béns d’equipament, de béns intermedis i, en menor mesura, tot i que continuà sent
apreciable, la de béns de consum.
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TAULA 4. PRODUCCIÓ INDUSTRIAL.
ZONA DE L’EURO, 2005 I 2006
Unitats: taxes de variació interanuals.

TOTAL
Indústria, excloent-ne la
construcció

2005

2006

1r T

2n T

3r T

4t T

1,1

3,7

3,8

3,1

4,2

3,8

103,7 107,7 106,1 107,4 108,4 108,9

Total índex 2000 = 100
Indústria, excloent-ne la
construcció i l’energia

1,1

4,2

3,5

4,6

4,3

4,4

Béns intermedis

0,9

4,9

3,0

5,8

5,8

5,2

Béns d’equipament

2,8

5,5

5,0

5,3

5,5

6,2

Béns de consum

0,5

2,4

2,2

2,6

1,6

3,0

Energia

1,2

0,7

3,8

0,9

1,5

-3,2

Construcció

-0,2

4,4

2,1

3,8

4,6

6,7

Indústria manufacturera

1,3

4,2

3,6

4,3

4,4

4,5

Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat.

En aquest context, el mercat de treball presenta una trajectòria expansiva: la taxa de variació interanual de l’ocupació se situà en l’1,4%, 0,6 p.p.
superior a la corresponent a l’any anterior (taula 5). Aquest registre comportà un augment de l’ocupació xifrat en 1.924.000 persones. L’expansió
de l’ocupació es veié afavorida, entre altres factors, per la contenció dels
costos laborals reals, així com per una tendència a la reducció de les hores
treballades per assalariat. Per sectors d’activitat econòmica, destacà el
manteniment, respecte de l’exercici anterior, del dinamisme del creixement de l’ocupació en la construcció (2,7%) i la intensificació general als
serveis, especialment en les branques que engloben, d’una banda, la intermediació financera i els serveis empresarials, amb un creixement del 3,5%
(1,4 p.p. més que un any abans) i, d’una altra, el comerç, les reparacions,
l’hoteleria, els transports i les comunicacions, en què el creixement de
l’ocupació se situà en l’1,4%, enfront del 0,8% de l’exercici anterior.
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TAULA 5. CREIXEMENT DE L’OCUPACIÓ.
ZONA DE L’EURO, 2005 I 2006
2005 2006 1r T 2n T 3r T 4t T
Taxes interanuals
TOTAL de l’economia

0,8

1,4

1,0

1,5

1,5

1,6

Agricultura , caça, silvicultura i pesca

-1,4

0,0

0,2

1,2

-0,6

-1,0

Indústries extractives, manufactureres
i energia

-1,2

-0,2

-0,6 -0,1

0,1

-0,3

2,7

2,7

2,0

1,9

2,8

4,0

Comerç, reparacions, hoteleria,
transport i comunicacions

0,7

1,2

0,8

1,5

1,2

1,4

Intermediació financera i serveis
empresarials

2,1

3,5

2,8

3,4

3,8

3,9

Administració pública

1,3

1,4

1,2

1,3

1,3

1,6

Construcció
Serveis

Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat.
Seguint la tendència
decreixent iniciada
a mitjan any 2004,
el 2006 continuà
descendint la taxa
d’atur fins a situarse en el 7,9% de
la població activa,
0,7 p.p. inferior
a la de l’exercici
anterior.
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En aquest context i seguint la tendència decreixent iniciada a mitjan
any 2004, el 2006 continuà descendint la taxa d’atur (taula 6), fins a situar-se en el 7,9% de la població activa, 0,7 p.p. inferior a la de l’exercici
anterior. Aquesta pauta és comuna tant per als diferents grups d’edat com
pel que fa al sexe; és, però, lleugerament més intensa en el cas dels homes
i dels adults.
L’increment de l’ocupació i la reducció de l’atur es produïren de forma
paral·lela a la intensificació lleugera del creixement de la productivitat del
treball, després de la pauta de desacceleració observada durant el segon
quinquenni de la dècada del 1990 i el primer de la del 2000. No obstant
això, cal matisar que el repunt apreciat en la productivitat del factor treball
durant el darrer exercici fou imputable pràcticament en exclusiva a l’avenç
de la productivitat a la indústria, que presentà al final de l’any una taxa de
variació interanual aproximadament del 5,0%, mentre que al sector serveis
va romandre pràcticament estable.

L’ECONOMIA A CATALUNYA L’ANY 2006

TAULA 6. TAXES D’ATUR PER GRUPS D’EDAT I SEXE. ZONA DE
L’EURO, 2005 I 2006
Unitats: % població activa. Dades desestacionalitzades.

TOTAL

2005

2006

1r T

2n T

3r T

4t T

8,6

7,9

8,2

7,9

7,8

7,6

Adults

7,4

6,7

7,0

6,8

6,6

6,4

Joves

17,7

16,8

17,4

16,6

16,7

16,6

Homes

7,4

6,8

7,0

6,8

6,6

6,4

Dones

10,0

9,3

9,7

9,3

9,2

9,1

Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat.

1.1.2. Evolució financera i de la política monetària
Durant l’any 2006, el comportament significativament dinàmic de
l’ocupació, un ritme d’expansió de l’economia superior al creixement
potencial, el manteniment de la taxa d’inflació en valors lleugerament
superiors al 2% i el fet que el creixement de l’oferta monetària, representada per la M3, hagi estat significativament superior1 al que es considera
que no fa perillar l’estabilitat dels preus (4,5%), han induït el Banc Central
Europeu (BCE) a modificar el biaix de la política monetària acomodatícia
que ha practicat en els darrers exercicis, elevant fins a cinc cops les taxes
d’interès, des del 2,25% corresponent a l’inici de l’any fins al 3,5% del
final de l’exercici.

L’any 2006, el
BCE modificà
el biaix de la
política monetària
acomodatícia dels
darrers exercicis,
elevant les taxes
d’interès des del
2,25% fins al 3,5%.

Una de les característiques més significatives de l’evolució monetària
l’any 2006 ha estat la continuïtat del creixement de l’oferta monetària, concretament, de la M3. El comportament d’aquest agregat ha estat determinat
de forma significativa pel manteniment de les taxes d’interès en nivells
encara moderats, malgrat el canvi de to de la política monetària, així com
també per l’expansió significativa de l’activitat econòmica i del crèdit al
sector privat, creixement que en aquest darrer cas se situà en l’11,9% en
el darrer trimestre de l’any, després de registrar variacions pràcticament
idèntiques en els dos trimestres anteriors i del 10,5% en el primer.

El manteniment
de les taxes
d’interès en nivells
encara moderats,
l’expansió
de l’activitat
econòmica i del
crèdit al sector
privat determinaren
la continuïtat del
creixement de
l’oferta monetària.

1. La taxa interanual de creixement de la M3 creixé novament fins a situar-se el mes de desembre en el 9,7%, enfront del 7,3% d’un any abans.
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Pel que fa a algunes de les contrapartides de la M3 que presentaren
una evolució més significativa, cal emfasitzar els aspectes següents: en el
creixement del crèdit de les institucions financeres monetàries (IFM) al
sector privat (que es mantingué al llarg de la major part de l’any en taxes
d’aproximadament l’11,0%), destacà l’acceleració gradual, al llarg de
l’any, de la taxa de creixement dels préstecs a les societats no financeres,
fins a situar-se en el 13,0% el darrer trimestre, acceleració que es produí
en tots els terminis de venciment. Aquest comportament no fou aliè a la
millora del dinamisme de la inversió empresarial que es produí en aquest
període, com tampoc ho fou als processos de fusions i d’adquisicions
empresarials viscuts en els darrers mesos. En canvi, la taxa de variació
interanual dels préstecs concedits a les llars mostrà un cert alentiment en el
decurs de l’any, des del 9,5% del primer trimestre fins al 8,6% del darrer.
Aquesta pauta d’alentiment podria estar determinada per l’increment gradual de les taxes d’interès, així com per la contenció incipient dels preus
de l’habitatge en alguns països de la zona de l’euro, contenció que també
es veié reflectida, tot i que tímidament, en el ritme de creixement dels
préstecs a les llars per a l’adquisició d’habitatge, que passà de l’11,7% del
primer trimestre al 10,2% del quart, i que, no obstant això, no ha mitigat
l’endeutament intens que en l’actualitat presenten les llars, que supera el
90,0% de la renda disponible.

1.1.3. Evolució general de l’economia de l’Euroregió mediterrània
L’any 2005, el PIB per càpita més alt en termes nominals de tota l’Euroregió es corresponia al del Migdia-Pirineus, que amb prop de 25.140
euros per persona sobrepassava per poc el de Catalunya, en segona posició,
que arribava als 24.760 euros per habitant. Els seguien les Balears, amb
23.280 euros; Aragó, amb 22.260, i finalment el Llenguadoc-Rosselló,
amb 21.750 euros per persona.
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GRÀFIC 1. PIB PER CÀPITA EN TERMES NOMINALS I
EN PARITATS DE PODER DE COMPRA DE LES DIFERENTS
REGIONS DE L’EUROREGIÓ, 2005
Unitats: milers d’euros/any.

Espanya

22,72
20,86
25,14

França

27,61
22,89

Migdia-Pirineus
Llanguedoc-Rosselló

25,14
19,81
21,75
26,96

Catalunya
Balears
Aragó
PIB per càpita

24,76
25,34
23,28
24,24
22,26
PIB per càpita PPC

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, l’INSÉE i Eurostat.
1) Les paritats de poder de compra han estat, a falta de dades ja calculades, estimades a partir
del càlcul de la relació de PPC per a l’any 2005, exercici que s’ha fet emprant les PPC del
2004 i l’evolució dels IPCH que dóna Eurostat.

Si prenem, però, el nivell relatiu de producte per càpita en relació amb
la seva capacitat de compra (paritats de poder adquisitiu, PPA), la correlació de regions varia i Catalunya passa a ser la primera, atesos els preus més
baixos a l’Estat espanyol, superant la regió francesa de Migdia-Pirineus,
que queda relegada, juntament amb el Llenguadoc-Rosselló, a les darreres
posicions.

L’any 2005, el
PIB per càpita
en paritats de
poder adquisitiu
més elevat de
l’Euroregió fou el
de Catalunya.

27

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006

TAULA 7. QUADRE COMPARATIU DELS RITMES DE
CREIXEMENT DE LES ECONOMIES DE LES REGIONS
DE L’EUROREGIÓ
Unitats: taxes de creixement.

Taxes de creixement anual
acumulatiu per al període
2000-2005

PIB
PIB/h
PIB real
nominal
nominal

PIB/h
real

deflactor

Aragó

7,3%

3,2%

6,4%

2,3%

4,0%

Balears

7,0%

2,1%

3,9%

-1,0%

4,9%

Catalunya

7,4%

3,1%

5,4%

1,2%

4,1%

Llenguadoc-Rosselló

4,4%

2,0%

3,5%

1,1%

2,4%

Migdia-Pirineus

4,7%

2,5%

3,9%

1,7%

2,1%

França

3,5%

1,5%

3,1%

1,1%

2,0%

Espanya

7,5%

3,2%

5,9%

1,7%

4,1%

Aragó

8,0%

4,0%

6,8%

2,8%

3,8%

Balears

7,8%

3,5%

5,0%

0,8%

4,2%

Catalunya

Taxes de creixement anual
(2005-2006)

7,6%

3,8%

5,4%

1,7%

3,7%

Llenguadoc-Rosselló

-

-

-

-

-

Migdia-Pirineus

-

-

-

-

-

França

4,3%

2,0%

4,0%

1,7%

2,3%

Espanya

7,8%

3,9%

6,2%

2,3%

3,8%

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

Des del punt de
vista de l’oferta, el
creixement que han
experimentat l’any
2006 les economies
de l’Euroregió ha
estat força similar.
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Les taxes de creixement del PIB en termes tant nominals com reals han
estat sistemàticament més altes per a les regions espanyoles, i en són les
més elevades la catalana i l’aragonesa. Aquest creixement es modera en
el cas de Catalunya quan tenim en compte el creixement demogràfic. El
comportament de les regions franceses, tot i no ser dolent, no té la mateixa
intensitat, i esdevé lleugerament més intens per a la regió del MigdiaPirineus, precisament la que manté un nivell de renda més elevat. El creixement dels preus, però, ha estat més elevat per a les regions espanyoles,
totes amb creixements mitjans dels deflactors del PIB per sobre del 4%.
El creixement que han experimentat les economies de l’Euroregió ha
estat força similar des del punt de vista sectorial. Resulta destacable la
recuperació del creixement del sector industrial, que creix a un ritme espec-
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tacular a l’Aragó l’any 2006 (4,9%), i que també es recupera a Catalunya
(2,9%), tot i que no es recupera a les Balears, una economia altament
terciaritzada.2 A les regions franceses el comportament és similar, atesa la
recuperació industrial que es fa palesa tant al Llenguadoc-Rosselló, on la
indústria s’estabilitza en termes d’ocupació i creix lleugerament després
d’un període de recessió,3 com a la regió del Migdia-Pirineus, on l’activitat
industrial s’ha beneficiat de la bona marxa de l’activitat aeronàutica.4
En relació amb la construcció, els ritmes de creixement han estat molt
intensos encara en el conjunt de les regions espanyoles, tot i que, mentre
que a l’Aragó el ritme s’ha frenat l’any 2006, a Catalunya s’ha mantingut i
a les Balears ha augmentat, encara que el més alt és el de l’economia aragonesa (5,9%).5 A les regions franceses, la construcció també ha mantingut
un dinamisme important l’any 2006, que segons les dades de l’indicador
de clima industrial podria fins i tot créixer amb més força l’any 2006 al
Migdia-Pirineus, tot i que l’estoc d’habitatges construïts en els primers
mesos de l’any hagi crescut menys intensament que al 2005;6 un fet que
també s’observa a la regió del Llenguadoc-Rosselló, on els habitatges acabats també reculen lleugerament.7
El creixement encara intens del sector serveis, que s’emmarca en una
situació de terciarització de les economies es repeteix arreu. El sector
creix l’any 2006 a l’Aragó (3,6%) i a Catalunya (3,5%), tot i que amb
un augment més moderat que l’any anterior. A les Balears el creixement
és molt similar, del 3,5%, tot i que s’accelera respecte de l’any 2005. A
l’altra banda dels Pirineus, a la regió del Llenguadoc-Rosselló, les poques
dades de què disposem assenyalen una evolució positiva del sector, per bé
que relativament moderada; de fet, les vendes de vehicles s’han estancat
aquest darrer any al voltant de les 77.600 unitats, i la millora de les vendes
recolza en el sector d’equipament de la llar i l’oci i la cultura.8 A la regió
del Migdia-Pirineus, les dades de l’enquesta de clima industrial indiquen

El creixement intens
del sector serveis
també és una pauta
comuna al conjunt
de l’Euroregió.

2. Dades d’elaboració pròpia a partir de la CRE, INE.
3. INSÉE (2007), Synthèse régionale, p. 6.
4. INSÉE (2006), Pages de l’Insée. En Midi-Pyrénées, activité dynamique et chômage en
baise, desembre, n. 92, p. 2.
5. Els ritmes de creixement de l’activitat constructora en termes reals han estat a l’Aragó,
Catalunya i les Balears, respectivament, del 5,9%, el 5,3% i el 4%. Elaboració a partir de
dades CRE, INE.
6. INSÉE (2006), Pages de l’Insée. En Midi-Pyrénées, activité dynamique et chômage en
baise, desembre, n. 92, p. 2.
7. INSÉE (2007), Synthèse régionale, p. 7.
8. Ibídem, p. 7.
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que s’accelera el creixement del sector serveis; un creixement basat, igual
que en el cas català, en els serveis a les empreses, i també en el sector
immobiliari, que encara s’ha beneficiat l’any 2006 d’una forta demanda
d’habitatges.9 Finalment, el turisme ha tingut uns resultats acceptables al
Llenguadoc-Rosselló gràcies a una millora de les pernoctacions en càmpings, tot i que els hotels no hi hagin progressat de la mateixa manera;10
mentre que a la regió del Migdia-Pirineus l’any no ha estat gaire bo per al
sector turístic com a conseqüència d’una campanya d’estiu nefasta que no
s’ha compensat amb una millora de la d’hivern.
L’any 2006 es
produí una millora
en la contractació
per a totes les
regions, que també
veieren reduïdes les
seves taxes d’atur.

La dinàmica econòmica de l’any 2006 ha comportat una millora també
en la contractació per a totes les regions, que han reduït les seves taxes
d’atur. A la taula 8 es presenta l’evolució de l’atur a Catalunya i el seu
perfil trimestral. Per a les regions espanyoles, les dades trimestrals no es
troben corregides de variacions estacionals, element que fa desaconsellable la comparació, especialment amb les franceses. En qualsevol dels
casos, sí que s’observa que la millora de les mitjanes anuals es produeix
indistintament per a totes les economies de l’Euroregió.
TAULA 8. TAXES D’ATUR DE LES DIFERENTS ECONOMIES
DE L’EUROREGIÓ, 2005-2006
Unitats: percentatges

2006

2005

2006

1r T

2n T

3r T

4t T

Aragó

5,8

5,5

6,3

5,7

5,2

5,0

Balears

7,2

6,5

8,5

6,6

4,8

6,2

Catalunya

7,0

6,6

7,0

6,5

6,3

6,7

Espanya

9,2

8,5

9,1

8,5

8,2

8,3

Llenguadoc-Rosselló1

13,6

12,4

12,9

12,5

12,2

11,9

Migdia-Pirineus1

9,8

9,0

9,4

9,1

8,9

8,7

França1

9,8

8,9

9,4

9,0

8,7

8,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE i de l’INSÉE.
1) Dades trimestrals corregides de variacions estacionals.

De fet, al Migdia-Pirineus s’han creat en un any més de 13.000 llocs
de treball assalariat nets. Aquest bon comportament reflecteix també, igual

9. INSÉE (2006), op. cit., p. 3.
10. INSÉE (2007), Synthèse régionale, p. 7.
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que en el cas de Catalunya, un redreçament de l’ocupació industrial, que
creix a la regió per primer cop després de quatre anys, un creixement que
no es produeix ni per a l’Aragó ni per a les Balears. També en la mateixa
línia que l’economia catalana, i tot i que es disposa només de dades registrades d’assalariats, el sector dels serveis a les empreses ha estat a la regió
francesa del Migdia-Pirineus el principal motor de creixement de l’ocupació.11 Així mateix, l’ocupació al sector serveis creix fins a taxes importants
tant a l’Aragó com a les Balears, tot i que segurament més dispers cap a
altres branques d’activitat.
Pel que fa a la construcció, l’any 2006 cau la seva ocupació total,
segons dades EPA, tant a l’Aragó com a les Balears, per bé que a l’Aragó
creix el nombre d’assalariats; es frena el creixement de la construcció en
el cas del Migdia-Pirineus i s’accelera fortament, segons les estimacions
disponibles, a Catalunya.12

1.2. EVOLUCIÓ DE L’ECONOMIA A LA RESTA DEL MÓN
L’any 2006, el ritme de creixement de l’economia mundial continuà
sent, en conjunt, significatiu, tal com ja va succeir els dos exercicis anteriors. El manteniment d’unes condicions de finançament favorables, la
millora dels beneficis de les empreses i de la seva situació patrimonial han
contribuït, entre d’altres, a l’expansió de l’activitat. Malgrat això i el manteniment en cotes elevades dels preus de l’energia, especialment del cru,
les tensions inflacionistes s’han mantingut moderades i també en nivells
pròxims al dels dos anys precedents. Per als països de l’OCDE, la taxa
interanual mitjana de la variació de l’IPC se situà l’any 2006 en el 2,6% i
la de la inflació subjacent en el 2,0%.

L’any 2006, el
creixement de
l’economia mundial
ha continuat
sent, en conjunt,
significatiu, tal
com ja va succeir
els dos exercicis
anteriors.

En termes reals, el creixement de les economies dels estats membres
de la UE no pertanyents a la zona de l’euro experimentà una intensificació
significativa l’any 2006. La pauta observada en la reducció de les taxes
d’atur (malgrat que continuà sent molt elevat en països com Polònia i
Eslovàquia) i en el creixement dels salaris estimulà l’expansió de la renda

En termes reals,
el creixement de
les economies dels
estats membres de la
UE no pertanyents
a la zona de l’euro
experimentà una
intensificació
significativa
l’any 2006.

11. INSÉE (2006), op. cit., p. 4.
12. Ibídem, p. 5. (Estem fent comparacions entre dades estimades i dades registrades i només
per assalariats en el cas de França; per tant, cal prendre-ho amb molta cautela. A les regions
espanyoles, només en el cas de la construcció i de l’economia aragonesa hi ha comportaments
divergents entre els assalariats i el conjunt dels ocupats.)
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real disponible, circumstància que incidí positivament sobre l’evolució
del consum privat. Aquest fet, juntament amb l’accentuació del dinamisme de la formació bruta de capital fix (estimulada pel mateix dinamisme
de l’activitat, pel manteniment d’unes condicions de finançament encara
favorables i, especialment en alguns estats, pel creixement de la inversió
estrangera directa), determinà que en bona part d’aquests països la demanda interna esdevingués un motor significatiu de creixement de l’economia.
Aquest fet derivà, però, en el manteniment d’un creixement de les importacions notable, circumstància que implica que, malgrat que el creixement
de les exportacions s’intensificà en bona part d’aquestes economies, la
contribució de la demanda exterior neta al creixement del PIB real fos nul·la
per al conjunt d’aquests estats. Només a Suècia, Hongria, Eslovàquia i
Malta va tenir una aportació al creixement significativament positiva.
En aquest context, les pressions inflacionistes s’intensificaren en el
conjunt d’aquests països, especialment en els bàltics, i situaren la taxa
interanual de l’índex harmonitzat dels preus de consum en valors pròxims
o tímidament superiors als corresponents a la mitjana de la zona de l’euro.
L’acceleració del creixement de la demanda interna, el ràpid creixement
dels preus de l’energia, l’augment dels preus dels aliments, dels impostos
indirectes i dels preus administrats són alguns dels factors que determinaren aquest comportament en bona part d’aquests estats.
Als EUA,
el creixement
interanual del PIB
l’any 2006 fou
del 3,3%.

Als EUA, el creixement interanual del PIB l’any 2006 fou del 3,3%
(taula 9); s’hi aprecia, però, una pauta de desacceleració en el transcurs
de l’exercici imputable a una reducció de la inversió residencial. Aquesta
pauta de desacceleració no afectà, en canvi, la despesa en consum privat,13
malgrat la pèrdua d’impuls del mercat de l’habitatge i l’increment dels
preus de l’energia, factors que es veieren compensats pel creixement de
les rendes del treball i pel manteniment d’unes condicions de finançament laxes. Aquesta darrera circumstància, juntament amb la millora de
la rendibilitat de les empreses, també afavorí el creixement de la inversió
empresarial no residencial, que fou significatiu. No succeí el mateix amb
l’aportació de la demanda exterior neta al creixement, que fou nul·la en el
conjunt de l’exercici.

13. El creixement robust del consum de les llars va propiciar l’increment del dèficit de la
balança de béns, circumstància que contribueix a explicar el deteriorament del compte corrent
en relació amb l’exercici anterior.
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TAULA 9. EVOLUCIÓ ECONÒMICA ALS EUA, 2005 I 2006
Unitats: taxes de variació interanuals.

2005

2006

1r T

2n T

3r T

4t T

PIB (preus constants)

3,2

3,3

3,7

3,5

3,0

3,1

Índex de preus de consum

3,4

3,2

3,6

4,0

3,3

1,9

Costos laborals unitaris (1)

-0,1

-0,2

1,9

0,1

-2,2

-0,4

Índex de producció industrial

4,0

5,0

4,9

5,5

6,1

3,6

Taxa d’atur

5,1

4,6

4,7

4,6

4,7

4,5

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

El creixement interanual de l’IPC se situà en el 3,3%, només una dècima superior al corresponent a l’any anterior. Les pressions inflacionistes
foren, però, més intenses durant el primer semestre, fruit, principalment,
dels increments significatius dels preus de l’energia i del manteniment
d’un nivell d’utilització elevat de la capacitat productiva.
En aquest context, l’evolució del mercat de treball fou favorable, i s’hi
pot observar una pauta de continuïtat en la trajectòria de creació de llocs
de treball (excepte en les manufactures) iniciada al final de l’any 2003.
Aquesta circumstància redundà en la reducció de la taxa d’atur en 0,5
p.p. respecte a l’exercici anterior, fins a situar-se l’any 2006 en el 4,6%
de la població activa. Al seu torn, l’evolució dels costos laborals unitaris
continuà sent favorable, en línia amb l’exercici anterior i malgrat la pauta
de desacceleració del creixement de la productivitat que s’observa des de
fa quatre anys i que s’estengué també al 2006, situant la seva variació en
l’1,5%.
Al Japó, la recuperació econòmica de l’any 2005 tingué continuïtat
durant el 2006, i es registrà una variació interanual del PIB del 2,2% (taula
10), fet que fa d’aquest exercici el tercer consecutiu en què l’expansió de
l’activitat econòmica supera la taxa potencial de creixement. La recuperació es basa especialment, d’una banda, en el dinamisme de la inversió privada no residencial (a l’albir d’una situació financera sòlida i de la millora
dels beneficis empresarials) i, de l’altra, en la solidesa de les exportacions,
afavorida especialment per la depreciació del ien. El consum privat, en
canvi, mostrà una certa desacceleració.

Al Japó, la
recuperació
econòmica de
l’any 2005 tingué
continuïtat
durant el 2006,
i es registrà una
variació interanual
del PIB del 2,2%.
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TAULA 10. EVOLUCIÓ ECONÒMICA AL JAPÓ, 2005 I 2006
Unitats: taxes de variació interanuals.

2005 2006

1r T

2n T

3r T

4t T

PIB (preus constants)

1,9

2,2

2,7

2,1

1,5

2,5

Índex de preus de consum

-0,3

0,2

-0,1

0,2

0,6

0,3

Costos laborals unitaris (1)

-0,5

-2,6

-1,6

-2,4

-2,9

-3,6

Índex de producció industrial

1,1

4,6

3,2

4,2

5,4

5,7

Taxa d’atur

4,4

4,1

4,2

4,1

4,1

4,1

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

La continuïtat del procés de recuperació econòmica afavorí l’allunyament d’un escenari de deflació. La taxa de variació interanual de l’IPC tornà a
situar-se, per al conjunt de l’exercici, en terreny positiu (el 0,2%, enfront del
-0,3% de l’any anterior). Les pressions a la baixa sobre els salaris continuaren sent responsables, de forma significativa, de la moderació en la
variació dels preus.
Al seu torn, el creixement de l’exercici també es traslladà de forma
positiva al mercat de treball, en què s’observa una reducció de 0,3 p.p. en
la taxa d’atur en relació amb l’exercici anterior, fet que la situà l’any 2006
en el 4,1% de la població activa.
A la resta del
continent asiàtic
el creixement
econòmic es
continuà mostrant
dinàmic.

A la Xina, l’any
2006 el creixement
del PIB fou del
10,7%, registre que
representà el 5,5%
del PIB mundial
i que implicà el
15% del consum
energètic mundial.
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A la resta del continent asiàtic, i de forma significativa en les economies de major pes de la regió, el creixement econòmic continuà mostrant
un dinamisme significatiu. La desacceleració de la demanda exterior
observada en el segon semestre fou compensada amb una contribució
especialment positiva de la demanda interna en el conjunt de l’exercici. El
comportament expansiu de l’economia estigué acompanyat per una moderació del creixement de la inflació fruit de la correcció parcial de l’augment
del preu del petroli en els darrers mesos de l’exercici i de l’aplicació d’un
biaix més restrictiu a les politiques monetàries en el conjunt de la regió.
A la Xina, l’any 2006 el creixement del PIB fou del 10,7%, registre
que representà el 5,5% del PIB mundial i que implicà el 15% del consum
energètic mundial. El dinamisme de les exportacions, que derivà en un
nou màxim històric del superàvit comercial, i l’acceleració de la inversió
en els sectors immobiliari i manufacturer expliquen el repunt de l’activitat
econòmica observat en el primer semestre. Al segon, en canvi, s’aprecià
una moderació de la formació bruta de capital en béns d’equipament, com-
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pensada però per la intensificació del dinamisme del consum privat i que
en conjunt no afectà, per tant, el dinamisme del creixement de l’activitat.
La inflació interanual mesurada pels preus de consum continuà sent moderada, tot i experimentar un cert repunt al final de l’any fins a situar-se, en
termes interanuals, en el 2,8% el mes de desembre, principalment com a
conseqüència de l’increment dels preus dels aliments.
A Amèrica Llatina, l’entorn internacional favorable, el creixement
dels preus de les matèries primeres, de les quals la regió és exportadora
neta, i la solidesa de la demanda interna determinaren que, en general, el
creixement de l’activitat econòmica continués sent dinàmic durant l’any
2006, al mateix temps que millorà la posició financera de la regió a causa,
en part, de l’existència d’un context financer internacional favorable. El
ritme d’expansió de l’economia, en termes reals, fou especialment intens a
l’Argentina, tot i que coexistí amb unes clares pressions inflacionistes que
situaren la taxa de variació interanual dels preus de consum en el 9,8% el
mes de desembre. Aquesta circumstància no es reproduí, en canvi, en els
casos del Brasil i Mèxic, on la inflació es mantingué controlada i el creixement de l’economia continuà sent vigorós, especialment a Mèxic.

A Amèrica
Llatina, l’entorn
internacional
favorable, el
creixement dels
preus de les
matèries primeres
i la solidesa de la
demanda interna
determinaren
la continuïtat
del dinamisme
de l’activitat
econòmica durant
l’any 2006.

35

MEMÓRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006
MEMÒRIA

2.

LA CONJUNTURA ECONÒMICA A ESPANYA

2.1. EVOLUCIÓ GENERAL
2.1.1. Anàlisi de l’evolució de l’economia espanyola des del punt de
vista de la demanda
L’any 2006, el PIB
creixé a Espanya
el 3,9%, com a
resultat d’una
desacceleració
lleu de la
demanda interna
i d’una correcció
significativa
de l’aportació
negativa de la
demanda exterior
neta.

L’any 2006, el creixement del PIB de l’economia espanyola se situà
en el 3,9%, per sobre del 3,5% de l’exercici 2005. Destacà la correcció
significativa de l’aportació negativa de la demanda exterior neta, que se
situà en -1,0 punts percentuals (p.p.). Aquest darrer registre comportà una
millora de 0,7 p.p. en relació amb l’any anterior (taula 11).
TAULA 11. PRODUCTE INTERIOR BRUT (PIB PM). ESPANYA,
2005 I 2006
Unitats: dades corregides d’efectes estacionals i de calendari. Per components de la demanda, %
variació real respecte a l’any anterior.

2005

2006

PIB pm

3,5

3,9

Demanda interna

5,0

4,6

Despesa en consum de les llars (1)

4,2

3,7

Despesa en consum de les adm. públiques

4,9

4,5

Formació bruta de capital (2)

6,9

6,5

Béns d’equipament i altres

8,4

6,9

Construcció

6,0

5,9

-1,7

-1,0

1,5

6,2

Exportacions de béns i serveis

1,4

7,2

Consum dels estrangers en el territori

2,0

1,7

7,0

8,4

Importacions de béns i serveis

6,5

8,4

Consum dels residents a l’estranger

21,4

7,0

Saldo exterior (3)
Exportacions totals de béns i serveis

Importacions totals de béns i serveis

(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat lucrativa al servei de les llars.
(2) Inclou la variació d’existències.
(3) Aportació al creixement.
Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat.
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El creixement de l’activitat econòmica se sostingué en la fortalesa de
la demanda interna, impulsada per un comportament significativament
dinàmic de la renda disponible (a l’albir d’un ritme elevat de creació
d’ocupació)14 i per la contenció de la inflació en els darrers mesos de l’any.
No obstant això, l’enduriment gradual de les encara folgades condicions
monetàries pot contribuir a explicar la desacceleració en el creixement
anual d’aquest agregat des del 5,0% de l’exercici 2005 fins al 4,6% del
2006. La desacceleració fou extensiva, amb diferents graus d’intensitat, a
tots els seus components.
Igual que l’exercici anterior, a més del mateix creixement de l’ocupació, l’efecte riquesa associat a la revalorització dels actius immobiliaris15
i de la renda variable16 continuà afavorint el to expansiu de la renda disponible, circumstància que propicià un creixement anual de la despesa en
consum de les llars del 3,7%, enfront del 4,2% de l’any 2005. Aquesta
situació es produí de forma paral·lela a l’augment de la seva necessitat de
finançament, del nivell d’endeutament (que se situà al final de l’any 2006
en el 125% de la seva renda bruta disponible) i de la càrrega financera
associada.

El creixement de
l’ocupació, l’efecte
riquesa associat a
la revalorització
dels actius
immobiliaris i de
la renda variable
continuaren
afavorint el to
expansiu de la
renda disponible.

14. Per a una anàlisi detallada de l’evolució de l’ocupació, vegeu el capítol tercer, epígraf
primer.
15. L’exercici 2006 es tancà amb un increment mitjà del preu de l’habitatge del 9,1%, 3,7 p.p.
inferior al de l’any anterior.
16. A tall d’exemple, la revalorització anual de l’índex general de la Borsa de Madrid arribà
al 35%.
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GRÀFIC 2. EVOLUCIÓ DE L’ENDEUTAMENT A ESPANYA
PER SECTORS INSTITUCIONALS, 2000-2006
Unitats: taxes de creixement anuals.
AAPP

20,0%

Llars
Societats

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

-5,0%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels comptes financers del Banc d’Espanya. (Les
dades són taxes de creixement dels passius totals de cada any dels sectors institucionals.)
AAPP: administracions públiques.
Llars: llars i institucions sense afany de lucre al servei de les llars.
Societats: només societats no financeres.
El caràcter
expansiu de la
demanda nacional
i, concretament, la
intensificació del
creixement de les
exportacions i els
bons resultats del
sector empreses
determinaren el
dinamisme de la
inversió, que creixé
el 6,5%.
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La despesa en consum de les administracions publiques també continuà mostrant durant l’exercici 2006 una dinàmica expansiva, registrant un
creixement del 4,5%, un ritme intens, tot i que 0,4 p.p. inferior al de l’any
anterior. Es confirmà, doncs, el manteniment de la trajectòria de desacceleració dels darrers anys.
La variació de la formació bruta de capital, tot i presentar un cert
patró de desacceleració en relació amb l’exercici 2005, fou del 6,5%. El
caràcter expansiu de la demanda nacional i, concretament, la intensificació significativa del creixement de les exportacions, els bons resultats del
sector empreses i les expectatives que es puguin continuar produint en
els propers mesos determinaren el dinamisme de la inversió. Destacà el
creixement de la inversió en béns d’equipament que, malgrat experimentar
un cert alentiment respecte de l’any anterior, assolí el 6,9%, fet que la situà
com el component més dinàmic de la demanda interna i que confirmà el
manteniment del comportament notòriament expansiu iniciat l’any 2004.
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Destaca el fet que, a diferència de l’any anterior, el dinamisme d’aquest
component de la inversió es produí en un context de reducció notable de
les exportacions d’aquesta tipologia de béns i d’augment significatiu de la
producció interior d’aquests.
Per la seva banda, el creixement de la inversió en construcció (5,9%)
mantingué pràcticament inalterat el vigor que mostrà l’exercici anterior,
circumstància que es pot copsar també en el fet que el crèdit hipotecari a
les llars per a l’adquisició d’habitatge presentà el mes de novembre de l’any
2006 una taxa de creixement interanual lleugerament superior al 20%.
Tot i que en conjunt aquest escenari reflecteix una evolució positiva de
l’activitat econòmica, és convenient emfasitzar la persistència de desequilibris estructurals significatius en les pautes de creixement de l’economia
espanyola, caracteritzats per les aportacions desiguals al creixement de la
demanda interna i l’externa. Com s’ha apuntat prèviament, la contribució
negativa del sector exterior al creixement del PIB es moderà l’any 2006,
però continuà sent elevada (-1,0%). La causa d’aquesta moderació fou
l’acceleració notable del creixement de les exportacions de béns i serveis
(el 6,2% l’any 2006, enfront de l’1,5% de l’exercici anterior). Aquesta
circumstància no impedí, però, que el dèficit comercial se situés en 80.544
milions d’euros al final de l’any, amb un creixement del 16,8%, 11,7 p.p.
per sota del de l’any 2005. El dèficit estructural de la subbalança de béns,
que ha passat de representar el 6,0% del PIB l’any 2000 al 12,8% el 2006
(gràfic 3), resulta especialment onerós atesa la senda de desacceleració del
superàvit de la subbalança de serveis. L’any 2006, aquest darrer, que tradicionalment havia actuat com a compensador del dèficit comercial, ascendí
a 20.115 milions d’euros, l’11,1% inferior al de l’exercici anterior, registre
que el situà en el 3,2% del PIB, 0,6 p.p. inferior al del 2000.
Malgrat que aquests resultats indiquen que l’exercici 2006 es produí
un cert reequilibri del patró de creixement en relació amb el dels anys
anteriors, l’evolució negativa ininterrompuda del saldo exterior denota una
pèrdua de competitivitat acumulada en els darrers anys envers l’Eurozona,
però també respecte de la resta de països desenvolupats. El baix creixement de la productivitat i el diferencial d’inflació persistent en relació amb
l’UEM, que augmentà dues dècimes durant l’exercici 2006, fins a situar-se
en 1,4 p.p., així com el manteniment de l’apreciació de l’euro, continuaren
minvant la competitivitat de l’economia espanyola. La pèrdua de competitivitat pressionà a l’alça el dèficit de la balança per compte corrent, que se
situà l’any 2006 en el 8,8% del PIB, enfront del 7,4% de l’exercici anterior
(gràfic 3).

El creixement
de la inversió
en construcció
(5,9%) mantingué
pràcticament
inalterat el vigor
que mostrà
l’exercici anterior.

Malgrat la
moderació de
la contribució
negativa del
sector exterior al
creixement del PIB,
les aportacions al
creixement de la
demanda interna i
l’externa continuen
sent força desiguals
a l’economia
espanyola.
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GRÀFIC 3. DÈFICIT/SUPERÀVIT SOBRE EL PIB DE LES
DIFERENTS SUBBALANCES DE LA BALANÇA
DE PAGAMENTS. ESPANYA, 2000-2006
Dèficit B.Compte
Corrent/PIB

14,0
12,0
10,0
% 8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

Dèficit B. Béns/PIB
Superàvit B.Serveis/PIB
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Any

Dèficit B.Rendes/PIB

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

A aquest escenari caldria afegir el deteriorament progressiu del dèficit
de la subbalança de rendes, que creixé l’any 2006 el 18,7% respecte de
l’exercici anterior, fins a situar-se en el 3,2% del PIB, l’1,8% superior al
de l’any 2000. El finançament dels dèficits passats n’és la principal causa.

2.1.2. Anàlisi de l’evolució de l’economia espanyola des del punt de
vista de l’oferta
L’any 2006 el
dinamisme de les
activitats de mercat
fou generalitzat,
a excepció de
l’agricultura, el
valor afegit brut
de la qual creixé
el 0,3%.
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Des de l’òptica de l’oferta, l’any 2006 el dinamisme de les activitats
de mercat fou generalitzat, a excepció de les corresponents a l’agricultura,
el valor afegit brut de la qual creixé el 0,3%. Aquest registre, no obstant
això, superà en 9,7 p.p. el de l’any anterior.
En canvi, l’activitat productiva no agrícola mostrà una dinàmica expansiva notable (taula 12).
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TAULA 12. PIB PER BRANQUES D’ACTIVITAT. ESPANYA,
2005 I 2006
Unitats: taxes de creixement interanuals del VAB a preus constants.

2005

2006

Espanya
TOTAL

3,5

3,9

-10,0

0,3

Indústria

0,7

3,1

Construcció

5,4

5,3

Serveis

4,4

3,6

Impostos

5,7

6,3

Agricultura

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat.

En línia amb el comportament dels anys anteriors, s’aprecià la continuïtat de la fortalesa del creixement del valor afegit brut de la construcció,
que fou del 5,3%.
Destacà especialment la recuperació de l’activitat industrial, que tancà
l’exercici amb un creixement del valor afegit brut del 3,1%, 2,4 p.p. superior a l’enregistrat l’any anterior. A aquesta recuperació ha contribuït de
forma significativa el major creixement de la producció destinada a les
exportacions, que s’han beneficiat del fort creixement de la UE, especialment d’Alemanya. Pel que fa a la producció interior, tal com es pot apreciar a la taula 13, les bases de la recuperació del sector industrial recolzen
sobre la producció de béns d’equipament i de béns intermedis (sovint
associats a la demanda de la construcció) i, en menor mesura, dels béns
vinculats al sector de l’energia i dels béns de consum.

Destacà la
recuperació
de l’activitat
industrial, el valor
afegit brut de la
qual creixé el 3,1%,
2,4 p.p. superior a
l’enregistrat l’any
anterior.
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TAULA 13. ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL (IPI) PER GRANS
SECTORS INDUSTRIALS. ESPANYA, 2006. BASE 2000 = 100
Unitats: taxes de variació interanuals acumulades.

Índex
general

Béns
consum

Béns
equipament

Béns
Energia
intermedis

Desembre

3,7

2,1

8,2

3,8

0,9

Novembre

4,0

2,3

8,4

4,1

1,3

Octubre

4,0

2,1

7,9

4,1

2,1

Setembre

3,6

1,5

7,4

3,8

2,3

Agost

3,9

1,8

8,0

4,1

2,6

Juliol

3,8

1,8

7,5

4,0

2,5

Juny

3,7

1,8

7,6

3,8

2,2

Maig

3,4

1,7

7,3

3,3

2,1

Abril

2,2

0,1

5,7

2,1

1,9

Març

6,4

4,7

11,6

6,5

3,5

Febrer

4,0

2,3

8,1

3,7

3,4

Gener

5,4

3,0

12,0

4,9

3,8

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat.

Per la seva part, el sector serveis, tot i presentar una certa moderació de
l’activitat, continuà mostrant un comportament expansiu notable, amb un
creixement del valor afegit brut del 3,6%, 0,8 p.p. inferior a l’enregistrat
l’any 2005. Per branques d’activitat, segons informació encara provisional,
el PIB (índexs de volum encadenat) dels serveis de mercat i de no-mercat
fou similar durant el primer semestre de l’any. En canvi, durant el segon
semestre, i especialment en el darrer trimestre, l’activitat dels serveis de
no-mercat mostrà un comportament significativament més dinàmic.
L’activitat turística contribuí de forma significativa al to expansiu del
sector serveis durant l’any 2006. El nombre de viatgers en establiments
hotelers i de pernoctacions creixeren el 16,1% i el 8,5%, respectivament,
en relació amb l’any anterior, mentre que l’ocupació i l’afiliació a la
Seguretat Social en el conjunt del sector serveis augmentaren el 5,1% i el
5,5%, respectivament (taula 14).
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TAULA 14. VIATGERS I PERNOCTACIONS EN ESTABLIMENTS
HOTELERS, OCUPACIÓ I AFILIACIÓ AL SECTOR SERVEIS.
ESPANYA, 2005 I 2006
Unitats: taxes de variació interanuals i mensuals. Valors en milers de persones.

Espanya
Valor
Viatgers

Variació (%)

2005

2006

2005-2006

Total

70.629,0

82.031,6

16,1

turisme domèstic

41.600,3

47.539,2

14,3

turisme estranger

29.028,7

34.492,4

18,8

2005

2006

Var. 2005-2006

Total

245.637,2

266.588,2

8,5

turisme domèstic

106.875,3

114.825,5

7,4

turisme estranger

138.761,8

151.762,7

9,4

2005

2006

Var. 2005-2006

Ocupats al sector serveis

12.335,4

12.968,4

5,1

Afiliats SS sector serveis

9.343,5

9.854,3

5,5

Pernoctacions

Ocupació

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat.
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3.

LA CONJUNTURA ECONÒMICA A CATALUNYA

3.1. EVOLUCIÓ GENERAL
3.1.1. Anàlisi de l’evolució de l’economia catalana des del punt de
vista de la demanda
El creixement
de l’economia
catalana ha estat
més intens que el de
l’any anterior i, tot
i pujar la inflació,
no ho ha fet tan
intensament com
l’any passat.

El creixement de l’economia catalana ha estat l’any 2006 encara més
accelerat que l’any 2005. Amb un creixement del PIB del 3,9% en termes
reals, i un creixement de l’ocupació, segons dades estimades, també del
3,9%, l’economia catalana ha perllongat un any més el seu creixement
contenint cada cop més, a mesura que avançava l’any 2006, les tensions
inflacionistes i corregint el diferencial inflacionista tant amb el conjunt de
l’economia espanyola com també, en certa mesura, amb el conjunt de l’Eurozona.17 El perfil trimestral de l’evolució del PIB, que mostra creixements
més intensos en el primer i el darrer trimestres, no permet identificar de
moment cap indici de refredament plenament concloent.
Tanmateix, però, es pot identificar un canvi en la composició dels elements de la demanda del producte, atès que augmenten les exportacions a
un bon ritme mentre que el creixement de les importacions es fa cada cop
més lent al llarg de l’any. D’altra banda, la inversió en béns de la construcció mostra, tot i que encara ha crescut a un bon ritme, un progressiu
refredament en el seu comportament trimestral, mentre que les inversions
en béns d’equipament, tot i créixer menys enguany, s’han accelerat a partir
del segon trimestre. Aquest comportament es pot llegir en el context d’un
retraïment del creixement de la demanda interna i un cert canvi en la seva
composició, atès que el creixement més baix ha estat el del consum de
les famílies, per sota del del PIB, mentre que la formació bruta de capital
fix, tot i créixer una mica menys, encara ho ha fet a un molt bon ritme.
El menor creixement de la demanda interna ha estat tanmateix compensat
per la correcció de l’aportació negativa al creixement del sector exterior.
Finalment, la despesa en consum de les administracions públiques ha crescut per sobre del PIB, si bé s’ha frenat respecte de l’any anterior.

17. A l’epígraf 4 del capítol I s’analitza en profunditat el comportament dels preus a Catalunya.
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Entre les causes que expliquen aquesta situació val a dir que la contenció de la demanda esdevé perfectament lògica en un context de canvi
d’orientació de la política monetària i de creixement dels tipus d’interès.
Malgrat això, el creixement del consum de les famílies encara s’ha mantingut força alt, per bé que alguns indicadors més sensibles com ara les
matriculacions de vehicles han començat ja a caure sensiblement.18 Tot i
que no tenim dades sobre com s’ha finançat aquest consum de les llars a
Catalunya, per al conjunt d’Espanya l’evolució de l’endeutament de les
famílies encara ha mostrat l’any 2006 símptomes de fort creixement.

Tot i que la base
del creixement ha
estat el consum
intern, especialment
la inversió, el
saldo exterior
s’ha corregit
lleugerament i ha
disminuït la seva
aportació negativa.

TAULA 15. PRODUCTE INTERIOR BRUT I COMPONENTS DE
DEMANDA. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: percentatges (increments corregits d’efectes estacionals).

Unitats: % variació interanual
PIB pm
Demanda interna
Despesa en consum de les llars
Despesa en consum de les adm.
públiques1
Formació bruta de capital2
Béns d’equipament i altres
Construcció
Saldo exterior 3 4
Saldo amb l’estranger4
Exportacions totals de béns i serveis
(a + b)
Exportacions de béns i serveis (a)
Consum dels estrangers
en el territori (b)
Importacions totals de béns i serveis
(a + b)
Importacions de béns i serveis (a)
Consum dels residents a l’estranger (b)

2005 2006

2006
2n T 3r T
3,8
3,8
4,0
4,3
3,4
3,3

4t T
4,0
4,9
4,1

3,3
5,7
4,5

3,9
4,6
3,6

1r T
4,1
5,0
3,6

7,7

4,9

5,4

4,5

4,8

4,9

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

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

7,9
8,9
6,8
-0,7
-4,3

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

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

6,5
8,3
5,2
-0,7
0,7

3,5

6,4

7,6

7,5

3,5

7,2

3,7

7,4

8,8

8,5

4,2

8,2

2,4

1,1

1,2

2

-0,1

1,3

8,1

7,3

15,4

7,4

3,5

3,6

7,7
20,7

7,3
7,0

15,4
14,2

7,5
4,8

3,5
4,1

3,5
5,6

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat (dades del 2006 provisionals. Dades corregides
d’estacionalitat).
1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
2) Inclou la variació d’existències.
3) Inclou el saldo amb l’estranger i amb la resta d’Espanya.
4) Aportació al creixement del PIB.

18. Segons les dades de la Direcció General de Trànsit, la mitjana calculada de matriculacions de turismes del darrer trimestre del 2006 resulta el 6% més baixa que la del darrer trimestre de l’any 2005.
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La millora del
saldo exterior
hauria estat millor
si no hagués
estat pel consum
més dinàmic
dels residents a
l’estranger que el
dels no residents a
Catalunya.

El menor creixement de la demanda interna, tal com avançàvem, ha
estat compensat pel millor comportament del sector exterior. Les exportacions de béns i serveis han mostrat el comportament més dinàmic entre
els components de la demanda amb un augment del 7,4%, superior a les
importacions (7,3%), un balanç favorable que hauria estat encara millor
en termes totals si no hagués estat pel consum molt més dinàmic dels
residents catalans a l’estranger que no pas el dels no residents a Catalunya.
Aquesta darrera qüestió evidencia el fet que, tot i que el sector turístic continua creixent, fet que s’analitza més endavant, l’evolució de la demanda
turística catalana a l’estranger ha evolucionat encara més favorablement,
deteriorant el saldo que genera aquesta activitat amb l’estranger.

EL SALDO COMERCIAL DE CATALUNYA AMB
L’ESTRANGER
Un dels desequilibris destacables del creixement econòmic dels darrers
anys a Catalunya, i també del conjunt d’Espanya, ha estat el dèficit cada
cop més gran en els intercanvis comercials amb l’exterior. Al gràfic 4,
que mostra també l’evolució de les exportacions i les importacions
en valor, s’observa l’evolució del dèficit comercial en relació amb el
PIB. D’ençà del 2002, moment en què el dèficit fou més reduït (10%),
aquest no ha parat de créixer fins arribar al 14,2% del producte.
Entre els factors que expliquen aquest desajustament de l’economia
catalana trobem, primerament, la conjuntura monetària derivada de les
condicions establertes des del BCE. Des de l’arribada de l’euro s’ha
produït un progressiu enfortiment de la moneda que ha restat competitivitat i ha frenat les exportacions a l’economia de l’Eurozona i òbviament també a la catalana; d’altra banda, la laxitud de les condicions
creditícies derivades del baix preu del diner ha generat un creixement
de la demanda que no ha facilitat la contenció de les importacions.
En segon lloc, cal tenir en compte els pocs progressos i en algun
moment retrocessos que l’economia catalana ha patit en el terreny de
la competitivitat. Aquest tema, que també ha estat una característica
que ha acompanyat l’evolució de l’economia catalana darrerament, es
desenvolupa monogràficament més endavant.
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GRÀFIC 4. EVOLUCIÓ DE LES EXPORTACIONS,
LES IMPORTACIONS I EL SALDO COMERCIAL SOBRE EL PIB.
CATALUNYA, 2000-2006
Unitats: Milions d’euros i percentatge sobre el PIB.
74.816

Exportacions
Importacions
Saldo/PIB

48.762

33.797

50.498

36.695

67.813
60.731
51.892

54.345
47.129
37.649

37.276

-10,2%

-10,0%

39.485

42.703

-10,7%

-11,8%
-12,7%
-13,9%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

-14,2%

2006

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

Al marge dels factors canviari i monetari, que lògicament hi hauran
afectat, no cal obviar el fet que l’evolució de les balances bilaterals amb altres països de l’Eurozona, sotmesos a la mateixa laxitud
monetària, no ha estat precisament positiva. A banda de França, país
amb el qual la balança s’ha decantat des de l’any 2002 cap al nostre
favor, durant el mateix període altres països com Alemanya o Itàlia
confirmen aquest aspecte i semblen indicar també una certa pèrdua
de competitivitat amb altres països de l’Eurozona. Aquest fet denota
que, al factor canviari, caldria sumar-hi, tal com apuntàvem, un segon
factor explicatiu de caràcter més estructural com és l’evolució de la
productivitat. Per entendre millor la magnitud del deteriorament de la
competitivitat de l’economia catalana, en aquest requadre s’analitza la
composició del dèficit per branques d’activitat, contingut tecnològic,
destinació econòmica i destinació geogràfica dels béns.
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GRÀFIC 5. EVOLUCIÓ DE LA TAXA DE COBERTURA DEL
COMERÇ CATALÀ AMB L’ESTRANGER PER BRANQUES
D’ACTIVITAT, 2002-2006
Unitats: percentatges (variacions en p.p.).
Variació 2002-2006

300%

266%
2006

250%
200%
150%
92%

100%
50%

37%

89%

84%
52%

73%

74%

47% 53%
22%

8%

0%

No classificats

Altres

Automoció

Electrònica

Òptica i maq. oficina

Maquinària i equips

Metall

Química

Tèxtil, cuir i calçat

Alimentació i begudes

Productes energètics

Agric. Ram. i pesca

-50%

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

Per branques d’activitat, tal com resulta observable al gràfic 5, només
els sectors de l’alimentació, el químic i el conjunt d’activitats minoritàries aplegades sota la categoria de no classificats han mostrat un avenç
positiu en la seva taxa de cobertura. La resta d’activitats han vist com
es deteriorava. Cal destacar en aquest sentit l’evolució més negativa del
sector tèxtil, també el de l’automoció, que ha depassat el límit inferior
del 100% durant el període, i el de l’òptica i maquinària de precisió i
d’oficina.
Tot i l’evolució sectorial del dèficit, per a l’any 2006 la taxa de cobertura dels sectors d’alta i mitjana alta tecnologia, amb un 72%, és més
elevada que la dels sectors de mitjana baixa i baixa tecnologia, en què
la taxa arriba només al 61%. Tal com es pot veure al gràfic 6, la contribució al dèficit comercial dels productes d’alt contingut tecnològic ha
disminuït, mentre que ha augmentat per als de baix contingut tecnològic, element que focalitza el deteriorament progressiu del dèficit en els
intercanvis d’aquells productes de menys valor afegit, tot i que encara
de manera tímida i poc evident.
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GRÀFIC 6. CONTRIBUCIÓ AL DÈFICIT DEL SALDO
COMERCIAL AMB L’ESTRANGER SEGONS CONTINGUT
TECNOLÒGIC DE LES MERCADERIES. CATALUNYA, 2000-2006
Unitats: percentatges.
13%

33%

15%

37%

15%

15%

16%

17%

18%

28%

28%

25%

27%

29%

39%

39%

41%

42%

39%

42%

33%

12%

16%

17%

18%

18%

14%

14%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Alt

Mitjà-alt

Mitjà-baix

Baix

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

Centrant-nos en la destinació econòmica dels béns, les dades del gràfic
7 mostren, des del 2002, un deteriorament de la contribució relativa
dels béns de consum al dèficit comercial, que es corregeix modestament el 2006. Aquest comportament aniria segurament vinculat a
la forta progressió de la demanda de les llars. D’altra banda, el bon
comportament del saldo comercial en béns de capital, perfilable des
del 2002 però sobretot l’any 2006, deixa entreveure un millor comportament de l’activitat productora de béns d’equipament.
L’evolució que mostren les transaccions internacionals de béns intermedis a Catalunya perfilen també un bon comportament inicial que
s’estronca a partir del 2004, probablement influït per l’evolució del
preu del cru, que en euros s’enfila des de llavors, passant des d’una
taxa de creixement anual acumulatiu del 5,9% del 2002 al 2004, període en què el tipus de canvi de l’euro evoluciona molt favorablement a
les importacions, a una taxa del 30,3% des del 2004 fins al 2006.
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GRÀFIC 7. CONTRIBUCIÓ AL DÈFICIT DEL SALDO
COMERCIAL AMB L’ESTRANGER SEGONS DESTINACIÓ
ECONÒMICA DE LES MERCADERIES. CATALUNYA, 2000-2006
Unitats: percentatges.

76,1%

80,7%

74,6%

69,6%

60,7%

18,6%

64,2%

15,3%

15,2%
13,6%
7,9%

2000

16,4%

18,0%

-1,4%

3,5%

2001

2002

Béns de consum

73,8%

8,2%

12,3%

17,7%

18,2%

18,0%

2003

2004

2005

2006

Béns de capital

Béns intermedis

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

Finalment, el gràfic 8 permet visualitzar la magnitud de les exportacions i les importacions del comerç català segons àrees geogràfiques.
Tal com es pot comprovar més endavant al gràfic 9, el comerç de
Catalunya mostra un saldo negatiu per a qualsevol de les cinc àrees
geogràfiques representades. El gràfic també inclou la Xina, que gràcies al seu dinamisme econòmic i a la seva forta competitivitat ha anat
guanyant mercats a Europa i l’any 2006 representava l’origen del 6%
de les nostres importacions i la destinació de només l’1% de les nostres
exportacions.
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GRÀFIC 8. EXPORTACIONS I IMPORTACIONS PER PAÍS DE
DESTINACIÓ I D’ORIGEN. CATALUNYA, 2006
Unitats: en milions d’euros (representades) i percentatges sobre les exportacions i les
importacions totals.
Exportacions
62%
72%

Importacions

46133

33.718
25%
3%
3% 2.108
3.794 4.552 1.543
8%

Unió
Europea

6%

Resta
d'Europa

Amèrica
del Nord

4%
6% 2.969 11%
5.196
2.878

Amèrica
Central i
Sud

19.054

Resta del
món

6%
1% 4.691
413
Xina

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat.

Amb un dèficit de 12.415 milions d’euros, l’aportació al desequilibri
comercial català del comerç amb la Unió Europea també ha estat
important l’any 2006.
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GRÀFIC 9. SALDO COMERCIAL DE CATALUNYA SEGONS
ÀREES GEOGRÀFIQUES DEL 2006 I VARIACIÓ DES DEL 2002
Unitats: milions d’euros.
-4.278

Xina

-13.857

Resta del món
-91

Amèrica Central i Sud

2006
Variació 2002-2006

-565

Amèrica del Nord

-758

Resta d'Europa

-12.415
-15.000

-10.000

-5.000

Unió Europea
0

5.000

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat (les dades són del saldo del 2006).

Des del 2002, la variació del saldo comercial amb la Unió Europea
ha estat també clarament desfavorable, i de magnitud molt similar en
termes absoluts als desajustos comercials amb el conjunt de països
inclosos dins la categoria de la resta del món, i és potser menys evident
en termes relatius atesa la importància estructural que té en el conjunt
de transaccions internacionals catalanes i diferent en la mesura que
s’ha produït, tal com s’ha anat assenyalant, també en alguns països de
la mateixa Eurozona. En qualsevol dels casos, i amb l’optimisme que
ens pot donar la certa correcció que s’ha produït l’any 2006 del comportament del sector exterior, els resultats comercials de Catalunya són
una qüestió a tenir present amb vista al futur.

3.1.2. Anàlisi de l’evolució de l’economia catalana des del punt
de vista de l’oferta
A diferència de l’any 2005, enguany l’empenta esdevé sectorialment
generalitzada. Resulta destacable el paper del sector industrial que, amb
un creixement del 2,9%, s’ha mostrat força més dinàmic que en els anys
precedents. La recuperació industrial també ha anat acompanyada per una
recuperació del dinamisme del sector primari, un manteniment del sector
de la construcció i una lleugera davallada del creixement dels serveis.
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TAULA 16. PRODUCTE INTERIOR BRUT A PREUS CONSTANTS
PER GRANS SECTORS. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: taxes de variació interanuals.

2005

2006

2006
1r T

2n T

3r T

4t T

Total

3,3

3,9

4,1

3,8

3,8

4

Agricultura

-2,6

3.8

2,5

4,1

3,2

5,4

Indústria

-0,1

2.9

2,7

2,1

3,1

3,6

Construcció

5,4

5.4

6,3

5,7

5

4,6

Serveis

4,3

3,8

4,2

3,8

3,7

3,5

Impostos nets sobre
productes

3,8

5,7

4,9

5,9

5,2

6,5

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat.

En termes d’ocupació, tal com s’analitza més endavant a l’epígraf 1.2
del capítol III, el creixement del nombre de persones ocupades ha estat
del 3,9%, el mateix ritme de creixement que ha experimentat el PIB. De
la mateixa manera que el producte, el creixement de l’ocupació ha afectat
tots els grans sectors de l’economia, i és la indústria la que ha experimentat un creixement més baix dels ocupats, del 0,6%; a continuació, els
serveis (2,6%), l’agricultura (8,9%), i finalment la construcció, que ha
augmentat el seu nombre d’ocupats el 17,8%, un valor que apunta a una
caiguda de la productivitat del sector en el cas de confirmar-se aquestes
primeres estimacions. De fet, l’economia catalana ha patit precisament una
caiguda sistemàtica de la productivitat en els darrers anys que sembla que
es corregeix a partir del 2006. Òbviament, el llast que ha representat en
termes de competitivitat aquesta pèrdua de productivitat s’hauria d’afegir
a l’evolució del tipus de canvi i del creixement de l’oferta monetària com
a factors explicatius dels desequilibris comercials de Catalunya que s’han
analitzat anteriorment. D’altra banda, cal tenir en compte que, tot i la
pèrdua de competitivitat, el creixement econòmic català ha assegurat un
creixement de l’ocupació que ha permès la incorporació de noves persones
al mercat de treball fins i tot reduint la taxa d’atur de manera sistemàtica
any rere any.

Des del punt de
vista de l’oferta
tots els sectors
intervenen en el
creixement, també
la indústria per
primer cop des de
feia temps.
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CREIXEMENT, PRODUCTIVITAT I OCUPACIÓ
Una característica del creixement que ha experimentat l’economia
catalana des de l’any 2002 ha estat, paral·lelament al desequilibri
comercial amb l’exterior, el creixement negatiu de la productivitat des
del 2002 que, amb les primeres estimacions per a l’any 2006, sembla
que s’hauria corregit i hauria pujat per primer cop des de fa quatre
anys. Tot i això, el creixement del 0,8% o de l’1% de la productivitat
catalana el 2006, segons si es calcula amb el VAB o el PIB, respectivament, encara es troba per sota del creixement de la productivitat per
treballador de l’1,5% a la UE-15 o de l’1,6% a la UE-27, calculada
amb l’evolució del PIB real.
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GRÀFIC 10. CREIXEMENTS DE LA PRODUCTIVITAT
APARENT DEL TREBALL EN TERMES REALS DE
L’ECONOMIA CATALANA, 2000-2006
Unitats: taxes de creixement anual.
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Font: elaboració pròpia a partir de les estimacions de la Comptabilitat Regional d’Espanya (CRE) de l’INE. (productivitat calculada amb el VAB).

D’altra banda, el creixement real de l’economia catalana ha estat cada
cop millor des del 2002 fins al 2006, amb una acceleració progressiva
del creixement que l’ha situat, l’any 2006, al 3,8% (vegeu el gràfic 11;
recordem que l’estimació és del 3,9% segons l’Idescat).
Els darrers quatre anys hem observat un creixement cada cop més
accelerat de l’economia catalana, unit a una evolució, fins al 2005,
cada cop més negativa de la productivitat. En termes d’ocupació això
s’ha traduït en un creixement espectacular de les persones ocupades,
un comportament de l’ocupació que explica en més del 100% el creixement de l’economia des de l’any 2002 fins al 2005.
Aquest patró de creixement extensiu de l’economia catalana no hauria
estat possible si no fos per la incorporació de nova població activa
procedent de fora. La immigració ha estat una peça clau per entendre
l’evolució del mercat de treball durant aquest període.
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GRÀFIC 11. CREIXEMENT REAL DEL PIB I CONTRIBUCIÓ
AL CREIXEMENT REAL DE LA PRODUCTIVITAT APARENT
DEL TREBALL EN TERMES REALS I DE L’OCUPACIÓ.
CATALUNYA, 2000-2006
Unitats: taxes de creixement anual i percentatges de contribució (ocupació en llocs de
treball).
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Font: elaboració pròpia a partir de les estimacions de la Comptabilitat Regional d’Espanya (CRE) de l’INE.

L’economia catalana, per tant, ha estat capaç de traduir el creixement en llocs de treball però a canvi ha vist decréixer la seva productivitat des de l’any 2002. En termes de competitivitat això es tradueix
sens dubte en un acotament dels nostres límits, especialment en la
mesura que aquest comportament de la productivitat pressiona els nostres costos laborals unitaris a l’alça (per a una anàlisi més acurada dels
preus i costos laborals, vegeu l’epígraf 4 del capítol 1).
Sectorialment, pel que fa a la productivitat, la tendència ha estat
fins al 2004 al creixement cada cop més moderat de la productivitat
en els sectors de la construcció i dels serveis, els que generaven més
ocupació i creixement, mentre que es produeix una atonia permanent
al sector industrial, on la productivitat pràcticament no varia i a voltes
decau durant el mateix període.
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GRÀFIC 12. CREIXEMENTS DE LA PRODUCTIVITAT
APARENT DEL TREBALL EN TERMES REALS PER SECTORS.
CATALUNYA, 2000-2004
Unitats: taxes de creixement anual.
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Font: elaboració pròpia a partir de les estimacions de la Comptabilitat Regional d’Espanya
(CRE) de l’INE.

Sectorialment, i pel que fa a l’agricultura, la recuperació s’ha produït,
segons les estimacions del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural, sobretot gràcies a la recuperació de la producció final agrícola (PFA),
que amb un creixement del 5,1% ha crescut molt per sobre de la producció
final ramadera (PFR), aquesta darrera amb una recuperació més modesta
de l’1,3%.19 La recuperació relativa de les collites de cereals, la fruita seca
i la vinya, així com també dels productes d’horta, expliquen bona part del
creixement de la PFA, mentre que el tímid augment de la PFR s’explica per
l’evolució dels efectius porcins, els únics que han crescut l’any 2006.
La construcció, d’altra banda, encadena un any més de creixement, un
creixement que l’any 2006 s’ha mostrat encara en el 5,4%, molt per sobre
de la mitjana de l’economia. El sector de la construcció ha repetit, doncs, el
dinamisme del 2005 tot i els símptomes evidents de refredament que sembla

La construcció,
tot i créixer al
mateix ritme que
l’any 2005, un
5,4%, mostra certs
símptomes de
refredament.

19. Full de Novetats Estadístiques, 1/2007. Direcció General de Planificació i Relacions Agràries i Gabinet Tècnic. Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
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que manifesta l’activitat a l’hora de vendre —tal com s’analitza amb més
profunditat al capítol V—, una qüestió que va lligada a l’encariment tant dels
pisos com de les hipoteques. El perfil trimestral que mostra el sector evidencia, de fet, alguns símptomes de frenada de l’evolució de l’activitat atesa la
sistemàtica caiguda dels ritmes de creixement, element que indueix a pensar
que aquests creixements no es perllongaran gaire més enllà.

La recuperació de
l’activitat industrial
va molt lligada al
dinamisme de la
producció de béns
d’equipament.

El sector serveis
ha crescut a un
bon ritme però
inferior al de l’any
precedent. En
termes d’ocupació,
però, l’evolució ha
estat positiva.

La recuperació de l’activitat industrial és potser la característica més
destacable del nou perfil de creixement del VAB l’any 2006. L’evolució de
l’índex de producció industrial deixa entreveure la naturalesa d’aquest nou
comportament més dinàmic del sector.20 La producció de béns d’equipament
ha estat sens dubte la branca més dinàmica, amb un creixement acumulat
interanual que supera el 10% respecte del 2005. Aquesta característica de
l’economia catalana ha estat compartida, tal com s’ha vist, pel conjunt de
l’economia espanyola, per bé que amb menys intensitat. D’altra banda, el
dinamisme de la producció energètica que ha mostrat la indústria catalana
no ha anat acompanyat d’una evolució semblant en el conjunt d’Espanya, on
per contra, i tal com s’ha vist, va créixer més la producció de béns intermedis. Tant per al cas de Catalunya com per al conjunt de l’Estat, el dinamisme
més alt de la producció de béns d’equipament ha permès en qualsevol cas
equiparar l’oferta a la demanda en la mesura que el creixement de la FBCF,
tal com s’havia vist, s’ha pogut satisfer amb l’augment de la producció interior sense necessitat d’empitjorar la situació de desequilibri exterior.
Finalment, el sector serveis ha crescut l’any 2006 fins al 3,8%, un bon
ritme, però per sota del de l’any precedent. El perfil trimestral del sector
ha evidenciat una desacceleració progressiva al llarg de l’any. En termes
de creació d’ocupació, el creixement del nombre de persones ocupades al
sector serveis ha pujat un 2,6%, mentre que l’augment del nombre d’afiliacions a la Seguretat Social vinculades al sector serveis ha estat del 5,3%.
TAULA 17. OCUPACIÓ I AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL
EN EL SECTOR SERVEIS. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: milers de persones.

2005

2006

var. (2005-2006)

Ocupats al sector serveis

2.078,5

2.132,3

2,6

Afiliats SS sector serveis

1.738,8

1.830,3

5,3

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat (inclou només les afiliacions al règim general i al
règim especial de la mineria i el carbó).

20. Segons l’Idescat, IPI, índex base 2000.
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Les activitats terciàries més dinàmiques en termes d’ocupació, en què
s’han originat més llocs de treball, han estat l’hoteleria i els serveis a les
empreses i immobiliaris, amb unes aportacions al creixement dels ocupats
del sector serveis del 68% i del 80%, respectivament, i a més distància,
els serveis personals i a la llar; la resta d’activitats han tingut aportacions
negatives.
Les taxes de creixement del nombre de persones ocupades del sector
hoteler emfasitzen el fet que l’activitat turística ha tingut bons resultats
gràcies a un augment important del nombre de viatgers, que en els establiments hotelers ha estat del 17,8% i del 18,2% als establiments de turisme
rural, mentre que als càmpings ha estat més modest. Aquest augment del
nombre de viatgers ha més que compensat la disminució del nombre de
pernoctacions mitjanes per viatger que, com es pot veure al gràfic 13, ha
caigut per a tot tipus de viatger.

L’activitat turística
ha tingut bons
resultats, gràcies
al fet que ha vingut
més gent, ja que
el nombre de
pernoctacions dels
turistes cada cop és
inferior de mitjana.

TAULA 18. CREIXEMENT DEL NOMBRE DE VIATGERS
I PERNOCTACIONS SEGONS TIPUS D’HOSTATGE.
CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: taxes de creixement interanuals.

Creixement del nombre de viatgers

Hotels

Càmpings

Turisme rural

Total

17,8

4,0

18,2

Turisme domèstic

15,0

2,1

21,4

Catalunya

22,5

2,0

23,0

Resta d’Espanya

7,1

3,5

2,0

Turisme estranger

20,2

7,1

-17,2

Hotels

Càmpings

Turisme rural

Total

4,9

4,8

18,6

Turisme domèstic

0,4

4,4

22,9

Creixement del nombre
de pernoctacions

Catalunya

9,0

3,9

24,3

Resta d’Espanya

-7,8

10,3

10,7

Turisme estranger

7,5

5,2

-6,0

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat.
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Tal com es pot veure a la taula 18, només els allotjaments de turisme
rural han mantingut i fins i tot augmentat lleugerament el nombre de pernoctacions per viatger per a tot tipus de procedència, un comportament
que reflecteix la fase d’expansió d’aquest producte turístic en concret. Tot
i això, han estat els hotels i els càmpings els establiments que han guanyat
quota de mercat entre els turistes estrangers. De fet, i tal com es pot veure
a la taula 19, el turisme rural és encara una opció minoritària al mercat, que
tot i que creix amb força, inclou de moment només el 3,1% de la demanda
espanyola, sobretot catalana.
Per a l’any 2006, el nombre de viatgers a Catalunya ha estat aproximadament de 17,2 milions de persones, el 52,3% dels quals de procedència
estrangera i la resta, gairebé la meitat, de procedència espanyola i majoritàriament catalana (30,2%). Si la referència són el nombre de pernoctacions,
el percentatge de turistes estrangers puja fins al 60,9%. Aquesta diferència
es podria explicar en la mesura que el nombre de pernoctacions, a igualtat
de poder adquisitiu, descriu una relació inversament proporcional a la
distància del viatge. Aquest augment dels viatgers s’ha produït amb una
especial intensitat a la ciutat de Barcelona, que ha vist créixer el nombre
de turistes l’any 2006 un 19%.21

21. Estadístiques de turisme a Barcelona, 2006. Turisme de Barcelona, Barcelona.
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TAULA 19. VARIACIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS VIATGERS
I PERNOCTACIONS SEGONS TIPUS D’HOSTATGE.
CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: milers de persones, nits i percentatges.

Variació

Viatgers
2005
Total viatgers
Viatgers turisme
domèstic
Viatgers de
Catalunya
Viatgers resta
d’Espanya
Viatgers turisme
estranger

2006

domèstic
Viatgers de
Catalunya
Viatgers resta
d’Espanya
Viatgers turisme
estranger

sobre el

sobre el total de

total

viatgers (2006)

2006

14.915 17.226

15,5

100,0

83,1 15,3 1,6

7.313

8.220

12,4

47,7

77,3 19,6 3,1

4.493

5.206

15,9

30,2

67,0 28,4 4,6

2.820

3.015

6,9

17,5

95,2

7.602

9.006

18,5

52,3

88,4 11,4 0,2

2005
Viatgers turisme

Percentatge

2005-05

Pernoctacions

Total viatgers

viatgers

Percentatge

Variació
pernoctacions

2006

Percentatge
sobre el
total

H

C

4,3

TR

0,5

Percentatge
sobre el total de
pernoctacions
(2006)

2005-05

2006

H

C

54.176 56.924

5,1

100,0

73,7 24,8 1,5

21.771 22.257

2,2

39,1

66,9 29,7 3,4

13.605 14.616

7,4

25,7

54,3 41,1 4,7

8.166

7.641

-6,4

13,4

91,0

32.405 34.667

7,0

60,9

78,0 21,7 0,3

8,0

TR

0,9

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat.
H) Hotels.
C) Càmpings.
TR) Turisme rural.

El gràfic 13 descompon les pernoctacions mitjanes per tipus d’hostes.
La caiguda del nombre de pernoctacions per viatger fa que la mitjana passi
de 3,6 nits per persona a 3,3. Aquesta caiguda es reprodueix per a tot tipus
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de procedència dels viatgers l’any 2006. De fet, la caiguda del nombre
mitjà de pernoctacions per viatger ha anat caient des de l’any 2001 des
d’una mitjana de 4,1 nits per viatger fins a les 3,3 del 2006; la mitjana ha
caigut arrossegada sobretot pel comportament del sector hoteler, en què la
caiguda és més clara i sistemàtica. Aquesta tendència a la baixa del nombre
de pernoctacions per viatger podria ser el resultat del canvi estructural que
ha representat la irrupció de les companyies aèries de baix cost, alleugerint
la càrrega del viatge i fent-lo amortitzable amb menys dies per part del
viatger i possibilitant també un canvi d’estratègia que rauria en l’ampliació
i la diversificació de destinacions per persona.

GRÀFIC 13. MITJANA DE PERNOCTACIONS SEGONS
PROCEDÈNCIA DEL VIATGER. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: pernoctacions/viatger.
4,3
3,8

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

2005

2006
Total

2005

2006

turisme domèstic

2005

2006

turisme estranger

Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat.
El nombre de
pernoctacions
cau per a totes
les procedències;
això fa caure la
despesa, que puja
al mateix ritme que
els preus hotelers i
a un ritme inferior
a l’IPC.

De fet, la disminució del nombre de pernoctacions ha comportat, els
darrers anys, una pauta de creixement del sector centrada en el creixement
del nombre de viatgers. En termes de despesa dels turistes, aquesta dinàmica ha fet augmentar cada any la despesa total però no la despesa per
turista, que ha tendit a baixar arrossegada per la davallada del nombre de
pernoctacions, si bé sí que ha anat augmentant, moderadament, la despesa
per turista i dia.22 Si perllonguem les dades de despesa fins al 2006, aquest

22. Vegeu l’informe: CTESC (2007), El sector del turisme, l’oci i la cultura a Catalunya,
Barcelona.
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darrer any la tendència ha estat la mateixa, i la despesa total dels turistes
no residents amb destinació a Catalunya (el 5,8%) ha estat més alta, però
la despesa mitjana dels turistes ha estat un 1,2% més baixa que l’any 2005,
dada que reflectiria l’efecte de la davallada del nombre de pernoctacions;
d’altra banda, i al marge de la disminució de l’estada mitjana, la despesa
diària dels turistes no residents a Catalunya ha estat l’1,7% més alta.23
Aquest augment és idèntic al creixement de l’índex de preus hotelers del
2006 (1,7%) i més baix que la taxa d’inflació de l’IPC a Catalunya, que
ha estat del 3,7%,24 cosa que indicaria, suposant que només es desajusta
la relació qualitat-preu i un cop descomptats els preus, que la variació del
consum en termes reals dels turistes a Catalunya probablement hagi oscillat entre el 0%, un manteniment, o el -2,1%, una caiguda del consum diari
en termes reals. Resumint, en conjunt el sector turístic hauria augmentat
els ingressos procedents de l’estranger com a conseqüència de l’augment
dels turistes i per l’augment dels preus, però en cap cas per la despesa
total dels turistes, menor per la davallada del nombre de pernoctacions, ni
pel consum diari dels turistes en termes reals, que segurament no hauria
augmentat.

3.2. EL SECTOR FINANCER
Per al conjunt de l’economia espanyola l’endeutament ha evolucionat amb força encara el 2006. Les llars han mantingut un fort ritme de
creixement dels seus passius, les societats no financeres han accelerat el
creixement del seu endeutament, i les administracions públiques no han
participat del creixement de l’endeutament.
Aquesta evolució no es pot corroborar amb dades específiques per a
Catalunya. Tanmateix, però, l’evolució que mostren els crèdits de les entitats financeres concedits a Catalunya, amb dades de fins al tercer trimestre,
mostren una acceleració respecte de l’any passat, una mica més intensa que
per al conjunt de l’economia espanyola. Aquest element portaria a pensar
en una evolució com a mínim tan intensa com la del 2005 pel que fa a

Tot i no disposar
de dades de
l’endeutament
de les llars a
Catalunya, els
crèdits no han
parat de créixer
l’any 2006, en què
han progressat
fins i tot més
intensament.

23. MITC (2007), Balance del Turismo en España, Secretaría General de Turismo, Instituto
de Estudios Turísticos. Recordem al lector que les estimacions de l’Enquesta de la despesa
turística elaborada per EGATUR ha sofert modificacions metodològiques respecte de la sèrie
que s’havia estimat fins ara. Per a més informació, vegeu la nota informativa publicada el 20
de febrer del 2007 pel Banc d’Espanya.
24. INE. Per a més informació sobre l’índex general de preus, vegeu l’epígraf 4 del capítol I.
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l’endeutament a Catalunya, atès que, com es pot comprovar més endavant,
el crèdit hipotecari concedit a Catalunya s’ha mostrat l’any 2006 més
dinàmic que l’any anterior.
Si el crèdit s’ha mostrat dinàmic, els dipòsits s’han accelerat, en termes
relatius una mica més, i també de forma més intensa que per al conjunt
d’Espanya. Aquesta recuperació dels dipòsits aniria en sintonia amb l’evolució general de l’economia catalana.
TAULA 20. VARIACIÓ DEL CRÈDIT I DELS DIPÒSITS DE LES
INSTITUCIONS FINANCERES A CATALUNYA
I ESPANYA, 2005-2006
Unitats: taxes de creixement interanuals

Catalunya

Espanya

Crèdit

Dipòsits

Crèdit

Dipòsits

30/09/2005

19,0

3,8

23,9

8,5

30/09/2006

23,7

15,9

25,9

18,7

Font: Departament d’Economia i Finances.
L’abundància de
líquid ha fet pujar
també moltíssim
els resultats de la
borsa.

L’abundància de líquid ha generat un dinamisme molt intens en els
resultats borsaris tant catalans com espanyols. De fet, el comportament
més dinàmic d’enguany ha fet que l’Íbex 35 hagi tancat l’any 2006 amb
una rendibilitat acumulada del 31,8%, una de les rendibilitats més altes
d’Europa. Per al conjunt de les borses europees les rendibilitats dels valors
han estat l’any 2006 en general força positives, si bé en conjunt menors
que l’any anterior, característica que comparteix l’evolució de l’índex
Nikei però no el Dow Jones, el comportament del qual ha estat l’any 2006
netament positiu.
Aquest fort dinamisme ha generat uns resultats excepcionals a la Borsa
de Barcelona, que l’any 2006 ha assolit un rècord pel que fa a volum de
contractació. Tal com es pot comprovar a la taula 21, el dinamisme és atribuïble sobretot a l’augment de les operacions amb accions, que augmenten
el seu valor en un 58,9%, a distància de les obligacions, amb un augment
del 23%, i dels efectes públics, amb una variació del volum contractat de
l’1,6%.
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TAULA 21. VOLUM EFECTIU NEGOCIAT A LA BORSA
DE BARCELONA, 2006
Unitats: milions d’euros i percentatges

Accions

Volum negociat

Percentatge sobre
el volum total

Variació
2005-2006

240.812,8

72,9

58,9

Obligacions

4.908,3

1,5

23,0

Fons públics

83.835,0

25,4

1,6

Total

330.301,0

100,0

38,4

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

Els índexs sectorials més revalorats han estat l’any 2006 a la Borsa
de Barcelona els relacionats amb la construcció, incloent-hi el sector del
ciment, constructores i immobiliàries, que creixen un 85,6%; seguits pel
sector metal·lúrgic, amb un guany del 77%, de les elèctriques i de les
tèxtils i les papereres, amb una revaloració del 48% i del 42%, respectivament. Tot i que els índexs han presentat valors superiors l’any 2006
respecte del 2005, les variacions han estat més moderades l’any 2006 per
als sectors químic i agroalimentari.
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4.

La inflació a
Catalunya ha
estat del 3,7%,
lleugerament més
baixa que l’any
anterior.

PREUS, COSTOS I PRODUCTIVITAT

La inflació de l’economia catalana l’any 2006 ha estat del 3,7%, lleugerament més baixa que la de l’any precedent. Aquesta lleugera desacceleració en els preus s’ha donat en un context de creixement més intens en termes reals de l’economia, atès que el PIB en termes reals ha augmentat més
intensament l’any 2006, el 3,9%, en comparació amb el 2005, el 3,4%.
TAULA 22. INFLACIÓ COMPARADA. CATALUNYA, ESPANYA I
ZONA EURO, 2005-2006
Unitats: percentatges.

2005¹

2005

2006

Catalunya

3,9

3,9

3,7

Espanya

3,4

3,4

3,5

Eurozona²

2,2

2,2

2,2

Diferència Catalunya/Espanya

0,6

0,5

0,2

Diferència Catalunya/Eurozona

1,8

1,7

1,5

Font: INE (IPC, base 2006); Eurostat (IPCH).
1) Base 2001.
2) Base 2005.

En comparació amb el conjunt de l’economia espanyola i europea, la
inflació de l’economia catalana ha estat un altre cop més alta, si bé el diferencial s’ha mostrat més moderat.

El diferencial
inflacionista s’ha
tendit a corregir
amb Espanya i
a moderar amb
Europa, i la
correcció ha estat
progressiva a partir
del segon semestre
del 2006.
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4.1. ELS PREUS DELS BÉNS DE CONSUM. EVOLUCIÓ
TENDENCIAL DE L’IPC
L’evolució de la taxa mensual interanual d’inflació (gràfic 14) mostra
un canvi significatiu del comportament inflacionista de l’economia catalana en el decurs del 2006. D’una banda, s’observa una moderació del
creixement dels preus en el decurs del tercer trimestre i, de l’altra, una
progressiva erosió del diferencial amb el conjunt de l’economia espanyola,
molt més evident amb les sèries mensuals que amb les dades anuals.

L’ECONOMIA A CATALUNYA L’ANY 2006

Davant del diferencial d’inflació sistemàticament més alta a Catalunya,
des del Govern de la Generalitat s’elaboraren estudis per tal d’analitzar-ne
les causes. L’any 2006, a partir del diagnòstic establert prèviament per la
Comissió d’Experts Institucional, el Departament d’Economia i Finances
de la Generalitat va aprovar el mes de juny un pla de mesures antiinflacionistes que tindrà els seus efectes a mitjà i llarg termini, i que hauria
de solucionar les divergències estructurals inflacionistes de l’economia
catalana. Al marge del pla de mesures, la conjuntura econòmica sembla
que apunta cap a un desinflament de les tensions inflacionistes, així com
també del diferencial.

GRÀFIC 14. EVOLUCIÓ MENSUAL INTERANUAL DE LA
INFLACIÓ. CATALUNYA I ESPANYA, 2005-2006
Unitats: percentatges.
5
4,5
4
3,5
3
Espanya
2,5

Catalunya

2

2005

2006

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

Si analitzem la inflació per grups de productes, s’observa que aquesta
moderació del diferencial inflacionista entre l’economia catalana i el conjunt de l’espanyola no és el resultat només de la conjuntura dels preus més
volàtils sinó que apunta cap a un comportament més estructural.
De l’evolució dels preus de l’any 2006 per grups de productes, en
podem destacar:
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Els productes
energètics s’han
encarit, però
l’evolució dels
aliments enguany
tampoc ha ajudat a
contenir la inflació
de preus. Tot i això,
la inflació subjacent
ha estat millor.

a. Que la contribució per grups és similar a la de l’any passat pel que fa
al comportament dels productes energètics, que són encara, malgrat la
lleugera moderació, els més inflacionistes. No succeeix el mateix amb
els aliments, que s’han encarit enguany per sobre de la mitjana.
b. Que la dinàmica més accelerada dels preus tant dels productes energètics com dels aliments ha pressionat de manera conjuntural els preus
a l’alça, atès que la taxa d’inflació subjacent ha estat menor que la
general. D’altra banda, a diferència de l’any anterior, en què la inflació subjacent havia pujat d’un any per l’altre, l’any 2006 s’ha mostrat
lleugerament més baixa que la del 2005, un element que situa l’economia catalana en un context d’augments de preus més moderats.
c. Que la taxa d’inflació subjacent confirma, tal com apuntàvem, una
certa moderació del diferencial de preus entre Catalunya i el conjunt
d’Espanya al marge del comportament netament millor dels preus
més volàtils que incrementen aquest efecte (creixen menys els preus
tant dels productes energètics com dels aliments sense elaborar).
TAULA 23. INFLACIÓ MITJANA ANUAL CATALANA
I DIFERENCIAL CATALUNYA-ESPANYA PER GRUPS
ESPECÍFICS DE PRODUCTES, 2005-2006
Unitats: percentatges.

Dif. Cat.-Esp.
2005¹

2005

Productes energètics

10,2

10,2

7,7

0,6

-0,3

Aliments sense elaboració

3,6

3,6

4,5

0,3

0,1

Serveis (amb lloguer d’habitatge)

4,4

4,4

4,0

0,6

0,1

Aliments amb elaboració, begudes
i tabac

3,7

3,7

3,5

0,3

-0,1

Béns industrials sense productes
energètics

1,5

1,4

1,7

0,5

0,3

General sense aliments no elaborats
ni productes energètics

3,3

3,2

3,1

0,5

0,2

Aliments sense elaboració i productes
energètics

7,0

7,1

6,2

0,6

-0,1

Carburants i combustibles

12,8

12,8

8,5

0,3

-0,6

Font: INE (IPC, base 2006).
1) Base 2001.
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Per entrar en més detall, de l’evolució dels preus segons rúbriques, en
resulta destacable:
- Que les rúbriques que s’havien encarit més l’any 2005 tornen a repetir l’encariment el 2006, tret dels llegums, el tabac i la carn d’oví, que
s’han encarit el darrer any per sota del cost de la vida.
- El cacau, el peix i marisc i la carn de porc són els productes que, a
diferència del comportament que tingueren el 2005, s’han encarit
enguany per sobre del que ho ha fet el cost de la vida.
- Si analitzem les aportacions al creixement de l’IPC per rúbriques,
trobem que els articles més inflacionistes són aquells relacionats tant
amb el transport com amb l’habitatge, relegant el paper dels aliments
a un segon terme, a excepció dels olis i greixos:
a. Pel que fa al grup dels transports, encara que totes les rúbriques
s’encareixen per sobre la mitjana, és precisament el transport
personal el que més aporta al creixement de l’IPC a causa de la
forta ponderació a la cistella. De fet, l’encariment dels productes
energètics condiciona indefectiblement l’evolució dels preus del
transport tant públic com privat.

Les rúbriques
més inflacionistes
es vinculen
al transport i
l’habitatge.

b. L’habitatge és també un dels grups que pressiona més, i són les
rúbriques de subministraments (enllumenat, aigua i calefacció),
seguides per les de lloguer i manteniment, les que més aportació
han generat a l’augment dels preus.
c. En alimentació, tret de l’encariment i l’aportació important feta pels
olis i greixos, no destaca cap altra aportació important, atès que
només fan una certa aportació el peix, la carn de vacum i el pa.
d. Altres grups inflacionistes han estat els referents al camp de l’oci
(turisme i hostaleria), així com els serveis mèdics, entre d’altres.
e. Medicaments, comunicacions i objectes recreatius són els únics
que han fet una aportació negativa al creixement dels preus.
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4.2. ELS PREUS DELS BÉNS INDUSTRIALS I DE LA
CONSTRUCCIÓ. ANÀLISI DE L’EVOLUCIÓ DE L’ÍNDEX
DE PREUS INDUSTRIALS
L’increment de
preus industrials,
en canvi, s’ha
accelerat l’any
2006 a Catalunya
fins al 5,1%.
Per sort aquesta
tendència a l’alça
ha estat compartida
per molts altres
països europeus.

La pujada dels preus industrials a Catalunya ha estat, l’any 2006, especialment intensa, amb una mitjana d’increment del 5,1%, que ha situat
l’economia catalana al nivell del conjunt d’Europa en termes d’inflació
dels béns industrials.
TAULA 24. TAXES DE CREIXEMENT DE L’ÍNDEX DE PREUS
INDUSTRIALS A CATALUNYA, ESPANYA I ZONA EURO,
2005 I 2006
Unitats: percentatges.

2005

2006

Cat.

Esp.

Z. euro

Cat.

Esp.

Z. euro

Índex de preus industrials

3,6

4,9

4,1

5,1

5,3

5,1

Béns de consum

2,2

2,8

1,3

2,7

3,0

1,4

Béns de consum durador

0,9

2,1

2,9

3,5

2,8

4,8

Béns de consum no durador

2,3

2,8

1,3

2,6

3,1

1,6

Béns d’equip

1,7

1,9

1,0

2,0

2,3

1,7

Béns intermedis

3,9

3,8

1,1

6,0

6,0

1,7

Energia

10,5

14,0

13,4

14,1

11,0

13,3

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

De l’anàlisi dels encariments per grups de productes produïts, se n’extreu una primera observació, i és el fet que és precisament enguany quan
els preus de l’energia han pressionat més la indústria catalana. L’any 2005
l’energia s’encarí menys a Catalunya en termes relatius respecte de les
altres economies; l’any 2006, aquest efecte té signe contrari i això explicaria en part la correcció en els creixements del conjunt de preus industrials.
També cal fer esment al creixement intens que han tingut els preus dels
béns intermedis, en consonància amb l’evolució que ha mostrat el conjunt
de l’economia espanyola; tanmateix, aquest encariment dels béns intermedis no es reprodueix per al conjunt de l’economia europea.
Respecte del conjunt de l’economia europea, Catalunya mostra un
encariment relatiu en la majoria de grups de productes, compensat únicament i exclusivament pels béns de consum durador, menys inflacionistes a
Catalunya en relació amb el conjunt de la zona euro. És precisament el grup
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de béns de consum durador el que manté una trajectòria discordant amb la
resta quan es compara l’evolució catalana amb la del conjunt de l’economia
espanyola, atès que, juntament amb l’energia, són els únics productes que
s’encareixen més a Catalunya que al conjunt de l’economia espanyola.

4.3. SALARIS, COSTOS LABORALS I PRODUCTIVITAT
4.3.1. Acords col·lectius
Els increments salarials pactats l’any 2006, que eren del 3,2%, un cop
revisats han pujat fins al 3,5% i han estat lleugerament inferiors als de
l’any 2005. A diferència de l’any 2005, l’any 2006 els augments han estat
més alts en aquells casos en què no es preveia una clàusula de revisió amb
caràcter retroactiu. Aquells acords sotmesos a revisió retroactiva s’han
acabat incrementant per sota de la inflació finalment verificada (3,7%),
mentre que aquells acords amb clàusula de revisió no retroactiva o aquells
sense clàusula han augmentat el 4,1% i el 4%, respectivament.

Els increments
salarials pactats
l’any 2006 han estat,
un cop revisats,
lleugerament
inferiors als del
2005.

TAULA 25. INCREMENTS SALARIALS PACTATS FINS DESPRÉS
DE DESEMBRE SEGONS CLÀUSULA. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: persones i percentatges.

Treballadors afectats
2005

Nombre

%

Increment salarial
Pactat

Revisat

Sense clàusula prevista

443.334

20,2

3,6

3,6

Amb clàusula prevista

1.689.493

79,8

2,9

3,9

Amb clàusula prevista no retroactiva

503.747

23,8

3,8

3,8

Amb clàusula prevista retroactiva

1.185.746

56,0

2,5

3,9

Total

2.132.827

100

3,1

3,8

2006

Treballadors afectats

Increment salarial

Nombre

%

Pactat

Revisat

Sense clàusula prevista

388.489

18,9

4,0

4,0

Amb clàusula prevista

1.544.808

81,1

3,0

3,3

Amb clàusula prevista no retroactiva

494.137

25,9

4,1

4,1

Amb clàusula prevista retroactiva

1.050.671

55,2

2,5

3,0

Total

1.933.297

100

3,2

3,5

Font: Departament de Treball.
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Cal tenir en compte que les dades que es presenten aquí fan referència
a la totalitat dels acords col·lectius; més endavant, al capítol 3, es descompon el resultat segons àmbits de negociació així com els efectes sobre la
jornada.
L’anàlisi de l’evolució dels acords segons tipus de clàusula mostra,
d’altra banda, una caiguda de la importància relativa dels acords col·lectius
sotmesos a revisió salarial retroactiva, un augment d’aquells sotmesos a
revisió no retroactiva i una disminució d’aquells no sotmesos a cap tipus
de revisió.
TAULA 26. INCREMENTS SALARIALS PACTATS FINS DESPRÉS
DE DESEMBRE SEGONS SECTOR. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: persones i percentatges.

Treballadors afectats
2005

Increment salarial

%

Pactat

Revisat

28.692

1,4

4,1

4,1

Indústria

577.858

27,3

3,3

4,0

Construcció

211.520

10,0

3,1

4,5

Serveis

1.314.757

61,3

2,9

3,6

Total

2.132.827

100

3,1

3,8

Agricultura

Nombre

Treballadors afectats
2006

%

Pactat

Revisat

28.558

1,5

3,8

3,8

Indústria

488.610

25,6

3,8

4,0

Construcció

181.774

9,6

3,0

3,6

Serveis

1.234.355

63,3

3,0

3,2

Total

1.933.297

100

3,2

3,5

Agricultura

Nombre

Increment salarial

Font: Departament de Treball.

Per sectors, només l’agricultura i la indústria han acabat revisant,
amb el 3,8% i el 4%, respectivament, l’increment salarial per sobre de
la inflació verificada; val a dir que, de fet, els augments salarials pactats
inicialment per a sengles sectors eren els únics que ja s’havien situat per
sobre del nivell d’inflació que finalment s’ha acabat verificant. Al sector
de la construcció i al sector dels serveis, d’altra banda, finalment s’han
assolit uns increments, un cop revisats, del 3,6% i del 3,2%, ambdós per
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sota de la inflació del 3,7% que finalment s’ha acabat donant. En tots els
casos els increments salarials pactats inicialment havien superat la previsió
inflacionista del Govern.

4.3.2. Costos laborals
La mitjana del cost laboral total mensual per treballador ha estat l’any
2006 de 2.323 euros. La indústria continua essent el sector en què la mitjana es presenta més elevada, 2.699 euros, seguida pels serveis i la construcció, amb una mitjana de 2.205 euros i 2.286 euros, respectivament.
El creixement dels costos laborals mitjans a Catalunya ha estat enguany,
amb un 3,5%, més intens que al 2005. L’acceleració en el creixement dels
costos laborals ha fet que l’evolució dels costos laborals mitjans al conjunt
de l’economia espanyola hagi estat paral·lela a la catalana.

L’enquesta
trimestral del cost
laboral ens mostra
una lleugera
tendència a l’alça
dels creixements
dels costos laborals
que trenca amb
la dinàmica dels
darrers anys.

TAULA 27. COST LABORAL PER TREBALLADOR I MES
PER COMPONENTS I SECTORS A CATALUNYA, 2006
Unitats: euros.

Total

Indústria

Construcció

Serveis

Cost total

2.322,8

2.699,3

2.285,6

2.205,8

Cost salarial total

1.736,4

2.003,9

1.596,5

1.671,3

Cost salarial ordinari

1.483

1.666,9

1.409,5

1.434,5

Altres costos

586,4

695,4

689

534,5

Costos per percepcions
no salarials

74,2

103,7

117,5

57,6

Costos per cotitzacions
obligatòries

535,4

619,2

594,1

498,8

Subvencions i bonificacions
de la SS

23,2

27,5

22,5

21,9

Font: ETCL, INE i elaboració pròpia.

Aquesta acceleració en el creixement dels costos laborals mensuals
totals trenca amb una tendència a la desacceleració en els creixements dels
costos laborals en termes nominals que ha afectat tant l’economia espanyola com l’economia catalana.
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TAULA 28. EVOLUCIÓ DEL COST TOTAL MENSUAL PER
TREBALLADOR I DEL COST TOTAL PER HORA I TREBALLADOR.
CATALUNYA, 2004-2005
Unitats: percentatges.

Cost mensual total per treballador
2004

2005

2006

3,6

2,6

3,5

3,0

2,9

3,5

Catalunya
Espanya

Cost total per treballador i hora efectiva
2004

2005

2006

Catalunya

4,6

3,4

4,2

Espanya

3,8

3,5

4,2

Font: ETCL, INE i elaboració pròpia.

Si agafem el cost laboral per hora, observarem, però, que ha tingut un
creixement superior als costos mensuals. Amb un creixement del 4,2%
dels costos laborals per hora treballada, l’encariment nominal del treball
ha estat el mateix tant a Catalunya com al conjunt d’Espanya, i aquest ha
estat a la vegada superior al de la producció, atès que el deflactor del PIB
ha crescut, segons primeres estimacions,25 un 3,7%, igual que l’IPC.
A partir de la descomposició per components, la puja del cost laboral
ha estat esperonada per un creixement intens dels costos salarials ordinaris;
la divergència en l’evolució entre els costos salarials ordinaris i els totals
s’explica per l’evolució dels costos salarials extraordinaris, el comportament dels quals ha estat indefectiblement menys intens. Els altres costos
per percepcions no salarials han crescut també intensament.

25. CRE, INE; la dada s’analitza més endavant.
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TAULA 29. TAXA DE CREIXEMENT DEL COST LABORAL MITJÀ
TOTAL I DELS SEUS COMPONENTS PER SECTORS. CATALUNYA,
2005-2006
Unitats: percentatges.

Total

Indústria

Construcció

Serveis

Cost total

3,5

4,2

2,3

4,1

Cost salarial total

3,4

3,8

1

4,3

Cost salarial ordinari

4,5

4,2

2,8

5,5

Altres costos

3,9

5,4

5,3

3,6

Costos per percepcions
no salarials

6,3

17,2

19,4

-1,7

Costos per cotitzacions
obligatòries

3,5

3,4

3,6

4,1

Subvencions i bonificacions
de la SS

1,4

-0,1

26,5

-0,2

Font: ETCL, INE i elaboració pròpia.

Per sectors, la pauta de creixement també ha canviat enguany atès que
tant els serveis com sobretot la indústria han accelerat el creixement dels
seus costos laborals fins més amunt del 4%, mentre que la construcció
pràcticament no s’ha accelerat i n’ha mantingut el creixement més que
moderat (2,39%) tot i que lleugerament superior al del 2005.
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TAULA 30. COST LABORAL TOTAL PER TREBALLADOR
I MES A CATALUNYA, ESPANYA I LA UE, 2006
Unitats: euros i percentatges.

Font: INE¹

Font: Eurostat²

Euros / Treb.
/ Mes

Taxa creix.
(%)

Euros / Treb.
/ Mes

Taxa creix.
(%)

Catalunya

2.269

3,5

-

-

Espanya

2.141

3,5

2.233

3,0

UE-27

-

-

2.568³

2,7

UE-15

-

-

2.941³

2,6

Eurozona

-

-

2.806³

2,3

Catalunya/Esp.

105,9

-

-

-

Espanya/EU-25

-

-

86,9

-

Espanya/EU-15

-

-

75,9

-

Esp./Eurozona

-

-

79,5

-

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

La taula 30, finalment, permet donar una visió comparativa dels nivells
de costos laborals entre Catalunya i la resta d’Europa. Les dades, cal agafar-les a títol orientatiu i sempre amb cautela, ateses les divergències metodològiques que existeixen entre les diverses fonts emprades per a la seva
obtenció. Malgrat tot, la dada espanyola permet establir un criteri relatiu a
l’hora de comparar la catalana amb la resta. Un dels elements que sembla
que s’observa al quadre és probablement el dinamisme que a diferència
de l’any passat semblen mostrar les sèries tant per a Catalunya com per a
Espanya respecte del conjunt de la UE.

4.3.3. El procés de formació dels preus. Els components dels costos
interiors
Des de l’any 2000 i fins al 2005 el deflactor del PIB ha anat creixent a
una taxa anual acumulativa del 4,1%. Aquest augment dels preus dels productes, juntament amb l’augment del nombre de productes produïts, acaba
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repercutint sobre la remuneració dels factors que han intervingut en el
procés productiu. L’encariment, doncs, dels factors productius esdevé, en
la mesura que no és compensat íntegrament per la productivitat d’aquests,
un factor intern en la formació dels preus finals dels productes.
Enguany, les estimacions de la comptabilitat regional espanyola (CRE)
elaborades per l’INE han estat revisades i actualitzades fins a l’any 2005.
Atesa la disposició de nova informació, la Memòria presenta una revisió i
una actualització de l’anàlisi elaborada en la darrera edició d’aquest document a partir de la mateixa estimació de la CRE amb base 2000.
TAULA 31. TAXES DE CREIXEMENT ANUAL ACUMULATIU DELS
COMPONENTS DEL DEFLACTOR DEL PIB A CATALUNYA
I ESPANYA, 2000-2005
Unitats: percentatges.

Catalunya

Espanya

Deflactor del PIB

4,1

4,1

EBE / PIB real

6,4

6,1

RO / PIB real (CLU nominals)

2,5

2,7

Impostos / PIB real

6,2

6,2

RO per ocupat

2,6

2,8

Productivitat real

0,0

0,1

Font: elaboració pròpia a partir de les dades estimades de la CRE, INE. EBE: excedent brut
d’explotació; RO: remuneració dels ocupats; CLU: costos laborals unitaris. Els impostos són
els impostos sobre la producció.

La taula 31 mostra que el creixement tant dels impostos nets sobre la
producció com de la remuneració dels ocupats (RO) i de l’excedent brut
d’explotació (EBE), tots en termes nominals, és més intens que el del PIB
en termes reals, cosa que implica que l’aportació sobre el creixement dels
preus és positiva al llarg del període en tots tres casos.

77

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006

GRÀFIC 15. APORTACIÓ DELS FACTORS INTERNS AL
CREIXEMENT DEL DEFLACTOR. CATALUNYA, 2000-2005
Unitats: percentatges.

0,1%
1,3%

2,7%

2001

0,4%

0,8%

0,8%

0,8%

1,7%

1,2%

1,4%

1,7%

1,9%

1,9%

2003

2004

2005

1,6%

2,2%

2002

Excedent Brut Explotació
Impostos s/producció

Remuneració dels Ocupats

Font: elaboració pròpia a partir de les dades estimades de la CRE, INE.

GRÀFIC 16. APORTACIÓ DELS FACTORS INTERNS AL
CREIXEMENT DEL DEFLACTOR. ESPANYA, 2000-2005
Unitats: percentatges.

0,1%
1,9%

0,5%

0,8%

0,8%

0,9%

1,6%

1,4%

1,2%

1,7%

2,2%

2,1%

1,7%

1,8%

2,0%

2001

2002

2003

2004

2005

Excedent Brut Explotació

Remuneració dels Ocupats

Impostos s/producció

Font: elaboració pròpia a partir de les dades estimades de la CRE, INE.

Els gràfics 15 i 16 mostren la descomposició del deflactor del PIB
segons l’aportació que en fan els tres components cada any en el decurs del
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període. En el cas de Catalunya, aquesta aportació és creixent inicialment
pels impostos i s’estabilitza al voltant dels 0,8 punts percentuals.
En el cas de la remuneració dels ocupats, el creixement de l’aportació
que es dóna inicialment retrocedeix a partir del 2003, i els darrers dos anys
esdevé menys accentuada. Finalment, l’EBE, que revela les aportacions
més importants durant tot el període, perd pes explicatiu inicialment i el
recupera en els darrers dos anys. En el cas del conjunt d’Espanya, l’evolució que es mostra és molt similar a la catalana.
Les taules 32 i 33 presenten la mateixa anàlisi amb xifres. És observable que només l’any 2003 s’equipara l’aportació feta a la RO a la de l’EBE,
la resta del període es presenta una aportació sistemàticament més alta de
l’EBE que no pas de la RO, que decau, aquesta darrera, especialment els
darrers dos anys sempre per sota de la proporció que representa respecte
del PIB total, que es troba inicialment pròxima al 60%, i que decau fins al
55% en el decurs del període. Inversament, l’economia catalana veu durant
aquests cinc anys com el pes de l’EBE sobre el PIB nominal creix des del
30% del principi fins a assolir el 33,5%.
TAULA 32. FACTORS INTERNS DEL DEFLACTOR DEL PIB.
CATALUNYA, 2000-2005
Unitats: percentatges.

Taxes de creixement anual

2001

2002

2003

2004

2005

Deflactor del PIB

4,1

4,3

4,2

4,0

4,1

EBE / PIB real

8,7

6,9

5,1

5,9

5,5

RO / PIB real (CLU nominals)

2,2

2,8

3,1

2,2

2,4

Impostos / PIB real

1,4

4,6

7,6

7,8

7,8

Pes sobre el PIB (t-1)

2001

2002

2003

2004

2005

EBE / PIB nominal

30,7

32,0

32,8

33,1

33,7

RO / PIB nominal (CLU real )

59,2

58,1

57,3

56,7

55,7

Impostos / PIB nominal

10,1

9,9

9,9

10,2

10,6

Aportació al creixement del deflactor

2001

2002

2003

2004

2005

Excedent brut d’explotació

2,7

2,2

1,7

1,9

1,9

Remuneració dels ocupats

1,3

1,6

1,7

1,2

1,4

Impostos s/producció

0,1

0,4

0,8

0,8

0,8

Deflactor

4,1

4,3

4,2

4,0

4,1

Font: elaboració pròpia a partir de les dades estimades de la CRE, INE. EBE: excedent brut
d’explotació; RO: remuneració dels ocupats; CLU: costos laborals unitaris. Els impostos són
els impostos sobre la producció.
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El cas de l’economia espanyola té, tal com dèiem, un comportament
molt similar, si bé la caiguda del pes de la RO sobre el PIB és per al conjunt d’Espanya lleugerament menys accentuada. De fet, aquest patró de
comportament ja s’havia identificat l’any passat, i la Memòria d’enguany
permet confirmar-lo amb les darreres estimacions i perllongar-lo fins al
2005.
TAULA 33. FACTORS INTERNS DEL DEFLACTOR DEL PIB.
ESPANYA, 2000-2005
Unitats: percentatges.

Taxes de creixement anual

2001

2002

2003

2004

2005

Deflactor del PIB

4,2

4,3

4,1

4,0

4,1

EBE / PIB real

7,1

6,6

5,3

5,5

6,1

RO / PIB real (CLU nominals)

3,2

3,0

2,8

2,4

2,1

Impostos / PIB real

1,1

5,0

7,9

8,1

8,1

Pes sobre el PIB (t-1)

2001

2002

2003

2004

2005

EBE / PIB nominal

31,0

31,9

32,6

33,0

33,4

RO / PIB nominal (CLU real )

59,0

58,5

57,7

57,0

56,1

Impostos / PIB nominal

9,9

9,6

9,7

10,0

10,5

2001

2002

2003

2004

2005

Excedent brut d’explotació

2,2

2,1

1,7

1,8

2,0

Remuneració dels ocupats

1,9

1,7

1,6

1,4

1,2

Impostos s/producció

0,1

0,5

0,8

0,8

0,9

Deflactor

4,2

4,3

4,1

4,0

4,1

Aportació al creixement del deflactor

Font: elaboració pròpia a partir de les dades estimades de la CRE, INE. EBE: excedent brut
d’explotació; RO: remuneració dels ocupats; CLU: costos laborals unitaris. Els impostos són
els impostos sobre la producció.
Tot i els
creixements reals
de la productivitat
negatius des del
2003, els costos
laborals unitaris
reals han baixat.
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Per complementar l’anàlisi anterior fóra bo analitzar quin ha estat el
creixement de la productivitat real de l’economia catalana durant aquest
darrer període. La taula 34 presenta les taxes de creixement tant de la productivitat com dels costos laborals i dels preus de diverses fonts.
Les dades ens permeten fins i tot allargar la disposició de les sèries de
preus i productivitat fins al 2006. De fet, el que crida més l’atenció és el
període que s’enceta a partir del 2003 de creixements de la productivitat
real negatius. Aquesta conjuntura fineix l’any 2006, segons les primeres
estimacions. Fins a l’any 2006 els preus de la producció no deixen de
créixer per sota del 4%. Els costos laborals unitaris en termes nominals no
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creixen en cap moment, durant tot el període, per sobre del deflactor del
PIB; cosa que indica que, en termes generals, i tenint en compte l’evolució
de la productivitat, que cau en alguns moments, el cost del treball aplicat a
la producció s’ha abaratit en termes relatius als preus del producte durant
tot el període. Això es visualitza ràpidament amb les caigudes permanents
dels CLU en termes reals que mostra la taula.
TAULA 34. PRODUCTIVITAT, COSTOS LABORALS I PREUS.
CATALUNYA, 2000-2006
Unitats: percentatges.

20002001

20012002

20022003

20032004

20042005

20052006

Productivitat
nominal4

5,2

5,1

4,0

3,6

3,1

4,8

Productivitat real4

1,1

0,7

-0,2

-0,4

-1,0

1,0

Costos laborals
nominals
(RA/Assal.)

3,3

3,6

2,8

1,8

1,5

-

Cost laboral ²

4,6

5,4

3,9

3,6

2,6

3,5

Cost salarial ²

4,0

4,7

4,2

3,6

2,3

3,4

Deflactor del PIB

4,1

4,3

4,2

4,0

4,1

3,7

IPC ¹

3,8

3,3

3,5

3,5

3,9

3,7

CLU nominals

2,2

2,8

3,1

2,2

2,4

2,5 3

CLU reals

-1,8

-1,4

-1,1

-1,7

-1,6

-1,2 3

CATALUNYA

Font: elaboració pròpia a partir de les dades estimades de la CRE, INE (dades 2006, primeres
estimacions). RA: remuneració dels assalariats; CLU: costos laborals unitaris.
1) Canvi de base a partir del 2001 (de base 2001 a base 2006).
2) Calculat a partir de les dades de l’ETCL, INE.
3) Estimació feta emprant els costos laborals segons l’ETCL i la productivitat segons la CRE,
ambdues de l’INE. La dada, cal agafar-la amb cautela atesa la divergència de fonts i metodologies.
4) Dada calculada a partir del PIB real.

Tot i que les estimacions de comptabilitat regional per al 2006 són
encara primeres estimacions, les dades semblen indicar que, a partir del
2006, varia la dinàmica de les sèries en la mesura que creix la productivitat
en termes reals, després de tres anys de caiguda, i es desacceleren els preus
molt modestament, fins al 3,7%. Tot i que encara no disposem d’estimacions de les remuneracions dels factors a la CRE, al quadre apareixen les
dades de costos laborals calculades a partir de l’Enquesta trimestral de
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costos laborals. L’evolució que mostra la nova sèrie calculada a partir de
l’ETCL evidencia, per al 2006, una certa acceleració del creixement dels
costos, que atès el marge que dóna l’augment de la productivitat, d’una
banda, i el creixement dels preus del 3,7%, de l’altra, no trenca encara amb
l’evolució dels CLU reals netament negativa.
A la taula, també s’hi presenten les dades de la sèrie de costos salarials,
treballada també amb anterioritat per a l’any 2006. La seva comparació
amb l’evolució dels preus del consum mostra que la dinàmica dels guanys
salarials ha deixat de depassar la dels preus del consum els darrers dos
anys, cosa que implica una pèrdua del poder adquisitiu dels guanys salarials a partir del 2004.
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5.

LES INFRAESTRUCTURES A CATALUNYA

5.1. INTRODUCCIÓ
Les infraestructures són un factor determinant de cohesió que facilita
una major mobilitat de persones i mercaderies. En aquest sentit, pren
importància l’anàlisi multimodal de la xarxa d’infraestructures de transport i els seus corresponents pols de desenvolupament, que n’han de ser
el catalitzador.

Les infraestructures
són un factor
determinant de
cohesió que facilita
una major mobilitat
de persones i
mercaderies.

Cal observar que les infraestructures de transport milloren l’accessibilitat, redueixen els desequilibris territorials, uneixen ciutats, milloren la connexió entre els extrems i alguns punts intermedis, influeixen en els territoris
que travessen i en potencien les interaccions entre les diferents parts.
Consegüentment, es milloren els temps i els costos logístics, s’augmenta el valor afegit de les empreses i es generen efectes distributius que, alhora, generen efectes multiplicadors en termes de PIB i renda per càpita.
Tanmateix, però, cal tenir present el desenvolupament nodal en termes
d’impacte mediambiental i sostenibilitat (emissions i consum de carburants,
canvis en les condicions socials, fluïdesa, saturació de les xarxes, etc.)
En la Memòria socioeconòmica i laboral d’enguany s’ha adjuntat, a
més de les infraestructures de transport i telecomunicacions, una relació
de les infraestructures energètiques de Catalunya, així com una anàlisi del
consum, per tal d’avaluar el grau de dependència energètica per als diversos sectors de l’entramat econòmic català.

5.2. INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
5.2.1. El Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (PITC)
Amb data 25 de juliol del 2006 es va aprovar el nou Pla d’infraestructures de transport de Catalunya, que renova i actualitza els anteriors. És
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un pla que, amb caràcter territorial sectorial26 i específic pel que fa a la
mobilitat,27 defineix actualment la xarxa d’infraestructures viàries i ferroviàries de Catalunya.
Per primer
cop en un pla
d’infraestructures
s’estableixen uns
objectius vinculats
a indicadors de
seguiment lligats,
alhora, a unes
directrius nacionals
de mobilitat.

Cal destacar que per primer cop en un pla d’infraestructures s’estableixen uns objectius vinculats a indicadors de seguiment lligats, alhora, a
unes directrius nacionals de mobilitat. Els objectius estratègics del PITC
són: fomentar la sostenibilitat ambiental (per avaluar aquest objectiu s’han
emprat indicadors d’emissions a l’atmosfera i consum de combustible),
reforçar l’estructura nodal del territori de manera que es garanteixin uns
nivells coherents d’accessibilitat i dotació territorial d’infraestructures,
incrementar el progrés social i econòmic amb la millora de la qualitat del
servei de transport públic i la regulació del grau de fluïdesa/saturació.
Finalment, es vol millorar la seguretat mitjançant la realització de trams de
característiques homogènies al llarg dels itineraris viaris per tal de facilitar
la conducció segura tot tenint en compte els indicadors de sinistralitat a les
carreteres de Catalunya, alhora que es fomenta l’ús del transport públic.
D’altra banda, el PITC coexisteix amb altres plans i programes d’infraestructures que tenen els seus propis àmbits geogràfics i sectorials com ara
el Plan estratégico de infraestructuras del transporte (PEIT) del Ministeri
de Foment o la Xarxa Viària Transeuropea de la Comissió Europea; per
tant, no pot imposar-se d’una manera jeràrquica a tots els altres plans definits sobre el territori català.

La inversió total
del PITC prevista
en infraestructures
és d’uns 44.794 M€
fins a l’any 2026.

La inversió total del PITC prevista en infraestructures és d’uns 44.794
M€ fins a l’any 2026. Per titular, la distribució dels recursos a aportar
és de 19.163 M€ per part de la Generalitat (42,8%), 7.917 M€ de l’Eix
Transversal (17,7%) i 17.714 M€ (39,5%) del Ministeri de Foment.

26. D’acord amb la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial.
27. A efectes de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
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TAULA 35. INVERSIÓ TOTAL PREVISTA PEL PITC EN
INFRAESTRUCTURES FINS A L’ANY 2026
Unitats: milions d'euros i percentatges.

€

%

Inversió total

44.794

-

Inversió en xarxa viària

12.815

28,6%

€

%

Tren d'alta velocitat

11.836

38%

Noves línies convencionals

3.904

12%

Construcció de variants i millores

2.898

9%

633

2%

PDI

9.874

32%

Altres actuacions

1.000

3%

Altres actuacions en transport públic

1.201

4%

Inversions ferroviàries i de transport públic:

Tramvia

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

El PITC va ser avaluat i dictaminat (Dictamen 15/2006) per part del
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). En el
Dictamen emès es valorava positivament i per unanimitat la presentació
d’un pla d’infraestructures terrestres amb previsió d’actuacions a llarg
termini i es posava en relleu que la dotació d’infraestructures del territori
català és insuficient. En el Dictamen es compartia la necessitat expressada
en la introducció del PITC de potenciar tots aquells instruments que permetin avançar en la planificació integral de les xarxes d’infraestructures
viàries, ferroviàries i logístiques, i que el PITC incorpori directrius i objectius concrets que permetran mesurar quantitativament el seu compliment i
l’impacte del Pla en la mobilitat del país.

5.3. SITUACIÓ I PERSPECTIVES DE LES INFRAESTRUCTURES
DE MOBILITAT I LES TELECOMUNICACIONS
5.3.1. Ferrocarril
L’any 2005 Catalunya disposava, segons dades del DPTOP, d’una
longitud total de línies de 1.682 quilòmetres, 1.411 dels quals pertanyien
a la xarxa gestionada per ADIF i 271 als FGC. D’aquests, un total de 504
eren de doble via (30%), 1.465 electrificades (87%) i 67 exclusivament de
mercaderies (4%).

L’any 2005
Catalunya
disposava, segons
dades del DPTOP,
d’una longitud total
de línies de 1.682
quilòmetres.
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Pel que fa al nombre de línies, es disposava d’un total de 14 línies, de
les quals 11 pertanyien a ADIF (4 de rodalies28 i 7 de regionals29) i 3 als
FGC (2 de rodalies i 1 de regional). D’aquestes, un total de 504 eren de
doble via (436 corresponents a ADIF i 68 a FGC), 1.465 electrificades
(1.322 d’ADIF i 143 de FGC) i 67 (27 d’ADIF i 40 de FGC) exclusivament de mercaderies.
La xarxa disposava d’un total de 334 estacions, 245 de les quals pertanyien a la xarxa d’ADIF i 89 a FGC.
Pel que fa al servei, cal tenir en compte que a l’àmbit estatal hi ha una
política de liberalització del servei ferroviari que segueix les directrius
europees. Per tal de donar-hi resposta, el ferrocarril estatal ha dividit la
seva activitat en dues organitzacions: l’esmentada ADIF (Administrador
d’Infraestructures Ferroviàries), gestora de la infraestructura, i Renfe,
prestadora de serveis. D’altra banda, els serveis de transport per ferrocarril
podran ser prestats per empreses privades que competeixin amb la Renfe.
El nombre de passatgers ha anat en augment els darreres cinc anys, i ha
arribat fins a un total de 200.100 milers de passatgers l’any 2006 (ATM).
Segons les darreres dades de la Memòria anual de Renfe, el nombre de
passatgers l’any 2005 va ser de 184.358 milers de passatgers, amb un
increment del 19,8% respecte del 2001 (153.879 passatgers). D’aquests,
138.268 milers corresponien a Renfe (75% dels passatgers) i 46.090 a
FGC. D’altra banda, mentre que el nombre de passatgers a FGC sembla
estancar-se els darrers anys amb una mitjana de 45.852 milers de viatgers,
el nombre de passatgers a Renfe ha augmentat el 7,6% els darrers tres anys.
D’aquests, la majoria corresponien, amb un total de 167.449 milers de
passatgers, al servei de rodalies (90,8% del total), 11.670 milers (6,33%) a
regionals i 5.239 milers (2,84%) al servei de llarg recorregut.
Les mercaderies transportades van ser de 13.444 milers l’any 2005,
xifra superior al valor mitjà dels darrers cinc anys de 12.208,4 milers
de tones. D’aquestes, 12.875 milers (el 95,76%) corresponien a la xarxa
d’ADIF i 569 milers a FGC.
Pel que fa al nombre de passatgers per quilòmetre de via, els FGC l’any
2005 van registrar una disminució de l’1,5%, i van passar dels 728.923

28. La xarxa de rodalies cobreix aproximadament la província de Barcelona, de Barcelona
capital fins a un radi d’uns 75 km. (Font: DPTOP).
29. La xarxa regional cobreix un radi d’uns 350 km des de Barcelona. Per sobre dels 350 km
es considera tren de llarg recorregut. (Font: DPTOP).
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milers de passatgers per quilòmetre l’any 2004 a 717.850 l’any 2005. En
total, Renfe va passar, en el servei de rodalies, de 7.995,4 milions de viatgers l’any 2004 a 8.417,1 milions l’any 2005 (variació del 5,3%). El servei
de regionals, amb una variació del 6,3%, va passar dels 2.583,0 milions
l’any 2004 als 2.745,0 l’any 2005. La variació més gran la va experimentar el servei d’alta velocitat, amb l’11,6% d’increment, que va passar dels
2.084,0 milions de viatgers per quilòmetre de via l’any 2004 als 2.324,7
milions l’any 2005.
GRÀFIC 17. TRANSPORT DE VIATGERS
PER FERROCARRIL. CATALUNYA, 2001-2005
Unitats: milions de persones.
250
200,1
200

169,6

173,1

177,6

2002

2003

2004

184,4

2005

153,9
150
100
50
0
2001

2006

Font: RENFE, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i ATM.

A la xarxa del Metro de Barcelona,30 amb un total de 6 línies i una longitud de xarxa de 86,6 km, durant l’any 2006 es van realitzar 353,4 milions
de viatges, fet que va significar un increment interanual respecte del primer
semestre del 2005 del 2,4% i una recaptació total de 175,1 M€.

A la xarxa
del Metro de
Barcelona, durant
l’any 2006 es van
realitzar 353,4
milions de viatges.

30. Gestionada per l’empresa pública Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, les infraestructures de la qual són titularitat de la Generalitat de Catalunya.
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TAULA 36. RESUM TRANSPORT FERROVIARI. CATALUNYA, 2006
Cotxes-km
(milions)

Variació
06/05 (%)

Viatges
(milions)

Variació
06/05 (%)

Recaptació
(M€)

Metro

68,5

5,4%

353,4

2,4%

175,1

FGC

29,3

4,2%

78

3,9%

53,9

Renfe
rodalies

68

0,8%

122,2

Tramvia
metropolità

2

22,3%

16,94

29,9%

7,54

167,8

3,5%

570,5

2,6%

354,9

Total

118,4

Font: Autoritat del Transport Metropolità.

5.3.2. El tren d’alta velocitat (TAV)
Amb relació al ferrocarril d’alta velocitat, el 2005 el Ministeri de
Foment va autoritzar la licitació de l’últim tram de la línia del TAV entre
Lleida31 i Barcelona (Sant Boi de Llobregat-l’Hospitalet de Llobregat) i es
van iniciar les obres d’adaptació de l’estació de Sants: el projecte, que té
un pressupost de 220 milions d’euros, s’ha dividit en diverses fases de les
quals, actualment, estan en marxa les dues primeres. El 2006 es va tancar
amb les obres engegades dels dos primers trams d’accés: el primer, de Sant
Joan Despí a Sant Boi, amb una longitud de 4.096 metres i una inversió de
76,5 milions d’euros, i el tram Sant Boi-l’Hospitalet, amb una longitud de
3.737 metres i una inversió de 168,4 milions d’euros.
Finalment, el 2006 va finalitzar amb les obres engegades per permetre
l’arribada del TAV a Tarragona i l’enllaç directe amb Madrid. La longitud
del tram Lleida-Tarragona és de 82,5 km i està situat entre els canviadors
d’ample de Roda de Barà i Puigverd, i 91 km des de l’estació de LleidaPirineus fins al Camp de Tarragona (la línia de Madrid a Figueres tindrà
un total de 804 km).
Catalunya tenia,
el 2005, un total
de 12.140,4 km de
xarxa viària.

5.3.3. Xarxa viària
Catalunya tenia, el 2005, un total de 12.140,4 km de xarxa viària, dels
quals 3.996,6 km pertanyien a la província de Barcelona (32,91%), 2.496,8

31. El mes d’octubre de 2003 va entrar en servei el ferrocarril d’alta velocitat (TAV) SaragossaLleida.
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a la de Girona (20,56%), 2.888,1 a la de Lleida (23,78%) i 2.758,4 a la de
Tarragona (22,72%). Pel que fa a la titularitat, 5.645 km són de titularitat
autonòmica, dels quals 199,5 corresponen a autopistes de peatge, 96 a
autopistes lliures i autovies, 164,5 a carreteres de calçada doble i 5.185,4
a carreteres de calçada única.
De la xarxa de carreteres gestionada per l’Estat, d’un total de 2.013 km,
459 km corresponen a autopistes de peatge, 277 km a autovies lliures i
autovies, 100 a carreteres de calçada doble i 1.177 a carreteres de calçada
única. La resta, 4.482 km, corresponen a diputacions, amb 2,6 km d’autopistes lliures i autovies i 4.479,4 km de carreteres amb calçada única.
Del total de quilòmetres de la xarxa viària catalana, el 5,42% correspon
a autopistes de peatge, el 3% a autopistes lliures i autovies, el 2,2% a carreteres de calçada doble i el 89,30% a carreteres de calçada única.
TAULA 37. XARXA VIÀRIA PER TIPUS DE VIA I PROVÍNCIES.
CATALUNYA, 2005
Nota: Quilòmetres.

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya

Autopistes
de peatge

288,0

101,8

68,1

200,6

685,5

Autop. lliures
i autovies

212,0

17,0

105,0

39,0

373,0

Ctres. de calçada
doble

171,6

32,5

18,0

45,1

267,1

Ctres de calçada
única

3.325,1

2.345,6

2.697,0

2.474,2

10.841,8

TOTAL

3.996,6

2.496,8

2.888,1

2.758,8

12.140,4

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres públiques.

Segons el Departament de Política Territorial i Obres públiques, les
inversions a la xarxa viària en valors liquidats a preus corrents, ascendiren
el 2005 per a tot Catalunya a 487,44 milions d’euros. Per valor d’import,
s’invertiren 94,63 milions a l’Alt Pirineu i Aran, seguit dels 91,49 invertits
a les comarques centrals, 74,09 a les comarques gironines, 64,66 a l’àmbit
metropolità, 37,05 a les Terres de l’Ebre, 33,04 a l’àmbit de Ponent i 21,95
al Camp de Tarragona.
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5.3.4. Transport de viatgers per carretera32
El període 20012005 s’observa
un increment
de viatgers
transportats,
que arriba als
46.400.286 viatgers
transportats l’any
2005.

El període 2001-2005 s’observa un increment (7,77% de mitjana) de
viatgers transportats, que arriba als 46.400.286 viatgers transportats l’any
2005. D’aquests, 28.540.718 (el 61,5%), corresponen a la província de
Barcelona, 6.579.295 (el 14,17%) a la de Girona, 1.386.037 (el 2,98%)
a la de Lleida i 9.894.236 (el 21,32%) a la de Tarragona. D’altra banda,
el nombre de viatgers transportats per quilòmetre ha tendit a mantenir-se
constant els darrers cinc anys, amb un valor mitjà de 500.118.185 viatgers
transportats per quilòmetre.
El parc d’automòbils va ser l’any 2005 de 4.572.997 vehicles, el 16,5%
del total espanyol, la majoria dels quals es trobaven concentrats a la província de Barcelona (3.281.316 vehicles), seguida de Girona (522.048
vehicles), Tarragona (485.626 vehicles) i Lleida (284.007 vehicles).
Per tipus de vehicle, amb una distribució semblant per províncies a
tot Catalunya, el 69,56% correspon a turismes, el 16,37% a camions, el
10,64% a motocicletes i el 0,16% a autobusos, amb un increment de vehicles anual mitjà del 2,67% els darrers cinc anys i una intensitat mitjana
diària de trànsit (vehicles/dia) de 7.741 vehicles.
La circulació de vehicles a la província de Barcelona duplica aquest
valor amb una mitjana de 16.934 vehicles, mentre que les comarques de
Girona (5.523 vehicles/dia), Lleida (2.614 vehicles/dia) i Tarragona (3.173
vehicles/dia) estan per sota del valor mitjà. El trànsit de vehicles pesats (%
sobre IMD) va ser del 7,38% a la província de Barcelona, del 6,89% a la
de Girona, del 8,9% a la de Lleida i del 6,41% a la de Tarragona.
Cal tenir present que, dins l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, aproximadament el 40% dels passatgers transportats utilitzen
el servei d’autobusos. Si tenim en compte la totalitat del sistema tarifari
integrat, el 2006 es disposava d’un total de 606 línies d’autobusos amb una
longitud de xarxa de 9.476 km. En total, es van transportar 340,2 milions
de passatgers amb un increment mitjà del 3,9% respecte del 2005 i que van
significar una recaptació de 191,7 M€. El 2006 es van adherir a la integració tarifària el servei urbà de Vilanova i la Geltrú i d’altres poblacions, com
el servei urbà de Castellar del Vallès i de Teià-Alella, així com diverses
línies d’autobús a polígons industrials.

32. Amb origen i destinació dins de Catalunya.
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5.3.5. Ports
El tràfic de mercaderies l’any 2006 va ser, per als ports de Barcelona
i Tarragona, d’un total de 77.725,1 milers de tones i de 2.316,4 milers de
contenidors en TEU.33 Al port de Barcelona el tràfic de mercaderies va ser
de 46.423,2 milers de tones, de les quals 10.555 van ser líquides a l’engròs,
4.163,3 sòlides a l’engròs i 31.704,9 mercaderia general, amb un tràfic
total de 2.306,0 milers de contenidors en TEU.

El tràfic de
mercaderies l’any
2006 va ser, per als
ports de Barcelona
i Tarragona, d’un
total de 77.725,1
milers de tones.

Al port de Tarragona el tràfic total de mercaderies va ser de 31.301,8
milers de mercaderies, de les quals 18.619,5 van ser líquides a l’engròs,
11.255,9 sòlides a l’engròs i 1.426,4 de mercaderia general, amb un total
de 10,3 milers de contenidors en TEU.
El nombre total de vaixells mercants al port de Barcelona, amb un valor
de 9.523 vaixells, va incrementar-se el 7,4% respecte del 2005. Alhora, el
nombre de creuers, amb un total de 706, va incrementar-se el 2,2%. Pel que
fa al tonatge brut, l’increment va ser del 12,3% i va assolir els 215.870,6
milers de tones el 2006. El nombre de passatgers va mantenir la tendència
de creixement amb un increment del 14,8% respecte del 2005, amb 2.534,2
milers de passatgers. Així mateix, el nombre de creuers, amb un valor de
1.410 creuers, va incrementar-se el 16,0%.
Al port de Tarragona, el 2006 el nombre de vaixells mercants, amb un
valor de 2.570 vaixells, va disminuir el 4,0% respecte del 2005, així com el
nombre de creuers, que va ser de 4 (2 menys que el 2005). El tonatge brut
va romandre gairebé com el del 2005, amb un valor de 36.903,8 milers de
tones (-2,3%). Les variacions més importants es van experimentar tant en
el nombre de passatgers com en el de creuers, amb una disminució per a
ambdós del 89,1% i un valor d’1,3 milers de passatgers.

5.3.6. Aeroports
El nombre total d’aeronaus a Catalunya ha anat creixent els darrers anys,
i ha passat dels 312.025 vols anuals l’any 2004 als 353.043 el 2006, amb un
increment mitjà del 6,57% anual. Tant l’aeroport de Barcelona com el de
Girona van registrar increments respecte del 2005, mentre que el de Reus,

El nombre
d’aeronaus total a
Catalunya ha anat
creixent els darrers
anys, i ha passat
dels 312.025 vols
anuals l’any 2004
als 353.043 el 2006.

33. TEU: unitat equivalent a 20 peus.
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el 2006, va registrar un decrement del 2,8%, tant en vols interiors (-14,8%)
com en vols internacionals (-1,0%). El nombre de mercaderies transportades
també s’ha incrementat els darrers anys, i ha passat de les 82.062,4 tones
transportades el 2004 a les 93.745,4 tones el 2006, amb un increment anual
mitjà del 10,16%. A Espanya van incrementar-se el nombre d’aeronaus el
2006 respecte del 2005. Per contra, les mercaderies transportades van registrar disminucions si es compara amb l’any anterior (-4,5%).
El nombre de passatgers als aeroports catalans també ha anat en augment
els tres darrers anys, i ha passat dels 28.427 el 2004 als 34.795 el 2006, amb
un increment mitjà anual de l’11,96%. L’aeroport de Girona va experimentar
el creixement menor dels darrers tres anys amb una variació interanual del
2,2%, el 17,5% menys que l’any 2005 i lluny del 105,7% de variació que va
mostrar el 2004 lligat a l’auge de les companyies de baix cost.

GRÀFIC 18. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PASSATGERS.
BARCELONA I GIRONA, 2002-2006
Unitats: milers de persones.
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Font: Idescat i AENA.

El 2006 cal destacar el creixement experimentat per l’aeroport del Prat
amb una variació interanual en el nombre de passatgers del 10,5%, només
superat a escala mundial pels aeroports de Pequín (amb un creixement de
més del 18%), Dubayy, Shangai i Canton.34 Els tres aeroports europeus

34. Segons l’informe provisional de l’Airports Council Internacional (ACI).
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que segueixen el de Barcelona en creixement són Madrid, Londres, Munic
i París, que per nombre de passatgers dins l’àmbit mundial ocupen els llocs
12è, 14è, 15è i 20è, respectivament.
GRÀFIC 19. NOMBRE DE PASSATGERS EN ALGUNS
AEROPORTS L'ANY 2006
Unitats: variació interanual.
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Font: Airports Council International.

5.3.7. La inversió pública a Catalunya
5.3.7.1. Inversions de l’Estat a Catalunya
Per al període 2001-2005, Catalunya ha obtingut aproximadament el
16,6% de les inversions regionalitzades de l’Estat, dada que supera en 6 punts
percentuals les inversions realitzades entre el període 1992-2000, a causa de
l’inici de les obres del TGV i de les ampliacions del port i l’aeroport.
Segons l’Anuari estadístic del Ministeri de Foment, la inversió liquidada per l’Administració central a Catalunya ha passat dels 5.073.991 milers
d’euros l’any 1992 als 11.436.145 milers l’any 2005, fet que representa

La inversió
liquidada per
l’Administració
central a Catalunya
ha passat dels
5.073.991 milers
d’euros l’any 1992
als 11.436.145
milers l’any 2005.
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el 17% de la inversió estatal regionalitzada, amb un creixement del 6,8%
respecte del 2004 (per a la resta d’Espanya aquest increment va ser del
5,5%). Tot i que aquesta dada representa un màxim històric, el període
2001-2005 Madrid ha estat la comunitat autònoma que ha concentrat la
major part de la inversió: el 17,7%, a causa de les obres d’ampliació de
l’aeroport de Barajas.
GRÀFIC 20. LA INVERSIÓ DEL MINISTERI DE FOMENT
I LES SEVES ENTITATS A CATALUNYA. EVOLUCIÓ DE LA
INVERSIÓ LIQUIDADA, 1992-2005
Unitats: milions d’euros.
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Font: anuaris estadístics del Ministeri de Foment.

En termes per càpita, en l’àmbit de les comunitats autònomes en el
període 2001-2005 les comunitats autònomes més beneficiades són Aragó
(628 €/habitant de mitjana), Astúries (402 €/habitant de mitjana), Cantàbria
(369 €/habitant), Castella i Lleó (321 €/habitant) i Madrid (282 €/habitant).
Catalunya, amb un valor de 225 euros per càpita, se situa lleugerament per
sobre de la mitjana.
Per distribució per tipus d’infraestructures de la inversió liquidada a
Catalunya el període 2001-2005, s’observa que la inversió s’ha realitzat en
el ferrocarril en un 49,2% del total (valor que inclou les obres del TGV en
el territori català). Segueixen les inversions en aeroports, en una proporció
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del 21%; les inversions en carreteres, amb el 16,7% del total del període, i
el 10,8% en ports i transport marítim.

GRÀFIC 21.DISTRIBUCIÓ DE LA INVERSIÓ LIQUIDADA
PER TIPUS D’INFRAESTRUCTURES. CATALUNYA, 2001-2005
Ports 10,8%

Carreteres
16,7%

Ferrocarril 49,2%

Aeroports 21,0%

Font: DGAPE. Departament d’Economia i Finances.

5.3.7.2. Inversions de la Generalitat
La inversió real liquidada del sector públic de la Generalitat l’any 2005
va ser de 3.080,7 milions d’euros. Per sectors d’inversió, el 36% corresponien a l’epígraf “Transport i energia”.
TAULA 38. INVERSIONS REALS DE LA GENERALITAT
LIQUIDADES, 2001-2005

La inversió real
liquidada del
sector públic de la
Generalitat l’any
2005 va ser de
3.080,7 milions
d’euros (36% en
transport i energia).

Nota: milers.

2001

2002

2003

Carreteres

180.069

298.212

444.968

400.913

508.880

Ferrocarril i metro

172.700

135.535

199.575

210.653

972.671

Ports i aeroports

2004

2005

6.767

9.439

8.017

9.837

11.472

Energia

196

466

114

11

38

TOTAL

359.733

443.652

652.673

621.414

1.493.062

Font: DGAPE. Departament d’Economia i Finances.
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Segons la taula 38, el nivell d’inversió, amb una mitjana anual de
714.107 milers d’euros per al període 2001-2005, es va arribar a multiplicar per quatre, i va passar dels 359.733 milers d’euros liquidats el 2001 als
1.493.062 liquidats el 2005, dels quals 508.880 milers van correspondre a
la inversió en carreteres (34%), 972.671 milers a la inversió en ferrocarril
i metro (65%) i la resta, 11.472 milers a ports i aeroports i 38 milers a
energia.

GRÀFIC 22. INVERSIONS REALS DE LA GENERALITAT
LIQUIDADES EN TRANSPORT I ENERGIA, 2001-2005
Unitats: milers d'euros.
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Font: DGAPE. Departament d’Economia i Finances.

5.3.8. Altres actuacions en infraestructures de transport
Les principals actuacions dutes a terme a Catalunya en matèria d’infraestructures, tant d’obres licitades com en curs i acabades, se centren en
la millora del transport públic (on s’inclouen el metro, les estacions d’autobusos, la xarxa de tramvies i el ferrocarril), els aeroports, les carreteres
i els ports.
De les obres del metro cal destacar les realitzades a les línies L1, L2,
L3, L4 i L9, així com les del metro del Baix Llobregat, el metro comarcal
del Bages i l’Anoia, el metro del Vallès, els intercanviadors de Diagonal
i Sagrera-Meridiana i l’inici del nou projecte de xarxa ferroviària per al
Baix Llobregat.
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Del servei d’autobusos destaquen les noves estacions de Lloret de Mar,
Olot i Cervera, la rehabilitació de les estacions d’autobusos de les comarques gironines i l’inici de la 2ª fase de les obres de l’estació del Vendrell.
El DPTOP va destinar el 2006 4,8 M€ a ajuts per renovar i adaptar a persones amb mobilitat reduïda autobusos interurbans. També es va millorar
el servei d’autobusos interurbans al Vallès Occidental, Matadepera, el Baix
Llobregat Nord i Terrassa mitjançant l’increment del nombre de vehicles
i reduint el temps d’espera. S’inicien, alhora, nous serveis regulars d’autobusos a diversos nuclis de Girona, la Cerdanya, Reus, Tarragona i el
Ripollès.
Pel que fa als tramvies, de les actuacions més recents cal destacar l’entrada en servei de les tres noves parades de la línia T3 del Trambaix situades a Sant Just Desvern: Rambla de Sant Just, Walden i Consell Comarcal,
que milloren la seva xarxa de transport públic i la connexió amb la resta
de municipis. Aquest nou tram té una longitud de 2,2 km i uneix Sant Just
amb els municipis del Baix Llobregat alhora que millora la connectivitat
amb l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona. També va entrar en servei el
primer tram de la línia T5 del Trambesòs, que uneix la plaça de les Glòries
amb la parada de Besòs. La nova línia té una longitud de 2,8 km, amb sis
parades, cinc de les quals noves.
Les obres vinculades al ferrocarril (comprèn obra licitada, en curs i acabada) han estat les de la línia Lleida-la Pobla de Segur, l’Eix Transversal
Ferroviari, la línia Orbital Ferroviària, la construcció de l’accés dels FGC
a la fàbrica de Seat a Martorell, la nova xarxa ferroviària transversal mixta
de mercaderies i viatgers, el cobriment del pas del tren per Vilafranca del
Penedès, el nou túnel del Roc Dui del cremallera de Núria (FGC) i el nou
vestíbul de l’estació d’Alameda dels FGC a Cornellà de Llobregat. L’any
2005, d’altra banda, va entrar en funcionament la línia C7 l’HospitaletMartorell, juntament amb dues noves estacions.
Les obres en aeroports s’han centrat, a més de les obres de la terminal sud de l’aeroport del Prat, en l’aeroport d’Alguaire, l’aeròdrom de la
Cerdanya, l’aeròdrom d’Igualada-Òdena i l’aeroport de la Seu d’Urgell.
De les obres en carreteres realitzades pel DPTOP al llarg del 2006 a la
xarxa viària cal destacar: el desdoblament de la C-260 pel tram Vilasacra
a Castelló d’Empúries, la rotonda de Canovelles a la C-17, el tram de la
Ronda nord entre aquesta i el riu Congost, el nou accés de Castellbell i el
Vilar a la C-55, el nou pont de Garriguella, l’entrada en servei de la nova
rotonda a l’accés nord al túnel del Cadí, a Alp, l’inici de les obres de l’au-
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tovia entre Maçanet de la Selva i Platja d’Aro i la finalització de les obres
de millora de les carreteres entre la N-II, a Darnius i Maçanet de Cabrenys.
El 2006 es destinaren 145 M€ a la renovació de la senyalització, el manteniment i la millora de la xarxa viària.
Pel que fa als ports, destaquen el reforç del dic del recer del port de
Sant Feliu de Guíxols, el moll comercial del port de Palamós, el port
esportiu de Roda de Barà, el Pla d’accessos al port de Barcelona, la nova
dàrsena esportiva al port de Vilanova i la Geltrú, l’ampliació del Port
Ginesta (Sitges) i el dragatge i la nova dàrsena esportiva del port de Sant
Carles de la Ràpita.

5.4. DEPENDÈNCIA I INFRAESTRUCTURES
ENERGÈTIQUES A CATALUNYA
Catalunya és
energèticament
deficitària i, com
a factor agreujant,
cal observar que el
consum energètic
s’ha duplicat en
dues dècades.

Catalunya és energèticament deficitària i, a més, cal observar que el
consum energètic s’ha duplicat en dues dècades. D’altra banda, cal tenir
en compte que el 85% de l’energia que consumim prové del petroli i d’altres fonts fòssils (carbó i gas natural) amb tendència a minvar anualment.
Concretament, el consum d’energia elèctrica ha crescut a Catalunya el
27% els darrers cinc anys. A més, el preu del petroli s’ha doblat els darrers
dos anys, a causa de l’increment del consum de la Xina, l’Índia i els Estats
Units.
Pel que fa al cas català, el 48% del consum prové del petroli, el 22% del
gas natural i l’1% del carbó. El 25% del consum energètic restant prové de
les centrals nuclears, mentre que només el 3% prové de fonts renovables.
Cal tenir en compte que a Catalunya les fonts energètiques són gairebé
inexistents, sense reserves de petroli, gas natural o urani i amb poc carbó
d’una qualitat escassa.
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GRÀFIC 23. EL CONSUM ENERGÈTIC A CATALUNYA PER
TIPUS DE CONSUM AL PLA DE L'ENERGIA 2006-2015
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Fonts
Renovables;
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Centrals
Nuclears; 25%
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Carbó; 1%
Gas Natural;
22%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Pla de l’energia 2006-2015. Generalitat de
Catalunya.

Actualment, amb els recursos propis abastim menys del 4% de la nostra
demanda actual.
Per consum, el transport consumeix el 38,1% de l’energia global;
seguit de la indústria, que en consumeix el 34%; el sector serveis i primari,
amb el 14,2%, i el sector domèstic, amb el 12,8%. En el sector del transport l’augment de l’eficiència en el consum passa per la utilització d’automòbils híbrids que combinen motors d’explosió i elèctrics aconseguint
així un estalvi de gairebé el 40% del consum. Actualment amb l’energia
elèctrica d’origen renovable generada es podrien fer anar tots els trens,
metros i tramvies de Catalunya. Dels biocombustibles (combustibles que
incorporen components no fòssils obtinguts a partir de conreus energètics
i olis reciclats), el biodièsel és el més usat a Catalunya.

Per consum,
el transport
consumeix el 38,1%
de l’energia global.
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GRÀFIC 24. EL CONSUM ENERGÈTIC A CATALUNYA PER
SECTORS AL PLA DE L'ENERGIA 2006-2015
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Serveis i
primari;
14,20%
Indústria;
34,00%

Domèstic;
12,80%

Transport;
38,10%

Font: Pla de l’energia 2006-2015. Generalitat de Catalunya.

Cal tenir en compte, d’altra banda, que les possibilitats de les energies
renovables són limitades. A Catalunya, per exemple, el potencial eòlic té
una situació geogràfica molt determinada que la fa especialment apta per a
l’aprofitament local encara que només es pugui aprofitar en espais amb un
règim de vents forts (més de 6 m/s) i constants (sense ràfegues excessives).
Ara per ara, l’aprofitament eòlic és la font d’energia amb més perspectives
de creixement en la propera dècada atès que és una font de baix impacte
ambiental que, si bé pot modificar el paisatge, afecta escassament els ecosistemes i que ja l’any 2004 va generar més del 6% del total d’electricitat
per al conjunt de l’Estat.

5.4.1. Infraestructures elèctriques
Catalunya es
caracteritza
per la manca
de coincidència
geogràfica entre les
zones de producció
elèctrica i les zones
de gran consum .
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Catalunya es caracteritza per la manca de coincidència geogràfica
entre les zones de producció elèctrica i les zones de gran consum. Així,
les zones de producció d’energia elèctrica es troben a la zona central de
Tarragona, que comprèn les dues centrals nuclears actualment en servei a
Catalunya, una a Vandellòs i una altra a Ascó, que aprofiten la capacitat
de refrigeració del riu Ebre i del mar, amb una capacitat de generació
elèctrica d’uns 3.000 MW.
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L’altra zona de producció es troba al litoral central de Catalunya, a la
desembocadura dels rius Besòs i Foix, on es concentren la majoria de les
centrals tèrmiques. Situades arran de la costa per poder estar connectades
a la xarxa de gas natural i aprofitar la capacitat de refrigeració del mar,
generen una potència total d’uns 2.500 MW.
La majoria d’instal·lacions d’aprofitament hidràulic es concentren a la
zona del Pirineu lleidatà. Amb una capacitat que supera la xifra de 1.600 MW,
aquestes centrals realitzen, a causa de la flexibilitat que tenen per variar la
producció, una tasca important de regulació del sistema, una funció que és
bàsica per adaptar de manera contínua el flux elèctric a la seva demanda.
Finalment, convé destacar la central tèrmica de carbó de Cercs, ubicada en
aquesta zona per la proximitat de les mines de carbó.
Les zones de gran consum elèctric es distribueixen en les zones
següents: Barcelona i la seva àrea perifèrica, que conformen una aglomeració urbana, industrial i de serveis que comprèn gairebé el 70% de la
població. Per la presència del complex petroquímic, el Camp de Tarragona
és un dels punts amb major densitat de consum energètic de Catalunya. La
resta de punts d’alt consum energètic es concentren en zones com la Costa
Brava o la Costa Daurada, amb una demanda de tipus estacional lligada a
l’activitat turística.

5.4.2. Infraestructures de gas natural i altres gasos canalitzats
L’ús i el consum de gasos canalitzats existia ja a Catalunya en el segle
XIX però no és fins al 1969 que el gas natural és present en el ventall energètic català, estenent-se de manera important per tot el territori a mitjan
anys vuitanta. Actualment, el seu ús s’espera que s’incrementi a causa de
l’augment de consums previstos en el sector elèctric. Cal destacar, però, que
Catalunya no disposa d’una producció pròpia significativa, fet que genera
una dependència important de gas natural exterior (vegeu el capítol VI).
Actualment la capacitat de la planta de regasificació de gas natural
liquat de Barcelona és aproximadament de 1.650.000 Nm3/h i s’espera que
aquest valor arribi enguany als 1.800.000 Nm3/h. La capacitat d’emmagatzematge, de 240.000 m3 el 2004, s’espera que arribi fins a 530.000 m3 amb
la construcció de tres nous dipòsits de 150.000 m3, alhora que se suprimirien els dos tancs actuals de 40.000 m3 i un de 80.000 m3.

Actualment la
capacitat de
la planta de
regasificació de
gas natural liquat
de Barcelona és
aproximadament de
1.650.000 Nm3/h.
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Segons les darreres dades disponibles al Pla de l’energia de Catalunya
2006-2015, l’any 2004 un total de 303 municipis disposaven de servei de
gas natural (el 91,2% de la població), i resten sense canalització un total de
644 municipis amb un pes sobre el total de la població del 8,8%. Destaca,
doncs, l’alt grau d’abast d’aquesta infraestructura, que situa Catalunya
entre els països més ben dotats en aquest sentit, malgrat la distribució de
la població en el territori i l’orografia.
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6.

EL SECTOR PÚBLIC

6.1. EL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA
Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya l’any 2006, en l’àmbit
institucional del sector públic,35 amb un import de 29.689 milions d’euros
i un creixement del 9,3%,36 moderen el marcat caràcter expansiu dels
pressupostos del 2005, exercici en què van créixer prop del 15%. Tot i així,
s’hauria mantingut l’exercici 2006 un increment de la despesa pública per
sobre de l’increment del PIB nominal, del 7,9%.
Les previsions del projecte de pressupostos del 2007, amb una despesa
de 32.745 milions d’euros en l’àmbit institucional del sector públic de la
Generalitat de Catalunya, mantenen aquest moderat caràcter expansiu amb
un creixement en termes homogenis37 del 8,3%, mentre que el PIB es preveu que s’incrementi el 6,7%.

La Generalitat
de Catalunya
modera el 2006 i
el 2007 el marcat
caràcter expansiu
dels pressupostos
del 2005, si bé
amb increments
just per sobre
dels creixements
estimats del PIB
català.

6.1.1. Els ingressos del sector públic de la Generalitat de Catalunya
Des de la perspectiva dels ingressos es pot destacar que l’any 2006,
i comparant-ho en termes homogenis respecte al 2005, els pressupostos
preveuen un important creixement dels ingressos impositius, tant directes
com indirectes, amb creixements del 13,0% i del 12,2%, respectivament,
que s’acceleren en les previsions pressupostàries del 2007, amb uns increments del 14,0% i del 13,8%, respectivament (vegeu la taula 39). També
cal destacar el 2006 el creixement del 14,5% de les transferències corrents
rebudes, en bona part relacionat amb les mesures acordades el setembre
del 2005 per a la millora del finançament de la sanitat. I, finalment, l’increment del 2,7% dels ingressos per operacions financeres, principalment
resultat del nou endeutament de la Generalitat de Catalunya, mentre que es

Entre els anys
2005-2007 destaca
el progressiu
increment dels
ingressos impositius
de la Generalitat,
a la vegada que
el 2007 té lloc
una pèrdua de pes
relatiu del recurs a
l’endeutament com
a font d’ingrés.

35. Inclou l’Administració de la Generalitat i els organismes superiors; el Servei Català de la
Salut i les entitats gestores de la Seguretat Social; les entitats autònomes administratives; les
entitats autònomes comercials i financeres; les entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament
jurídic privat; les societats mercantils; i els altres organismes i entitats del sector públic de la
Generalitat: consorcis i fundacions.
36. Creixement de l’àmbit institucional del sector públic de la Generalitat de Catalunya en
termes homogenis respecte de l’any 2005.
37. Tenint en compte el mateix perímetre institucional que el 2006.
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preveu que en l’exercici 2007 les necessitats d’ingressos financers siguin
el 9,4% inferiors que en el 2006.
TAULA 39. EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS DEL
SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
2005-2007
Unitats: milions d’euros i percentatges.

Capítols

2006

2007

Var.
05-06%1

Var. 2006/2007 2
Import

%

1. Impostos directes

5.558,30

6.338,62

13,0%

780,32

14,0%

2. Impostos indirectes

9.593,75

10.917,64

12,2%

1.323,89

13,8%

3. Taxes, venda de
béns i serveis i
altres ingressos

2.266,41

2.519,97

-11,6%

253,57

11,2%

4. Transferències
corrents

6.617,88

7.039,41

14,5%

421,54

6,4%

178,67

204,78

61,0%

26,11

14,6%

Total ingressos corrents

24.214,99

27.020,42

10,9%

2.805,43

11,6%

6. Alienació
d’inversions reals

254,22

265,13

2,1%

10,91

4,3%

7. Transferències
de capital

309,42

482,30

4,0%

172,88

55,9%

Total ingressos
de capital

563,64

747,43

3,1%

183,79

32,6%

Total ingressos no
financers

24.778,63

27.767,85

10,7%

2.989,22

12,1%

8. Variació d’actius
financers

619,20

539,73

22,5%

-79,47

-12,8%

9. Variació de passius
financers

4.291,66

3.910,97

0,3%

-380,69

-8,9%

Total ingressos
op. financeres

4.910,85

4.450,70

2,7%

-460,16

-9,4%

Total ingressos

29.689,49

32.218,55

9,3%

2.529,06

8,5%

5. Ingressos
patrimonials

Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya del
2006 i el 2007.
(1) La taxa de variació està calculada en termes homogenis.
(2) Els pressupostos del sector públic de la Generalitat per al 2007 inclouen setze noves entitats (tres de dret públic, una societat mercantil i dotze consorcis) i s’ha suprimit una societat
mercantil respecte al 2006.
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És així que la Generalitat de Catalunya, en el perímetre institucional
del sector públic, en l’exercici 2006 preveu finançar-se en un 58,7% amb
ingressos tributaris, en un 23,3% amb transferències rebudes tant corrents
com de capital, i el 16,5% restant amb ingressos derivats de les operacions
financeres, que principalment responen al nou endeutament. Amb relació
als tres darrers anys (2005-2007), dins d’una relativa estabilitat estructural, destaca la pèrdua de pes relatiu del recurs a l’endeutament com a font
d’ingrés, i l’increment del pes dels ingressos tributaris previst en l’exercici
2007 (vegeu el gràfic 25).

GRÀFIC 25. ESTRUCTURA ECONÒMICA DELS INGRESSOS
DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
2005-2007
Unitats: percentatges.
1,3%

1,5%

1,5%

17,9%

16,5%

13,8%

22,1%

23,3%

23,3%

58,7%

58,7%

61,4%

2005

2006

2007

Ingressos tributaris

Ingressos per transferències

Ingressos operacions financeres

Altres ingressos

Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya del
2006 i el 2007.
Nota: ingressos tributaris (cap. 1, 2 i 3 dels pressupostos), ingressos per transferències (cap. 4
i 7 dels pressupostos), ingressos per operacions financeres (cap. 8 i 9 dels pressupostos), altres
ingressos (cap. 5 i 6 dels pressupostos).
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L’any 2005 va
tenir lloc un salt
significatiu de la
despesa executada
d’inversió de la
Generalitat. A
partir d’aquest
any i fins al 2007
l’estructura
econòmica de la
despesa es manté
relativament
estable, si bé
destaca una pèrdua
progressiva del
pes relatiu de la
despesa de capital
i d’increment de
la despesa de
personal.
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6.1.2. Les despeses del sector públic de la Generalitat de Catalunya
Des de la perspectiva de la despesa es pot destacar que l’any 2006,
i comparant-ho en termes homogenis respecte al 2005, els pressupostos
preveuen un creixement de les despeses corrents del 10,8% (associat a
l’increment de plantilles i a l’augment de les transferències corrents),
increment que s’accelera lleugerament en les previsions del 2007, amb
un 11,0%; les despeses de capital creixen el 2006 el 6,0%, mentre que en
el 2007 es preveu una reducció del 6,3%; i les despeses per operacions
financeres preveuen un moderat creixement del 3,1% (a causa de la reducció que experimenta l’adquisició d’actius financers), mentre que el 2007
acceleren el seu creixement fins al 14,6% (principalment per l’increment
en l’amortització de deute en euros, i en menor mesura per l’increment en
la concessió de préstecs i bestretes).

L’ECONOMIA A CATALUNYA L’ANY 2006

TAULA 40. EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES DEL
SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
2005-2007
Unitats: milions d’euros i percentatges.

Var. 2007/2006 2

Capítols

2006

2007

Var. 0506%1

Import

%

1. Remuneracions
del personal

6.670,65

7.773,77

10,5%

1.103,13

16,5%

2. Despeses
corrents de béns
i serveis

6.493,54

7.154,64

8,3%

661,10

10,2%

694,83

809,72

10,8%

114,89

16,5%

8.475,09

9.063,90

11,8%

588,81

6,9%

5. Fons de
contingència

92,20

95,00

-

2,80

3,0%

Total despeses
corrents

22.426,30

24.897,03

10,8%

2.470,73

11,0%

6. Inversions reals

4.049,97

3.675,02

6,3%

-374,95

-9,3%

7. Transferències
de capital

737,66

810,50

4,0%

72,84

9,9%

Total despeses de
capital

4.787,63

4.485,52

6,0%

-302,11

-6,3%

Total despeses no
financeres

27.213,93

29.382,55

9,9%

2.168,62

8,0%

903,95

1.052,26

-16,6%

148,31

16,4%

9. Variació de
passius financers

1.571,61

1.783,74

19,8%

212,14

13,5%

Total despeses op.
financeres

2.475,56

2.836,00

3,1%

360,45

14,6%

Total despeses

29.689,49

32.218,55

9,3%

2.529,06

8,5%

3. Despeses
financeres
4. Transferències
corrents

8. Variació d’actius financers

Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya del
2006 i el 2007.
(1) La taxa de variació està calculada en termes homogenis.
(2) Els pressupostos del sector públic de la Generalitat per al 2007 inclouen setze noves entitats (tres de dret públic, una societat mercantil i dotze consorcis) i s’ha suprimit una societat
mercantil respecte al 2006.
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Així, la Generalitat de Catalunya, en el perímetre institucional del
sector públic, preveu per al 2006 que el 28,5% de la despesa es destini a
transferències corrents (principalment a famílies i institucions sense finalitat de lucre i a ens i corporacions locals), el 24,5% a despeses de personal,
i el 22,5% a altres despeses corrents de funcionament. Pel que fa a les
despeses de capital, representen el 16,1% del total, mentre que les despeses
per operacions financeres en són el 8,3% (principalment amortitzacions del
deute i préstecs en euros, i concessions de préstecs i bestretes). L’estructura
econòmica de la despesa també es manté relativament estable en el període
2005-2007, si bé cal destacar la pèrdua de pes relatiu de les despeses de
capital especialment en les previsions del 2007, i el creixement progressiu
del pes relatiu de les despeses de personal.

GRÀFIC 26. ESTRUCTURA ECONÒMICA DE LES DESPESES
DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
2005-2007
Unitats: percentatges.
8,8%

8,3%

8,8%

16,9%

16,1%

13,9%

21,5%

22,5%

24,1%

24,6%

24,5%

25,0%

28,1%

28,5%

28,1%

2005

2006

2007

Despeses operacions financeres
Despeses de capital
Remuneracions de personal
Altres despeses corrents de funcionament
Transferències corrents

Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya el
2006 i el 2007.
Nota: transferències corrents (cap. 4 dels pressupostos), altres despeses corrents de funcionament (cap. 2, 3 i 5 dels pressupostos), remuneració de personal (cap. 1 dels pressupostos), despeses de capital (cap. 6 i 7 dels pressupostos) i despeses per operacions financeres (cap. 8 i 9).
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Els pressupostos de l’exercici 2006 preveuen un significatiu increment,
de l’11,2%, del nombre de places pressupostades38 en el perímetre institucional del subsector Generalitat, Servei Català de la Salut, entitats gestores
de la Seguretat Social i entitats autònomes, que si bé es modera en l’exercici 2007 segueix creixent el 6%. Afegint les places pressupostades a les
entitats de dret públic, les societats mercantils i els consorcis i fundacions,
el sector públic de la Generalitat té unes dotacions de 187.667 places, que
experimenta un creixement en els pressupostos del 2007 del 7,2% (vegeu
el gràfic 27).

GRÀFIC 27. EVOLUCIÓ DE LES PLACES
PRESSUPOSTADES DEL SUBSECTOR GENERALITAT, SCS,
EGSS, I ENTITAT AUTÒNOMES I DEL SECTOR PÚBLIC DE LA
GENERALITAT. CATALUNYA, 2005-2007
Unitats: nombre de places pressupostades.

201.139
187.677
165.033

174.920

148.345

2005

2006

2007

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la generalitat de Catalunya el 2006 i el
2007.

Per tant, en el conjunt dels exercicis 2006 i 2007, en el perímetre institucional del subsector Generalitat, Servei Català de la Salut, entitats gestores de la Seguretat Social i entitats autònomes les dotacions de personal
s’incrementen en 26.575 noves places, amb un creixement anual acumula-

En els anys 20062007 les dotacions
de personal de
la Generalitat
creixen el 8,6%
anual acumulatiu.
Destaca el
creixement del
personal docent
no universitari, del
personal sanitari
i dels mossos
d’esquadra.

38. Les places pressupostades es corresponen amb les dotacions de personal previstes en
el pressupost en alts càrrecs, personal eventual, funcionaris, personal laboral fix i personal
laboral temporal.
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tiu del 8,6% anual acumulatiu. Aquest increment s’explica, principalment,
en un 37% per les noves dotacions de personal docent no universitari, en
un 23% per les noves dotacions de personal sanitari, i en un 12% per les
noves dotacions de mossos d’esquadra (vegeu el gràfic 28).

GRÀFIC 28. EXPLICACIÓ PER COL·LECTIUS DE
L’INCREMENT DE LES DOTACIONS DE PERSONAL DEL
SUBSECTOR GENERALITAT, SCS I EGSS, I ENTITATS
AUTÒNOMES. CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: percentatges.
Personal
sanitari
23%

Bombers
1%

Resta de
personal
21%

Administració
de Justícia
2%
Penitenciaris
4%

Mossos
d'esquadra
12%

Personal
docent no
universitari
37%

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya el 2006 i el
2007.

En la taula 41 es mostra l’evolució per col·lectius de les places pressupostades de la Generalitat de Catalunya en els anys 2005-2007.
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TAULA 41. EVOLUCIÓ DE LES DOTACIONS DE PERSONAL PER
COL·LECTIUS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 2005-2007
Unitats: nombre de places pressupostades.

2005

2006

2007

2005-07

Personal docent
no universitari

57.961

63.996

67.681

9.720

Mossos d’esquadra

12.110

13.837

15.221

3.111

Penitenciaris

3.133

3.772

4.160

1.027

Administració de justícia

7.233

7.511

7.691

458

Bombers

2.791

2.952

3.110

319

404

413

500

96

Personal sanitari

35.255

40.869

41.488

6.233

Administració Servei Català
de la Salut i EGSS

2.658

2.677

2.968

310

Entitats autònomes
administratives

2.883

3.011

3.305

422

228

236

236

8

Agents rurals

Entitats autònomes
comercials i financeres
Resta de personal

23.689

25.759

28.560

4.871

Subtotal

148.345

165.033

174.920

26.575

Entitats de dret públic

nd

8.913

9.155

nd

Societats mercantils

nd

4.400

5.014

nd

Consorcis

nd

8.727

11.306

nd

Fundacions

nd

604

744

nd

Total

nd

187.677

201.139

nd

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 2006 i 2007.

La despesa per programes del sector públic de la Generalitat de
Catalunya
Els objectius de la política pressupostària tenen des de l’any 2006 un
instrument d’anàlisi en la presentació dels pressupostos de despesa per
programes. El Govern de la Generalitat ha classificat el pressupost de despesa en 109 programes, agrupats en 34 polítiques de despesa, agrupades al
seu torn en 9 àrees de despesa.
De l’estructura pressupostària per àrees de despesa del sector públic de la
Generalitat, se’n pot destacar per a l’exercici 2006 que (vegeu la taula 42):
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En l’exercici 2006
el 52% de la despesa es destina a
despesa social, i el
17,8% a producció
de béns públics de
caràcter econòmic.
Salut, educació i
transport són les
tres principals finalitats de despesa de
la Generalitat.

El 69,8% de la despesa es concentra en les dues àrees que conformen la
despesa social, i la producció de béns públics de caràcter econòmic. Així,
la despesa social (àrees de despesa 3 i 4), amb 15.431,1 milions d’euros,
significa el 52,0% del pressupost, i la producció de béns públics de caràcter
econòmic (àrea de despesa 5), amb 5.294,3 milions d’euros, el 17,8%.
El 9,8% de la despesa es destina a les dues restants àrees amb finalitats
específiques: 1.465,5 milions d’euros, el 4,9% del total, a serveis públics
generals (àrea de despesa 2), i 1.448 milions d’euros, el 4,9% del total, a
foment i regulació dels sectors productius (àrea de despesa 6).
Mentre que el 20,4% restant de la despesa s’agrupa en quatre àrees més
genèriques pel que fa a la destinació final dels recursos: 2.798,5 milions
d’euros, el 9,4% del total, a suport financer als ens locals (àrea de despesa 7); 2.037,3 milions d’euros, el 6,9% del total, a funcionament de les
institucions i administració general (àrea de despesa 1); 1.122,9 milions
d’euros, el 3,8% del total, a deute públic (àrea de despesa 9); i 92,2 milions
d’euros, el 0,3% del total, al fons de contingència.
TAULA 42. DESPESA PER PROGRAMES DEL SECTOR PÚBLIC DE
LA GENERALITAT. PRESSUPOSTOS 2006 I 2007. CATALUNYA,
2006-2007
Unitats: milions d’euros i percentatges.

Codi
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2006

2007

Pes
2007

Var.
06-07%

99,08

105,16

0,3%

6,1%

1.935,68

2.192,92

6,8%

13,3%

2,51

3,16

0,0%

25,7%

2.037,28

2.301,24

7,1%

13,0%

11

Alta direcció de la
Generalitat i el seu Govern

12

Administració i serveis
generals

13

Participació ciutadana i processos electorals

1

FUNCIONAMENT
D’INSTITUCIONS I
ADMINISTRACIÓ
GENERAL

21

Justícia

605,83

690,16

2,1%

13,9%

22

Seguretat i protecció civil

799,52

957,05

3,0%

19,7%

23

Relacions exteriors i cooperació al desenvolupament

60,19

69,26

0,2%

15,1%
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2

SERVEIS PÚBLICS
GENERALS

1.465,54

1.716,47

5,3%

17,1%

31

Protecció social

1.221,46

1.361,29

4,2%

11,4%

32

Promoció social

94,19

103,53

0,3%

9,9%

33

Foment de l’ocupació

392,93

396,90

1,2%

1,0%

3

PROTECCIÓ I
PROMOCIÓ SOCIAL

1.708,58

1.861,72

5,8%

9,0%

41

Salut

7.944,22

8.592,01

26,7%

8,2%

42

Educació

4.998,26

5.317,27

16,5%

6,4%

43

Habitatge i altres actuacions
urbanes

393,55

615,83

1,9%

56,5%

44

Cultura i esports

351,13

372,17

1,2%

6,0%

45

Llengua catalana

27,16

27,54

0,1%

1,4%

46

Consum

8,15

13,86

0,0%

70,0%

4

PRODUCCIÓ DE
BÉNS PÚBLICS DE
CARÀCTER SOCIAL

46,4%

8,9%

51

Cicle de l’aigua

52

Transports

53

13.722,47 14.938,68
603,87

805,06

2,5%

33,3%

2.862,91

2.323,58

7,2%

-18,8%

Societat de la informació i
el coneixement i telecomunicacions

846,37

829,41

2,6%

-2,0%

54

Urbanisme i ordenació del
territori

220,24

198,27

0,6%

-10,0%

55

Actuacions ambientals

317,00

334,83

1,0%

5,6%

56

Infraestructures agràries i
rurals

206,01

204,77

0,6%

-0,6%

57

Recerca, desenvolupament i
innovació

194,51

279,80

0,9%

43,9%

58

Altres actuacions de caràcter
econòmic

43,36

54,82

0,2%

26,4%

5

PRODUCCIÓ DE
BÉNS PÚBLICS DE
CARÀCTER ECONÒMIC

5.294,27

5.030,54

15,6%

-5,0%

61

Agricultura, ramaderia i
pesca

78,33

103,97

0,3%

32,7%

62

Indústria

42,19

63,11

0,2%

49,6%

63

Energia

27,78

26,15

0,1%

-5,9%

64

Comerç

79,22

121,05

0,4%

52,8%

65

Turisme i oci

58,86

61,01

0,2%

3,7%
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66

Desenvolupament empresarial

67

Sector financer

68

Defensa de la competència

6

FOMENT I REGULACIÓ
DE SECTORS
PRODUCTIUS

71

10,30

10,52

0,0%

2,1%

1.149,65

1.301,42

4,0%

13,2%

1,36

1,42

0,0%

4,4%

1.447,68

1.688,66

5,2%

16,6%

Suport financer als ens locals

2.798,51

2.956,84

9,2%

5,7%

7

SUPORT FINANCER ALS
ENS LOCALS

2.798,51

2.956,84

9,2%

5,7%

81

Fons de contingència

92,20

95,00

0,3%

3,0%

8

FONS DE
CONTINGÈNCIA

92,20

95,00

0,3%

3,0%
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Amortització i despeses
financeres del deute públic

1.122,95

1.629,40

5,1%

45,1%

9

DEUTE PÚBLIC

1.122,95

1.629,40

5,1%

45,1%

TOTAL

29.689,49 32.218,55 100,0%

8,5%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels pressupostos de la Generalitat, 2006 i 2007.

De les trenta-quatre polítiques de despesa en què està classificat el
pressupost, en l’exercici 2006, dotze concentren el 90,6% de la despesa;
d’aquestes es pot destacar que (vegeu el gràfic 29):
Les polítiques de salut, educació i transport, les tres principals finalitats
pressupostàries de la Generalitat, concentren el 53,2% de la despesa.
Un segon grup de quatre polítiques amb una destinació final dels
recursos més genèric: suport financer als ens locals, administració i serveis
generals, sector financer i amortització del deute, acumulen el 23,6% de
la despesa.
Mentre que la protecció social, la societat de la informació i el coneixement i les telecomunicacions, la seguretat i la protecció civil, la justícia
i el cicle de l’aigua obtenen el 13,7% dels recursos.
Quant a les restants vint-i-dues polítiques de despesa, cap no arriba a
acumular el 2% dels recursos.
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GRÀFIC 29. PES DE LA DESPESA PER POLÍTIQUES DE
DESPESA DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT DELS
PRESSUPOSTOS DEL 2006. CATALUNYA, 20061
Unitats: percentatges.

Cicle de l'aigua

2,0%

Justícia

2,0%

Seguretat i protecció civil

2,7%

Societat informació i coneixement i
telecomunicacions

2,9%

Amortització i despeses financeres del
deute públic

3,8%

Sector financer

3,9%

Protecció social

4,1%

Administració i serveis generals

6,5%

Suport financer als ens locals

9,4%

Transport

9,6%

Educació

Salut

16,8%

26,8%

Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya,
2006.
(1) Es mostren, de les 34 polítiques de despesa, aquelles amb un pes relatiu igual o superior
al 2% del total de la despesa.
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Els pressupostos
del 2007 mantenen
relativament
estables les
prioritats de despesa
per grans àrees.
Els creixements
més importants
es concentren en
les polítiques de
consum, habitatge
i altres actuacions
urbanes, comerç,
indústria, deute
públic, i recerca,
desenvolupament
i innovació. I
destaca la reducció
de la despesa en
transports.

El projecte de pressupostos del 2007 manté una estructura relativament
estable de la despesa per grans àrees de despesa, establint el mateix ordre
de prioritats que en l’exercici 2006. Cal destacar (vegeu la taula 42):
El creixement per sobre de la mitjana del 8,5% de la despesa en les
àrees de deute públic (àrea 9), amb un increment del 45,1%; serveis públics
generals (àrea 2), amb un increment del 17,1%; foment i regulació dels
sectors productius (àrea 6), amb un creixement del 16,6%, i funcionament
de les institucions i administració general (àrea 1), amb un augment del
13,0%.
La pràctica estabilitat del pes relatiu de la despesa social (àrees 3 i 4),
que amb un creixement del 8,9% passa del 52% al 52,1% del total de la
despesa.
Mentre que el suport financer als ens locals (àrea 7), amb un creixement del 5,7%; el fons de contingència (àrea 8), amb un creixement del
3,0%, i la producció de béns públics de caràcter econòmic (àrea 5), amb
una caiguda del 5,0%, evolucionen per sota del creixement mitjà.
L’ordre de prioritats de les trenta-quatre polítiques de despesa es
manté pràcticament estable respecte al 2006. El canvi més significatiu és
la caiguda de la despesa (539,3 milions menys) en la política de transport
(explicada fonamentalment per la reducció de la despesa del programa
d’infraestructures ferroviàries, i en menor mesura del programa de carreteres), que equival pràcticament a l’increment de la despesa (506,4 milions
més) en la política d’amortització i despesa financera del deute públic.
En el gràfic 30 es mostren les disset polítiques que experimenten un
increment de la despesa respecte de l’exercici 2006 superior a la mitjana
de creixement del total de despesa dels pressupostos del 2007.
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GRÀFIC 30. EVOLUCIÓ DE LES POLÍTIQUES DE DESPESA
EN ELS PRESSUPOSTOS 2006 I 2007. SECTOR PÚBLIC DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: taxes de creixement en percentatges.
Promoció social

9,9%

Protecció social

11,4%

Sector financer

13,2%

Administració i serveis generals

13,3%

Justícia

13,9%

Relacions exteriors i coop. desenv.

15,1%

Seguretat i protecció civil
Participació ciutadana i proces.
electorals
Altres actuacions de caràcter econòmic

19,7%
25,7%
26,4%

Agricultura, ramaderia i pesca

32,7%

Cicle de l'aigua

33,3%

Recerca, desenvolupament i innovació

43,9%

Amortització i desp. finan. deute públic

45,1%

Indústria
Comerç
Habitatge i altres actuacions urbanes
Consum

49,6%
52,8%
56,5%
70,0%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels pressupostos de la Generalitat, 2006 i 2007.

En el gràfic 31 es mostren les disset polítiques que experimenten un
increment de la despesa respecte de l’exercici 2006 inferior a la mitjana de
creixement del total de despesa dels pressupostos del 2007.
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GRÀFIC 31. EVOLUCIÓ DE LES POLÍTIQUES DE DESPESA
EN ELS PRESSUPOSTOS 2006 I 2007. SECTOR PÚBLIC DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, 2006-2007
Unitats: taxes de creixement en percentatges.

-18,8%

Transport

-10,0%

Urbanisme i ordenació del territori

-5,9%

Energia

-2,0%

Societat informació i coneix. i telecom.

-0,6%

Infraestructures agràries i rurals
1,0%

Foment de l'ocupació

1,4%

Llengua catalana

2,1%

Desenvolupament empresarial

3,0%

Fons de contingència

3,7%

Turisme i oci

4,4%

Defensa de la competència

5,6%

Actuacions ambientals

5,7%

Suport financer als ens locals

6,0% Cultura i esports
6,1% Alta direcció de la Generalitat i Govern
6,4% Educació
8,2%
Entre els anys
2003-2005 la
inversió real
executada de
la Generalitat
experimenta un
creixement notable,
i representa de
mitjana l’1,4% del
PIB català.

Salut

Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels pressupostos de la Generalitat, 2006 i 2007.

Les inversions reals del sector públic de la Generalitat de Catalunya
La inversió real consolidada executada per la Generalitat de Catalunya39
ha experimentat un creixement notable en el període 2003-2005 (vegeu el
gràfic 32) i ha assolit en termes mitjans el valor de 2.346,1 milions anuals,
amb una taxa de creixement anual acumulada del 23,7%; amb un pes, en

39. En el seu perímetre institucional del sector públic de la Generalitat.
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termes mitjans sobre el PIB català, de l’1,4%, i amb un grau d’execució
de pràcticament el 85% respecte de les dades pressupostades. En aquest
mateix període la inversió per càpita executada ha estat en termes mitjans
de 342 euros per habitant.
La inversió pressupostada per a l’exercici 2006 manté aquest caràcter
expansiu, i assoleix el valor de 4.051 milions d’euros, amb un creixement en
termes homogenis respecte al 2005 del 6,3%, que arriba a significar el 2,1%
del PIB català. La inversió per càpita pressupostada és de 567,8 euros per
habitant, amb un creixement en termes homogenis respecte al 2005 del 4,2%.
Els pressupostos del 2007 preveuen una significativa caiguda de les
inversions reals, tant en termes absoluts com en termes per càpita, si bé
segueix mantenint-se per sobre dels valors assolits en el període 20032005. Així, la inversió real consolidada, amb 3.675 milions d’euros, cau el
9,3% respecte al 2006, i significaria l’1,9% del PIB català segons les previsions macroeconòmiques d’evolució del PIB del Govern de la Generalitat.
Per la seva part, la inversió per càpita se situaria aproximadament en 509,1
euros per habitant, amb una caiguda estimada d’aproximadament el 10%
respecte al 2006.

Els pressupostos del
2006 mantenen el
caràcter expansiu
de la inversió i
assoleixen el 2,1%
del PIB. Mentre que
els pressupostos del
2007 preveuen una
caiguda significativa de les inversions
reals.
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GRÀFIC 32. EVOLUCIÓ DE LA INVERSIÓ REAL
CONSOLIDADA I DE LA INVERSIÓ PER CÀPITA DEL SECTOR
PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
DADES LIQUIDADES 2003-2005 I DADES PRESSUPOSTADES
2006-2007. CATALUNYA, 2003-2007
Unitats: percentatges.
4.051
3.675
3.081

2.014

1.943

300,4

2003

285,2

2004
Inversió total

440,4

2005

567,8

2006

509,1

2007

Inversió per càpita

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 2006 i
2007.
El 60,1% de
la inversió de la
Generalitat es
concentra en
transport, educació
i salut.
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El 60,1% de la inversió consolidada de la Generalitat de Catalunya per
al 2006 es concentra, com ja s’ha vist per al conjunt de tota la despesa, en
les polítiques de transport, educació i salut. En el gràfic 33 es mostra la
distribució de la inversió en aquelles polítiques més significatives.
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GRÀFIC 33. INVERSIÓ REAL CONSOLIDADA DEL SECTOR
PÚBLIC PER POLÍTIQUES DE DESPESA. PRESSUPOSTOS DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 2006
Unitats: percentatges.
Resta
d'inversions;
18,2%

Urbanisme i
ordenació del
territori ; 3,5%

Transport;
36,7%

Infraestructures
agràries i rurals;
3,6%
Cicle de
l’aigua;
3,8%
Habitatge; 5,3%
Educació; 15,2%
Soc. Inf. i
telecomunic;
5,4%
Salut; 8,1%

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 2006.

La reducció en 376 milions d’euros de la inversió pressupostada per
al 2007 es concentra en les polítiques de transport, amb una caiguda de la
inversió pressupostada del 23,8%; educació, amb una caiguda del 22,7%;
salut, amb una caiguda del 26,8%, i en societat de la informació, coneixement i telecomunicacions, amb una caiguda del 19%.
Cal tenir present que la caiguda que experimenta la política de transport respon en bona mesura a la reprogramació de la inversió de l’empresa pública IFERCAT, encarregada de les obres de metro de la línia 9 a
Barcelona, per adaptar-se als ritmes d’execució real que està experimentant aquesta obra, i que significa una reducció del pressupost d’aquesta
empresa respecte al 2006 de 365,8 milions d’euros.

La caiguda de
la inversió de
la Generalitat
prevista per al 2007
es concentra en
transport, educació
i salut. Mentre
que s’incrementa
la inversió en
polítiques de
cicle de l’aigua i
habitatge.
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Les inversions amb finançament específic
La Generalitat
preveu per al
2006 i el 2007
un increment en
l’execució d’obres
sense impacte
directe en els
pressupostos,
respecte dels anys
2003-2005.

La Generalitat de Catalunya executa una sèrie d’obres sense impacte
directe sobre el pressupost de l’exercici corresponent que són finançades
sobre la base de sistemes específics. Aquestes obres es pagaran amb càrrec a
exercicis futurs, ja sigui amb càrrec a despeses de capital (mètode alemany)
o amb càrrec a despeses corrents (drets de superfície i concessions).
Mentre que en el període 2003-2005 l’import mitjà liquidat anualment
en aquest tipus d’obres va ser de 188,5 milions d’euros l’any, els exercicis
2006 i 2007 preveuen un increment significatiu en l’ús d’aquests mètodes
de finançament d’inversions, amb 990,7 milions d’euros i 614,2 milions
d’euros, respectivament.
A la taula 43 es mostra l’evolució, per tipologies, d’aquestes inversions.
TAULA 43. EVOLUCIÓ PER TIPOLOGIES DE LES INVERSIONS
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB FINANÇAMENT
ESPECÍFIC. CATALUNYA, 2003-2007
Unitats: milers d’euros.

Imports liquidats

Pressupostat

2003

2004

2005

2006

2007

7.066

74.669

30.354

319.468

251.891

104.828

215.295

1.807

38.500

45.941

0

0

0

140.361

0

2.780

27.331

0

0

0

Regadius

0

12.651

32.170

61.439

43.814

Obres d’Interior

0

2.692

19.017

165.797

71.162

Obres de Justícia

0

5.071

29.761

265.105

200.203

Administració i serveis
generals

0

0

0

0

1.190

114.674

337.709

113.109

990.670

614.201

Carreteres
Ferrocarril i metro
Ports i transports
Abastament d’aigua

Total

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 2006 i
2007.
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6.1.3. El sector públic empresarial
Als pressupostos del sector públic de la Generalitat SEC-95 per al 2007
s’hi inclouen, com en el 2006, trenta-una40 societats mercantils adscrites
als diferents departaments de la Generalitat. D’aquestes trenta-una societats mercantils, dinou estan incloses al sector Administració pública de la
Generalitat, ja que els seus ingressos per vendes no assoleixen el 50% dels
seus costos de producció. El seu pressupost conjunt per al 2007 és de 2.633,1
milions d’euros, amb una caiguda respecte al 2006 del 6%, principalment
com a conseqüència de la reducció en 243,3 milions d’euros del pressupost
d’ICF equipaments, SAU, que promou, construeix i gestiona equipaments
públics majoritàriament en l’àmbit de l’educació, i que experimenta una
caiguda de la inversió en la política d’educació de 142,1 milions d’euros.

Es preveu una
caiguda del 6%
en la despesa
del sector públic
empresarial de la
Generalitat com
a conseqüència
de la caiguda del
pressupost d’ICF
equipaments, SAU.

Gestió d’Infraestructures, SA (GISA), continua essent l’empresa amb
un pressupost més elevat, 1.113,4 milions d’euros, un 42,3% dels pressupostos totals del sector públic empresarial. En la taula 44 es presenta
l’evolució dels pressupostos del conjunt de les societats mercantils.
TAULA 44. SOCIETATS MERCANTILS PER ORDRE DE DOTACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA EL 2007, I VARIACIÓ RESPECTE DEL 2006.
GENERALITAT DE CATALUNYA
Unitats: milions d’euros i percentatges.

2006

2007

1.119,40

Televisió de Catalunya, SA
(TVC)

Variació
Absoluta

En %

1.113,43

-5,97

-0,5%

369,90

398,99

29,09

7,9%

ICF Equipaments, SAU

552,19

308,92

-243,27

-44,1%

Sistema d’Emergències
Mèdiques, SA (SEMSA)

194,22

208,20

13,97

7,2%

Regs de Catalunya, SA
(REGSA)

121,84

104,88

-16,96

-13,9%

Reg Sistema SegarraGarrigues, SA (REGSEGA)

67,95

87,24

19,29

28,4%

Gestió d’Infraestructures, SA
(GISA)

40. Amb l’alta d’UDIAT, Centre Diagnòstic, SA, i la baixa de Centre per a l’Empresa i Medi
Ambient, SA.
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Administració, Promoció i
Gestió, SA (ADIGSA)

48,59

74,29

25,70

52,9%

ICF Holding, SAU

72,80

52,70

-20,10

-27,6%

Centre Integral de Mercaderies
i Activitats Logístiques, SA
(CIMALSA)

52,84

51,05

-1,79

-3,4%

Catalunya Ràdio SRG, SA

40,38

48,80

8,42

20,9%

Túnels i Accessos de
Barcelona, SAC (TABASA)

31,83

32,87

1,04

3,3%

UDIAT, Centre Diagnòstic, SA

0,00

25,40

25,40

-

Túnel del Cadí, SAC

18,54

23,46

4,91

26,5%

Turisme Juvenil de
Catalunya, SA (TUJUCA)

17,82

19,02

1,20

6,7%

Forestal Catalana, SA

19,05

18,11

-0,94

-5,0%

Teatre Nacional de
Catalunya, SA (TNC)

15,51

15,82

0,31

2,0%

CCRTV Serveis Generals, SA

13,10

14,52

1,42

10,9%

CCRTV Interactiva, SA

6,87

8,53

1,66

24,1%

Activa Multimèdia Digital, SL

6,51

6,39

-0,12

-1,8%

Energètica d’Instal·lacions
Sanitàries, SA (EISSA)

3,41

4,26

0,85

24,9%

Intracatalonia, SA

3,94

4,09

0,15

3,8%

TVC Multimèdia, SL

14,40

4,06

-10,34

-71,8%

Promotora d’Exportacions
Catalanes, SA (PRODECA)

2,37

3,06

0,69

29,2%

Empresa de Promoció i
Localització Industrial, SA
(EPLICSA)

2,06

2,09

0,03

1,5%

Equacat, SA

1,43

1,56

0,13

9,1%

Agència de Patrocini i
Mecenatge, SA

0,73

0,61

-0,12

-16,5%

Eficiència Energètica, SA

0,23

0,35

0,12

50,1%

Sanejament Energia, SA

0,10

0,25

0,15

148,6%

TVC Edicions
i Publicacions, SA

0,14

0,14

0,00

3,5%

Ens per al Cessament Agrari

0,46

0,02

-0,44

-95,7%

Activa 3, I.T. Solutions and
Technologies, SL

0,00

0,00

0,00

0,0%

Centre per a l’Empresa i el
Medi Ambient, SA

2,95

0,00

-2,95

-100,0%

2.801,55

2.633,09

-168,46

-6,0%

Total

Font: Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya.
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6.1.4. El compte financer de l’Administració pública
de la Generalitat de Catalunya
Els pressupostos aprovats de l’exercici 2006 (vegeu la taula 45) en
l’àmbit de consolidació de l’Administració pública de la Generalitat
amb criteris SEC-95 (base 2000), presenta una necessitat de finançament
de 1.328,8 milions d’euros, xifra que representa el 0,68% del PIB de
Catalunya. Aquest dèficit és conseqüència d’unes despeses de capital, de
3.458,9 milions d’euros, que superen els recursos corrents derivats de l’estalvi per operacions corrents, de 1.694,9 milions d’euros, i dels ingressos
de capital de 314,8 milions d’euros.

Els pressupostos de
la Generalitat per
al 2006 preveuen
un dèficit del 0,68%
del PIB català,
que es redueix de
forma significativa
en les previsions
pressupostàries
del 2007.

En les previsions pressupostàries del 2007, es redueix de forma significativa, el 57,6%, la necessitat de finançament de l’Administració pública
de la Generalitat de Catalunya (SEC-95, base 2000), que assoleix el valor
de 562,8 milions d’euros, el 0,27% del PIB previst català. Aquesta reducció és conseqüència, principalment, tant d’un increment previst, del 16%,
en l’estalvi per operacions corrents, que assoleix el valor de 1.966,8 milions d’euros, com d’una reducció del 7,9% de les despeses de capital, que
es pressuposten en 3.186 milions d’euros.
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TAULA 45. RESULTAT NO FINANCER DEL SECTOR
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA. ÀMBIT SEC-95 (BASE 2000), 2006-2007
Unitats: milions d’euros.

Capítols

2006

2007

Variació
2007/2006
Import

%

1. OPERACIONS CORRENTS
1.1 Ingressos corrents

23.338,6

26.092,6

2.754,0

11,8%

1.2 Despeses corrents

21.643,8

24.125,8

2.482,0

11,5%

1.694,9

1.966,8

271,9

16,0%

A = 1.1 - 1.2 Estalvi per
operacions corrents
2. OPERACIONS DE CAPITAL
2.1 Ingressos de capital

314,8

309,1

-5,6

-1,8%

2.2 Despeses de capital

3.458,9

3.186,0

-272,9

-7,9%

B = 2.1 -2.2 Nec. finanç. op.
de capital

-3.144,2

-2.876,9

267,3

-8,5%

C = A + B Resultat no financer

-1.449,3

-910,0

539,2

-37,2%

120,5

347,2

226,7

188,1%

-1.328,8

-562,8

766,0

-57,6%

-0,68%

-0,27%

Total ajustos SEC-95
Necessitat/Capacitat de finanç.
(SEC -95)
Dèficit SEC-95 (base 2000) / PIB
Catalunya

Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 2006 i 2007.
Nota: dades pressupostades.

6.1.5. Estat d’execució dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya
del 2006
Pel que fa a l’estat d’execució dels compromisos pressupostaris, les
dades de drets liquidades només estan disponibles per a l’àmbit institucional del subsector Generalitat de Catalunya.41

41. Inclou l’Administració de la Generalitat i els seus organismes superiors.
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Execució d’ingressos
L’execució d’ingressos (vegeu la taula 46) en l’exercici 2006 supera
en un 1,6%, 392 milions d’euros, les previsions pressupostàries. Aquests
majors recursos dels previstos responen a un comportament oposat dels
ingressos per operacions corrents, que superen en 1.354 milions les previsions pressupostàries, i dels ingressos per operacions financeres pels quals
s’obtenen 962 milions d’euros menys dels pressupostats.
El primer cas, majors ingressos dels previstos, s’explica principalment
per:

En l’estat
d’execució dels
pressupostos 2006
en l’àmbit de
l’Administració
pública de la
Generalitat, els
ingressos se situen
un 1,6% per sobre
de les previsions.

L’increment no previst de 559 milions de transferències corrents rebudes per la Generalitat, associat, d’una banda, a una major participació
dels ens locals en els tributs estatals pressupostats per la Generalitat (259
milions d’euros més), i, de l’altra, a transferències de l’Estat no associades
al model de finançament.
L’increment no previst de 381 milions de transferències de capital
rebudes per la Generalitat, si bé en aquest cas respon al fet que moltes de
les transferències de la Unió Europea es consignen en els pressupostos amb
unes quantitats simbòliques pel desconeixement que es té d’aquest ingrés.
L’increment no previst de 254 milions en impostos directes, associats
principalment a l’impost de successions i donacions (185,3 milions d’excés) i l’impost sobre el patrimoni (49 milions més dels previstos).
I a l’increment no previst de 232 milions d’euros en impostos indirectes, associats principalment a l’impost de transmissions patrimonials
i actes jurídics documentats (189,5 milions d’excés) i en menor mesura a
l’impost sobre determinats mitjans de transport (54,6 milions d’euros més
dels previstos).
En el cas de les operacions financeres, els menors ingressos dels pressupostats tenen com a origen l’endarreriment de l’aprovació per part de
l’Estat del Pla d’endeutament del 2006.
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TAULA 46. PRESSUPOST D’INGRESSOS PER CAPÍTOLS I
LIQUIDACIÓ. GENERALITAT DE CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: milions d’euros.

2005

2006

PressuPressuLiquidat1
post
post

Desviació

Liquidat1

2005

2006

Var.
liquidat
05-06

1. Impostos
directes

4.918

5.000

5.558

5.812

1,7%

4,6%

16,2%

2. Impostos
indirectes

8.551

8.697

9.594

9.825

1,7%

2,4%

13,0%

522

544

556

506

4,3%

-9,1%

-7,1%

5.348

5.635

6.211

6.770

5,3%

9,0%

20,2%

9

8

48

25

-8,3%

-47,6%

216,8%

0

3

0

2

-

-

-28,3%

221

616

234

615

0

2

0

1

-

-

-61,1%

9. Var.
passius
financers

1.948

2.831

1.723

760

45,3%

-55,9%

-73,2%

Ingressos
corrents

19.348

19.885

21.968

22.938

2,8%

4,4%

15,4%

Ingressos
de capital

221

619

234

617

179,9% 163,8%

-0,3%

Ingressos
oper.
financeres

1.948

2.833

1.723

761

45,4%

-55,8%

-73,2%

TOTAL

21.517

23.337

23.924

24.316

8,5%

1,6%

4,2%

3. Taxes,
béns i altres
ing.
4. Transferències
corrents
5. Ingressos
patrimonials
6. Alien.
inversions
reals
7. Transferències
capital
8. Var. actius
financers

178,7% 163,0%

-0,1%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya.
(1) Drets liquidats.
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Els ingressos vinculats al sistema de finançament autonòmic
Els ingressos de la Generalitat de Catalunya estan determinats pel
model de finançament autonòmic vigent des de l’any 2002,42 al qual cal
afegir els recursos per al finançament de la sanitat aprovats a partir de la
Conferència de Presidents de 10 de setembre del 2005.
L’exercici 2006 (vegeu la taula 47), el model de finançament autonòmic aporta a la Generalitat 19.177 milions d’euros, el 86,4% de tots els
recursos del subsector Generalitat de Catalunya, percentatge que s’ha anat
incrementant progressivament des del 2004 quan significaven el 80,9% de
tots els recursos.

En l’exercici
2006 el model
de finançament
autonòmic aporta
el 86,4% dels
recursos executats
del subsector
Generalitat.
Percentatge
que s’ha anat
incrementant
progressivament
des del 2004.

Entre el 2004 i el 2006 el creixement, en 4.381,8 milions d’euros, que
experimenta l’ingrés associat al model de finançament autonòmic s’explica en un 84% per l’evolució dels ingressos tributaris, i en un 16% pels
ingressos derivats de transferències de l’Administració central, amb una
aportació del 10% del fons de suficiència.

42. Aprovat per la Llei orgànica 7/2001, de 27 de desembre, de modificació de la Llei orgànica
8/1980, de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA), i per la Llei 21/2001, de 27 de
desembre, que regula les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de
les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia.
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TAULA 47. EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS DE LA GENERALITAT
VINCULATS AL SISTEMA DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC.
DRETS LIQUIDATS. CATALUNYA, 2004-2006
Unitats: milions d’euros i percentatges.

2004

2005

2006

2004-2005

2005-2006

Tributs cedits i tram
hidrocarburs minorista

3.854

4.622

5.421

19,9%

17,3%

Participacions en
impostos estatals

8.053

8.926

9.875

10,8%

10,6%

Liquidació tram
autonòmic + liquidació impostos
especials

378

407

475

7,6%

16,7%

-

67

186

-

177,7%

Ingressos per tributs cedits i participats

12.285

14.022

15.957

14,1%

13,8%

Fons de suficiència

2.081

2.263

2.499

8,8%

10,4%

Compensació
serveis estatutaris
(policia)

337

388

451

15,2%

16,1%

Fons específics
acord de finançament
+ Transferències de
l’acord de finançament sanitari

57

19

160

-66,4%

734,7%

Liquidacions
pendents fons suficiència i garantia
sanitària

35

79

110

126,9%

39,1%

Fons de suficiència
i altres ingressos
vinculats al sistema
de finançament

2.510

2.750

3.220

9,6%

17,1%

Total ingressos vinculats al sistema de
finançament

14.795

16.772

19.177

13,4%

14,3%

Liquidació pendents
IVA

Font: elaboració pròpia a partir de dades dels pressupostos de la Generalitat i dades facilitades
pel Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
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L’execució de la despesa
L’execució de la despesa (vegeu la taula 48) en l’exercici 2006 supera en un 4,8%, 1.215 milions d’euros, els compromisos pressupostaris.
S’assoleix així un major ajust que en l’exercici 2005, any en què la despesa executada va superar les previsions pressupostàries en 2.156 milions
d’euros. La major despesa de la prevista l’any 2006 respon principalment
al comportament de les despeses per operacions no financeres, que superen
en 1.084 milions les previsions pressupostàries, i en menor mesura a les
despeses per operacions financeres, que superen en 131 milions d’euros les
previsions dels pressupostos.

En l’estat
d’execució dels
pressupostos 2006
en l’àmbit de
l’Administració
pública de la
Generalitat, les
despeses superen
en un 4,8% les
previsions inicials.

Les desviacions del pressupost de despeses d’operacions no financeres
s’expliquen principalment per:
La desviació en les transferències corrents, de 879 milions d’euros, i
la desviació en les transferències de capital, de 381 milions d’euros, que
són conseqüència principalment del major import del pressupostat dels
ingressos per transferències, de l’Estat i la Unió Europea.
Mentre que les despeses de personal, les despeses de béns corrents
i serveis, i les despeses financeres s’executen lleugerament per sota del
previst en el pressupost.
Les desviacions del pressupost de despeses d’operacions financeres
corrents s’expliquen principalment per:
L’increment, no previst inicialment, de 30 milions d’euros en aportacions de capital a empreses que no formen part del perímetre institucional
del sector públic de la Generalitat.
I una reducció, no prevista inicialment, de 81,4 milions d’euros d’altres
passius financers.

131

132
441

3. Despeses financeres

1.367
21.517

Despeses operacions financeres

TOTAL

23.673

2.580

2.509

18.583

1.797

784

1.250

1.259

0

13.578

480

1.003

3.522

23.924

1.309

2.376

20.239

624

685

1.005

1.370

92

14.547

491

1.189

3.920

Pressupostat

25.140

1.440

2.718

20.981

706

735

1.386

1.332

0

15.426

505

1.154

3.896

O. Reconegudes

2006

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

2.234

878

9. Variació de passius financers
17.916

489

8. Variació d’actius financeres

Despeses de capital

861

Despeses corrents

1.373

7. Transferènci-es de capital

0

6. Inversions reals

5. Fons de contingència d’execució pressupostària

13.007

968

2. Despeses de béns corrents i serveis

4. Transferènci-es corrents

3.501

O. Reconegudes

2005
Pressu-postat

1. Remuneració del personal

Unitats: milions d’euros.

6,7%

27,5%

-2,9%

-

5,7%

2,7%

-3,0%

-0,6%

2006

10,0%

88,8%

12,3%

3,7%

4,8%

9,1%

12,6%

3,5%

104,7% 11,5%

60,2%

45,2%

-8,3%

-

4,4%

9,0%

3,6%

0,6%

2005

Desviació

6,2%

-44,2%

8,3%

12,9%

-60,7%

-6,3%

10,9%

5,8%

-

13,6%

5,1%

15,1%

10,6%

Var.
execució
05-06

TAULA 48. PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS I EXECUCIÓ. GENERALITAT DE CATALUNYA, 2005-2006
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Endeutament de la Generalitat de Catalunya
L’endeutament financer43 de la Generalitat (prorratejat segons participació de la Generalitat en les empreses públiques) s’ha incrementat el 200644
en 815,7 milions d’euros, un augment del 4,7%, fins als 18.076,6 milions
d’euros. Aquest increment és menor que l’experimentat en l’exercici 2005,
que va ser de 1.487,9 milions d’euros, i redueix lleugerament el seu pes sobre
el PIB en passar del 9,5% al 9,3%. Aquesta desacceleració del creixement
de l’endeutament respon al comportament associat al conjunt d’entitats del
sector Administració pública de la Generalitat, segons SEC-95 (base 2000),
àmbit en què l’endeutament ha crescut només el 0,8%, mentre que l’endeutament de les empreses no SEC-95 (base 2000) s’incrementa el 16,9%.

L’endeutament
financer de la
Generalitat s’ha
incrementat el 2006
en un 4,7%. Aquest
increment és menor
que l’experimentat
en l’exercici
2005, i redueix
lleugerament el seu
pes sobre el PIB
català.

Pel que fa a l’endeutament acumulat amb altres instruments financers,
modalitats d’endeutament que segons compromís del Govern haurien de
tendir a disminuir en contraposició a les modalitats estrictament financeres, no es disposa de dades per a l’exercici 2006. L’any 2005 es va assolir
aquest compromís en aconseguir reduir aquestes modalitats d’endeutament
per valor de 549 milions d’euros.
TAULA 49. EVOLUCIÓ DE L’ENDEUTAMENT VIU I ALTRES
INSTRUMENTS FINANCERS DEL SECTOR ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
2004-2006 (SEGONS SEC)
Unitats: milions d’euros i percentatges.

Total endeutament SEC-95 (base 2000)

2004

2005

2006

12.118,0

13.053,9

13.160,4

Endeutament empreses no SEC-95 (base 2000)

3.655,0

4.207,0

4.916,2

Total endeutament financer

15.773,0

17.260,9

18.076,6

Altres instruments financers1

3.170,0

2.621,0

nd

Endeutament TOTAL

18.943,0

19.881,9

nd

Endeutament financer sobre PIB Catalunya

9,4%

9,5%

9,3%

Endeutament TOTAL sobre PIB Catalunya

11,3%

11,0%

nd

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Economia i Finances.
(1) Censos, confirming, pagaments a tercers, titulització i crèdits ICF/ICCA

43. No inclou els altres instruments d’endeutament com els censos, confirming, pagament a
tercers, titulització i crèdits ICF/ICCA.
44. Dades en data 31 de desembre del 2006.
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6.1.6. Compliment del Pla de sanejament
Les dades
executades
del 2005, i les
pressupostades
del 2006 i 2007,
situen el dèficit de
la Generalitat dins
de les previsions del
Pla de sanejament
per al període
2005-2008.

En compliment de la Llei orgànica 5/2001, de 13 de desembre, complementària de la Llei general d’estabilitat pressupostària, i com a conseqüència del dèficit pressupostari en termes SEC per a l’exercici 2003 de
1.177 milions d’euros que va comportar l’aprovació dels pressupostos de
la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2004, en situació de dèficit en
termes SEC 95, el Govern de la Generalitat va aprovar45 el Pla de sanejament per al període 2005-2008, pel qual es compromet a una reducció
progressiva del dèficit no financer (en termes SEC-95, base 2005),46 fins a
assolir l’exercici 2008 l’equilibri pressupostari.
En la taula 50 es posa de manifest que, com a resultat del Pla, la
Generalitat de Catalunya va tancar l’exercici 2005 amb un dèficit de 700
milions d’euros. Aquesta quantitat significa el 0,39% del PIB català, per
sota del límit del 0,41% del PIB català, i just en el límit del 0,08% del PIB
espanyol, fixats en el Pla per al 2005.
Així mateix, les dades pressupostades47 per als exercicis 2006 i 2007
mostren una reducció progressiva del dèficit no financer, 510,7 milions
d’euros i 245,5 milions d’euros, respectivament, que permet situar els
dèficits dins els límits fixats pel Pla:48 del 0,28% i el 0,14% respecte del
PIB català per al 2006 i el 2007, i del 0,05% i el 0,02% respecte del PIB
espanyol per als dos anys, respectivament. En tots dos casos com a conseqüència de l’increment de l’estalvi per operacions corrents, i com a mínim
en el 2007 associat, també, al modest creixement de les despeses de capital
(vegeu la taula 50).

45. En la sessió del 26 d’octubre del 2004.
46. El seguiment del compliment del Pla de sanejament es realitza amb els organismes que
integren la base 1995.
47. No es disposa de la liquidació per al 2006 en termes SEC-95 (base 1995).
48. Els límits per al 2007 han estat revisats pel Consell de Política Fiscal i Financera durant
el 2006 fent-los lleugerament més restrictius; inicialment el límit de dèficit respecte del PIB
espanyol era del 0,03%.
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TAULA 50. RESULTAT NO FINANCER DEL SECTOR
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA. ÀMBIT SEC-95 (BASE 1995), 2005-2007
Unitats: milions d’euros i percentatges.

Liquidat
2005

Pressup.
2006

Pressup.
2007

Var.
20062007

1.1 Ingressos corrents

-

22.389,6

24.979,3

11,6%

1.2 Despeses corrents

-

20.626,8

22.907,5

11,1%

A = 1.1 - 1.2 Estalvi per
operacions corrents

-

1.762,8

2.071,9

17,5%

2.1 Ingressos de capital

-

313,8

302,7

-3,5%

2.2 Despeses de capital

-

2.494,3

2.546,8

2,1%

B = 2.1 -2.2 Nec. finanç.
op. de capital

-

-2.180,5

-2.244,1

2,9%

C = A + B Resultat
no financer

-613,0

-417,8

-172,3

-58,8%

Total ajustos SEC-95

-87,0

-92,9

-82,2

-11,5%

Necessitat / Capacitat de
finançament SEC-95 (base 95)

-700,0

-510,7

-254,5

-50,2%

Dèficit SEC-95 (base 95) /
PIB Catalunya

-0,39%

-0,26%

-0,12%

Dèficit SEC-95 (base 95) /
PIB Espanya

-0,08%

-0,05%

-0,02%

Capítols

1. OPERACIONS CORRENTS

2. OPERACIONS DE
CAPITAL

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 2007.

6.2. LES ADMINISTRACIONS LOCALS CATALANES
En el període 2003-200549 els pressupostos de les administracions
locals mostren una relativa estabilitat pel que fa al pes dels tres nivells
administratius. Els ajuntaments gestionen el 86% de la despesa, les dipu-

En els anys
2003-2005, els
pressupostos de les
administracions
locals mostren una
relativa estabilitat
pel que fa al pes
dels tres nivells
administratius.

49. Darrer any disponible amb dades facilitades pel Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
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tacions el 9,6% i els consells comarcals el 4,5% restant, amb un lleuger
guany de pes relatiu d’aquests darrers en detriment de les diputacions.
En termes conjunts, aquestes administracions financen la seva despesa,
al llarg d’aquests tres anys, un 53,5% amb ingressos propis, un 39,8% amb
transferències rebudes i un 6,6% amb operacions financeres, que majoritàriament responen al recurs a l’endeutament.
La despesa total
dels ajuntaments
s’ha incrementat
entre el 2003 i el
2005 a una taxa
anual acumulativa
de l’11,1%.

La despesa total dels ajuntaments s’ha increment entre el 2003 i el 2005
en una taxa anual acumulativa de l’11,1%, la despesa de les diputacions en
una taxa del 5,8% i la despesa dels consells comarcals en una taxa anual
acumulativa del 15%.

6.2.1. Els pressupostos dels ajuntaments
Els ajuntaments de Catalunya preveuen una despesa per al 2005 de
7.495 milions d’euros, que significa el 4,1% del PIB català, pes que es
manté relativament estable entre els anys 2003-2005.
En aquests període els ajuntaments obtenen el 60,1% dels seus recursos
a partir d’ingressos propis, amb un pes predominant dels impostos directes,
el 32,8% del total d’ingressos, i de les taxes i altres ingressos, el 18,1% del
total. Per la seva part, les transferències, corrents i de capital, aporten el
33,1% dels recursos, i les operacions financeres (el recurs a l’endeutament)
el 6,9%.
L’estructura de la despesa es manté també relativament estable en
aquests tres anys, si bé amb un moderat guany progressiu de les despeses
de capital (principalment per operacions d’inversió real), que representen
el 27,4% de la despesa, en detriment del pes relatiu de les despeses de personal, que de mitjana signifiquen el 23,4% de la despesa. Les transferències corrents (a famílies i institucions sense finalitat de lucre, a empreses
de les entitats locals i a mancomunitats de municipis) es mantenen en el
13,6% de la despesa.
El major esforç en
despeses de capital
dels ajuntaments ha
generat una situació
pressupostària
de necessitat de
finançament el 2004
i el 2005 .
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L’increment dels ingressos corrents per sobre de la despesa corrent
permet als ajuntaments de Catalunya millorar, entre el 2003 i el 2005, l’estalvi brut per operacions corrents. Tot i així, el major esforç en despeses
de capital, que creixen a una taxa anual acumulativa del 15,3%, ha generat
una situació pressupostària de necessitat de finançament de 27,5 milions
d’euros el 2004 i de 14,2 milions d’euros l’exercici 2005.
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TAULA 51. EVOLUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS DELS
AJUNTAMENTS A CATALUNYA, 2003-2005
Unitats: milers d’euros i percentatges.

2003

2004

20051

Var. 20042005

2.134.214

2.161.696

2.402.947

11,2%

186.920

227.101

319.615

40,7%

Taxes i altres ingressos

1.044.370

1.238.122

1.432.643

15,7%

Transferències corrents

1.634.029

1.887.897

1.897.161

0,5%

Impostos directes
Impostos indirectes

Ingressos patrimonials

121.861

111.337

115.615

3,8%

5.121.394

5.626.154

6.167.980

9,6%

Alienació inversions reals

231.123

247.099

323.464

30,9%

Transferències de capital

366.402

463.974

519.054

11,9%

Ingressos de capital

597.524

711.073

842.518

18,5%

Ingressos corrents

Variació actius financers

5.340

2.675

4.772

78,4%

Variació passius financers

355.625

533.269

514.139

-3,6%

Ingressos operacions
financeres

360.966

535.944

518.911

-3,2%

6.079.884

6.873.171

7.529.409

9,5%

2003

2004

20051

Var. 20042005

Remuneració de personal

1.526.398

1.654.520

1.788.505

8,1%

Despeses de béns corrents
i serveis

1.529.577

1.741.938

1.902.859

9,2%

210.687

182.864

167.280

-8,5%

Resultat global

Despeses financeres
Transferències corrents

825.674

920.857

1.022.472

11,0%

Despeses corrents

4.092.336

4.500.179

4.881.117

8,5%

Inversions reals

1.441.195

1.705.242

1.974.154

15,8%

170.938

159.281

169.444

6,4%

1.612.133

1.864.523

2.143.598

15,0%

Transferències de capital
Despeses de capital
Variació actius financers

13.443

12.732

11.201

-12,0%

Variació passius financers

356.040

478.880

459.544

-4,0%

Despeses operacions
financeres

369.483

491.612

470.745

-4,2%

6.073.952

6.856.313

7.495.460

9,3%

Resultat global

Font: Direcció General d’Administració Local, Departament de Governació.
(1) Dades provisionals.
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Els ajuntaments,
com a mitjana
dels anys 2004
i 2005, destinen
principalment
els seus recursos
a la despesa
en habitatge i
urbanisme, a la
despesa en benestar
comunitari, a la
cultura i a les
infraestructures.
bàsiques i de
transport .

Els ajuntaments, com a mitjana dels anys 2004 i 2005, destinen principalment els seus recursos a tres grans àrees de despesa: el 51% dels
recursos a l’àrea de despesa de producció de béns de caràcter social; el
14% dels recursos a serveis de caràcter general, i l’11,2% a producció de
béns de caràcter econòmic.
Per polítiques de despesa destaquen, per ordre d’importància (vegeu el
gràfic 34), la despesa en habitatge i urbanisme, amb el 19% dels recursos;
la despesa en benestar comunitari, amb el 13% dels recursos; la cultura,
amb l’11%, i les infraestructures bàsiques i de transport, amb l’11%.

GRÀFIC 34. DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA DELS
AJUNTAMENTS EN LES PRINCIPALS POLÍTIQUES
DE DESPESA. CATALUNYA, 2004-2005
Unitats: percentatges.
Seguretat i
protecció social
6%
Educació
7%

Habitatge i
urbanisme
19%

Protecció civil i
seguretat
ciutadana
8%

Serveis de
caràcter
general
15%

Deute públic
10%
Infrastructures
bàsiques i
transports
11%

Cultura
11%

Benestar
comunitari
13%

Font: elaboració pròpia amb dades dels pressupostos de la Generalitat, 2007.
Nota: els percentatges de despesa s’obtenen com a mitjana dels pressupostos liquidats del
2004 i les previsions pressupostàries per al 2005.
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6.2.2. Els pressupostos de les diputacions provincials
Les diputacions provincials preveuen una despesa per al 2005 de 809,1
milions d’euros, que significa el 0,4% del PIB català, pes que es manté
relativament estable entre els anys 2003-2005.
Les diputacions obtenen en aquest període la majoria dels seus recursos, el 78%, a partir de les transferències corrents i de capital, mentre que
els ingressos propis signifiquen el 15,1% dels recursos, si bé en els pressupostos del 2005 s’incrementen fins al 24,4%, exercici en què es doblen els
ingressos per imposició directa. Per la seva part, les operacions financeres
(el recurs a l’endeutament) aporten, en els tres anys esmentats, el 7% dels
recursos.

La despesa total
de les diputacions
provincials s’ha
incrementat entre
el 2003 i el 2005
a una taxa anual
acumulativa
del 5,8%.

L’estructura de la despesa es manté també relativament estable en
aquests tres anys, si bé amb un guany progressiu de les despeses de capital, que representen el 18,7% de la despesa com a mitjana del període, en
detriment en aquest cas del pes relatiu de les transferències corrents (destinades principalment a ajuntaments, consorcis i famílies i institucions sense
finalitat de lucre), que passen de significar el 36,7% l’any 2003 al 29,3%
l’exercici 2005. Les despeses de personal es mantenen prop del 25% de la
despesa en el conjunt dels tres anys.
L’increment dels ingressos corrents i la contenció de la despesa corrent
(tant per la caiguda de la despesa en interessos com de les transferències
corrents) permet a les diputacions de Catalunya millorar, entre el 2003 i
el 2005, l’estalvi brut per operacions corrents. Així, tot i el major esforç
en despeses de capital, que creixen a una taxa anual acumulativa del 23%,
s’ha generat una situació d’equilibri pressupostari el 2004, i una necessitat
de finançament d’1,3 milions d’euros l’exercici 2005.

El major esforç en
despeses de capital
de les diputacions
provincials ha
generat una situació
pressupostària
de necessitat de
finançament el
2005.
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TAULA 52. EVOLUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS DE LES
DIPUTACIONS PROVINCIALS A CATALUNYA, 2003-2005
Unitats: milers d’euros i percentatges.

Impostos directes
Impostos indirectes

2003

2004

20051

67.806

42.675

109.747

2005
157,2%

0

0

70.015

Taxes i altres ingressos

10.582

9.040

9.041

0,0%

Transferències corrents

583.658

636.815

549.194

-13,8%

Ingressos patrimonials

7.426

6.967

7.468

7,2%

Ingressos corrents

669.472

695.498

745.464

7,2%

Alienació inversions reals

5.149

2.470

1.400

-43,3%

Transferències de capital

150

3.647

300

-91,8%

Ingressos de capital

5.299

6.117

1.700

-72,2%

Variació actius financers

6.232

5.405

6.352

17,5%

Variació passius financers

41.942

44.200

55.600

25,8%

Ingressos operacions financeres

48.174

49.605

61.952

24,9%

Resultat global

722.945

751.221

809.116

7,7%

2003

2004

20051

Remuneració de personal

175.703

190.307

202.141

6,2%

Despeses de béns corr. i serveis

92.150

98.823

109.986

11,3%

Var. 20042005

Despeses financeres

24.872

25.239

18.518

-26,6%

Transferències corrents

265.553

258.458

237.127

-8,3%

Despeses corrents

558.278

572.827

567.771

-0,9%

Inversions reals

46.110

58.205

63.284

8,7%

Transferències de capital

73.348

70.414

117.364

66,7%

Despeses de capital

119.458

128.620

180.648

40,5%

Variació actius financers

5.270

5.420

5.550

2,4%

Variació passius financers

39.939

44.354

55.146

24,3%

Despeses operacions financeres

45.209

49.774

60.696

21,9%

Resultat global

722.945

751.221

809.116

7,7%

Font: Direcció General d’Administració Local, Departament de Governació.
(1) Dades provisionals.
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Les diputacions, com a mitjana dels anys 2004 i 2005, destinen principalment els seus recursos a quatre grans àrees de despesa: el 43% dels
recursos a l’àrea de despesa de producció de béns de caràcter social; el
14% dels recursos a la producció de béns de caràcter econòmic; el 13%
a serveis de caràcter general, i el 12% a transferències a administracions
públiques.
Per polítiques de despesa destaquen, per ordre d’importància (vegeu
el gràfic 35), la despesa en cultura, amb el 17% dels recursos; la sanitat,
amb el 10%; les infraestructures bàsiques i de transport i educació, amb el
9% cadascuna; la despesa en seguretat i protecció social, amb el 8%, i la
regulació econòmica, amb el 7%.

Les diputacions,
com a mitjana
dels anys 2004
i 2005, destinen
principalment els
seus recursos a
cultura, sanitat,
infraestructures
bàsiques i de
transport, educació,
seguretat i protecció
social, i regulació
econòmica.

GRÀFIC 35. DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA DE LES
DIPUTACIONS EN LES PRINCIPALS POLÍTIQUES
DE DESPESA. CATALUNYA, 2004-2005
Unitats: percentatges.
Regulació
econòmica
7%
Seguretat i

Cultura

protecció social

17%

8%
Educació
9%

Serveis de
caràcter
general
15%

Infrastructures
bàsiques i
transports
9%

Transferències a

Deute públic
10%

Sanitat

administracions

10%

públiques
15%

Font: elaboració pròpia amb dades dels pressupostos de la Generalitat, 2007.
Nota: els percentatges de despesa s’obtenen com a mitjana dels pressupostos liquidats del
2004 i les previsions pressupostàries per al 2005.
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6.2.3. Els pressupostos dels consells comarcals
La despesa total
dels consells
comarcals s’ha
incrementat entre
el 2003 i el 2005
a una taxa anual
acumulativa del
15%.

Els consells comarcals gestionen una despesa el 2005 de 420,2 milions
d’euros, que significa el 0,2% del PIB català, pes que es manté estable
entre els anys 2003-2005.
Els consells comarcals obtenen en aquest període la majoria dels seus
recursos, el 87,5%, a partir de les transferències corrents i de capital, mentre que els ingressos propis signifiquen l’11,5% dels recursos. Per la seva
part, les operacions financeres (el recurs a l’endeutament) són marginals i
aporten, en els tres anys esmentats, l’1% dels recursos.
L’estructura de la despesa es manté també relativament estable en
aquests tres anys, amb un pes relatiu de les despeses de capital, del 32,2%,
mentre que les despeses de personal signifiquen el 16,6% de la despesa, i
les despeses en transferències corrents el 14,2%.

Malgrat que
mantenen una
situació d’estalvi
per operacions
corrents, el resultat
comptable dels
consells comarcals
ha empitjorat
lleugerament al
llarg d’aquests tres
anys.

142

Malgrat que mantenen una situació d’estalvi per operacions corrents,
el resultat comptable dels consells comarcals ha empitjorat lleugerament
al llarg d’aquests tres anys, amb una necessitat de finançament d’1 milió
d’euros el 2004 i de 2,2 milions d’euros l’exercici 2005.
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TAULA 53. EVOLUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS DELS CONSELLS
COMARCALS A CATALUNYA, 2003-2005
Unitats: milers d’euros i percentatges.

2003

2004

20051

Var. 20042005

Impostos directes

-

-

-

-

Impostos indirectes

-

-

-

-

Taxes i altres ingressos

32.967

35.672

45.055

26,3%

Transferències corrents

180.061

203.728

228.346

12,1%

Ingressos patrimonials

3.021

3.587

3.561

-0,7%

216.049

242.987

276.962

14,0%

Ingressos corrents
Alienació inversions reals

50

0

23

-

Transferències de capital

99.737

89.432

138.382

54,7%

Ingressos de capital

99.787

89.432

138.405

54,8%

Variació actius financers

139

49

58

18,6%

Variació passius financers

1.889

3.671

4.740

29,1%

Ingressos operacions
financeres

2.028

3.720

4.798

29,0%

317.865

336.139

420.164

25,0%

2003

2004

20051

Var. 20042005

Remuneració de personal

52.916

58.387

66.204

13,4%

Despeses de béns corrents
i serveis

109.680

129.924

146.332

12,6%

Resultat global

Despeses financeres

1.140

878

963

9,7%

Transferències corrents

45.594

49.287

57.308

16,3%

Despeses corrents

209.330

238.475

270.807

13,6%

Inversions reals

43.906

36.656

53.526

46,0%

Transferències de capital

61.925

58.273

93.281

60,1%

Despeses de capital

105.831

94.929

146.807

54,6%

Variació actius financers

57

44

48

9,0%

Variació passius financers

2.647

2.301

2.502

8,7%

Despeses operacions
financeres

2.704

2.346

2.550

8,7%

317.865

335.750

420.164

25,1%

Resultat global

Font: Direcció General d’Administració Local, Departament de Governació.
(1) Dades provisionals.
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6.3. EL SECTOR PÚBLIC CENTRAL
6.3.1. Les inversions del sector públic a Catalunya
La inversió real
i regionalitzada
pressupostada de
l’Estat a Catalunya
creix el 2006 un
modest 3,3%.
I s’accentua el
diferencial negatiu
en termes per
càpita respecte
de la mitjana
espanyola.

La inversió real pressupostada i regionalitzada50 per l’Estat l’any 2006
ha estat de 19.743,8 milions d’euros, el 10,9% més que en l’exercici 2005.
D’aquesta inversió Catalunya té pressupostats 2.878 milions, amb un
increment del 3,3% respecte del 2006. Aquesta dada significa el 14,6% del
total de la inversió regionalitzada, i situa Catalunya com la segona comunitat autònoma receptora en termes absoluts després d’Andalusia.

Els pressupostos
de l’Estat per al
2007 accentuen
el diferencial
d’inversió real per
càpita a Catalunya,
si bé en termes de
despesa de capital
per càpita millora.

Els pressupostos de l’Estat per a l’exercici 2007 mantenen la mateixa
tendència que el 2006, amb un increment de la inversió real regionalitzada
del 8,1%, fins als 21.340,2 milions d’euros, dels quals Catalunya percebria
2.957,7 milions d’euros, amb un increment del 2,8%. Aquesta dada situaria la inversió real per càpita a Catalunya en 410 euros per habitant l’any
2007, el 13,4% menys que la mitjana espanyola.

En termes per càpita, en el conjunt de les comunitats autònomes,
la inversió real regionalitzada és l’any 2006 de 442 euros per habitant.
Mentre que la inversió real regionalitzada a Catalunya significa una despesa de 403 euros per càpita, amb un increment de l’1,2% respecte del
2005, cosa que situa Catalunya en la posició tretzena entre les comunitats
autònomes, en rebre el 8,7% menys que la mitjana per càpita espanyola.

De totes maneres, cal tenir present que, en previsió del compliment de la
disposició addicional tercera del nou Estatut de Catalunya, els pressupostos
generals de l’Estat del 2007 estimen que la quantitat que s’ha de destinar
des de l’Estat per finançar inversions en infraestructures a Catalunya és de
3.195 milions d’euros, quantitat que a més de les inversions reals, els 2.957,7
milions d’euros, també computa les transferències de capital i altres conceptes. Tenint en compte aquest concepte més ampli, la despesa de capital per
càpita prevista en els pressupostos de l’Estat per al 2007 a Catalunya és de
443 euros per habitant, xifra que és el 6,4% inferior a la mitjana d’inversió
real regionalitzada per càpita del conjunt d’Espanya.

50. Inversió real regionalitzada prevista per l’Estat, els seus organismes autònoms i ens públics, empreses públiques i entitats gestores de la Seguretat Social. Aquest concepte computa
aquella part de la despesa en inversió del capítol 6 dels pressupostos susceptible de ser territorialitzada, el 76% de tot el capítol 6 com a mitjana dels darrers deu anys, i no té en compte el
capítol 7 de transferències de capital.
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Per tant, malgrat que els increments de despesa en inversió real regionalitzada per càpita dels pressupostos de l’Estat a Catalunya accentuarien
la tendència iniciada el 2004 d’allunyament de la mitjana d’inversió real
per càpita del conjunt de comunitats autònomes, si es computa el conjunt
de la despesa de capital per càpita els pressupostos del 2007 reduirien la
distància respecte de la mitjana d’inversió real regionalitzada per càpita del
conjunt d’Espanya (vegeu el gràfic 36).

GRÀFIC 36. INVERSIÓ PER CÀPITA PRESSUPOSTADA
DE L’ESTAT A CATALUNYA AMB RELACIÓ A LA MITJANA
ESPANYOLA, 2001-2007
Unitats: percentatges i euros.
2001

2002

2003

2004

2005

2006

5%

2007
443

0%
381

402

398

403

410

-5%
313
-10%

-15%

-20%

253
Diferencial inversió real per càpita respecte
de la mitjana espanyola (%)
Diferencial despesa de capital per càpita
respecte de la mitjana espanyola (%)
Inversió real per càpita a Catalunya (euros)
Despesa de capital per càpita a Catalunya
(euros)

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

El conjunt de la inversió regionalitzada pressupostada de l’Estat a
Catalunya en el període 2001-2007 ha anat destinada, majoritàriament (el
71,6% del total), a determinades infraestructures del transport d’abast estatal, que es reparteixen entre les empreses de transport terrestre51 (el 47%
del total), AENA (el 16,8% del total) i Ports de l’Estat (el 7,9% del total).

51. ADIF, SEITSA, RENFE-operadora, i les antigues RENFE i GIF.
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Pel que fa al compliment dels compromisos pressupostaris, el nivell
d’execució de les obres pressupostades pel Ministeri de Foment, l’any
2005,52 es va situar en el 75,3%, molt lleugerament per sobre de la mitjana
d’execució del període 2001-2004, que va ser del 73%. Cal tenir en compte
que aquest Ministeri administra durant aquest període gairebé el 85% de
la inversió regionalitzada de l’Estat a Catalunya, i que l’any 2005 aquest
percentatge va ser del 79,6% (vegeu el gràfic 37).

GRÀFIC 37. INVERSIÓ PRESSUPOSTADA I LIQUIDADA
A CATALUNYA, 2001-2005
Unitats: milions d’euros.
2.740

2.785

2.200

2.219

2.216

1.535

1.563

2003

2004

2.557
2.034
1.610

1.737

1.376

1.669

1.333
1.024

2001
El 2005 s’accentua
la major
concentració,
respecte de la
mitjana espanyola,
de la inversió
regionalitzada
liquidada pel grup
Foment a Catalunya,
en inversions
ferroviàries,
aeroports i
navegació aèria,
i ports i transport
marítim.

2002

Inversió pressupostada Estat
Inversió liquidada grup Foment

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

Finalment, es constata que el 2005 s’accentua la major concentració,
respecte de la mitjana espanyola, de la inversió regionalitzada liquidada
pel grup Foment a Catalunya, en tres tipus d’infraestructures. Així, les
inversions ferroviàries representen el 53% del total; aeroports i navegació
aèria en representen el 19%; i, en menor mesura, ports i transport marítim
en representen el 14%.

52. Darrera dada disponible.

146

2005

Inversió pressupostada grup Foment
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GRÀFIC 38. DISTRIBUCIÓ PER TIPUS
D’INFRAESTRUCTURA DE LA INVERSIÓ LIQUIDADA DEL
GRUP FOMENT A CATALUNYA, 2000-2005 I 2005
Unitats: percentatges.
53%
49%
42%

31%
19% 21%
17%

15%

11%

14%
9%

11%
2% 2% 2%

Carreteres

Ferrocarril

Espanya regionalitzada

Aeoroports i
Nav. aèria

Catalunya 2005

Ports i
Transp.
marítim

Resta
inversions

Catalunya 2000-2005

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

6.3.2. La recaptació dels tributs estatals a Catalunya
Les dades de recaptació tributària53 de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) permeten fer una primera aproximació de l’evolució
dels ingressos tributaris al territori català tant de l’Estat, a través de les
delegacions de l’AEAT, com de la Generalitat de Catalunya.

La recaptació
tributària en
el territori de
Catalunya el
2006 incrementa
lleugerament el
ritme de creixement
dels dos darrers
anys.

53. Les dades de recaptació tributària d’aquest epígraf estan expressades en termes de caixa;
per tant, s’entén la recaptació líquida aplicada, que s’obté com a diferència entre la recaptació bruta aplicada i les devolucions pagades, i que inclou ingressos del pressupost corrent i
els corresponents a exercicis tancats. Aquest criteri comptable difereix del concepte de drets
liquidats o reconeguts, en el qual es recullen els drets pendents de cobrament de l’exercici i
s’exclouen els drets procedents de pressupostos tancats.
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L’any 2006 la recaptació tributària a Catalunya (vegeu la taula 54)
manté el ritme expansiu de l’any 2005 i ascendeix a 43.064,5 milions d’euros, amb un creixement del 13,3%, que és 5,4 punts percentuals superior al
creixement nominal del PIB català. Aquesta evolució respon principalment
a l’ampliació que han experimentat les bases imposables, ja que els canvis
normatius que afecten tant la recaptació del 2005 com la del 2006 han anat,
principalment, en la direcció d’incrementar devolucions i rebaixar els tipus
impositius.
La recaptació de
l’Estat a Catalunya
creix el 13,1%.
Destaquen pel
seu creixement
l’IRPF, l’impost
de societats i els
impostos especials.

Els ingressos tributaris recaptats per les delegacions de l’AEAT ascendeixen fins a 37.280 milions d’euros, el 13,1% superior al 2005, mentre
que la Generalitat de Catalunya té uns ingressos tributaris de 5.150,5
milions d’euros, el 16,7% superior al 2005. En tots dos casos superen els
creixements del 2005.
Dels impostos recaptats per les delegacions de l’AEAT destaquen
l’evolució de l’IRPF, amb un creixement del 14,6%, enfront del creixement de l’11,1% el 2005; l’impost de societats, amb un creixement del
20,7%, enfront del creixement del 15,4% el 2005. Mentre que l’IVA desaccelera el seu creixement amb un increment del 7,6%, proper al creixement
nominal del PIB català. Els impostos especials experimenten també un
destacat creixement del 22,2%.
L’evolució positiva de l’IRPF respon, almenys en el conjunt d’Espanya, d’una banda, a l’increment del 10% de les rendes brutes declarades,
principalment per l’increment del 30% de les rendes del capital i els
guanys patrimonials, i en menor mesura pel creixement del 9% de les
masses de salaris i de pensions. I, de l’altra, a l’increment del tipus efectiu
com a conseqüència de la incompleta deflactació dels paràmetres tributaris
amb la inflació prevista (en lloc de la real).
El creixement en l’impost de societats és conseqüència de la fortalesa dels comptes de resultats de les empreses. De fet, tant a efectes de
la tributació del 2005 com de la del 2006, els canvis introduïts en l’impost comporten increments de les deduccions per despeses de personal
investigador, d’adquisició de patents, llicències i disseny, i per inversió;
increment de les deduccions per fomentar les tecnologies de la informació
i comunicació per a les PIME, i incentius fiscals per a les empreses de
grandària reduïda.
Pel que fa a l’IVA, el seu creixement, encara que més moderat que el
2005, respon en el conjunt d’Espanya a l’increment del 9,6% de la des-
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pesa final subjecta a l’impost, tant per l’increment dels preus com del seu
component real, especialment en el component de nou habitatge. Aquest
increment de la despesa ha anat associat al creixement de la renda bruta
de les famílies i al seu major recurs a l’endeutament. Des de la perspectiva
normativa, els canvis més significatius el 2006 són la rebaixa del tipus del
16% al 7% per als serveis de radiodifusió digital i televisió digital, i l’increment per devolucions d’ingressos indeguts, com a conseqüència d’una
sentència del TJCE de 6 d’octubre del 2006.
En el cas dels impostos especials, el fet de no disposar de la desagregació per components en fa difícil l’explicació, i més tenint en compte que
en el conjunt d’Espanya aquests impostos creixen el 2006 en un moderat
3,2%.
Pel que fa als impostos recaptats per la Generalitat de Catalunya, destaquen el 2006 l’evolució de l’impost sobre transmissions patrimonials i
l’impost sobre actes jurídics documentats, que amb creixements propers al
19% mantenen els increments del 2005, encara relacionats amb el ritme
expansiu del mercat immobiliari; i l’evolució de l’impost sobre el patrimoni, que accelera el creixement del 2005, amb un increment del 19,1%;
mentre que l’impost sobre successions i donacions manté el creixement del
2005 amb un increment del 14,5%.

La recaptació de
la Generalitat
de Catalunya
creix el 14,6%.
Destaquen pel seu
creixement l’impost
de successions i
donacions, l’impost
sobre el patrimoni
i els impostos de
TPAJD.

TAULA 54. RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’ADMINISTRACIÓ
CENTRAL I LA GENERALITAT A CATALUNYA, 2004-2006
Unitats: milers d’euros i percentatges.

2004

2005

2006

20042005

20052006

Delegacions
AEAT (A)

29.346.337

32.959.294

37.280.019

12,3%

13,1%

Impostos
directes

16.158.657

18.219.854

21.256.807

12,8%

16,7%

IRPF

10.382.302

11.536.397

13.215.488

11,1%

14,6%

Societats

5.578.579

6.435.778

7.768.911

15,4%

20,7%

193.664

241.906

263.815

24,9%

9,1%

4.112

5.773

8.593

40,4%

48,8%

Impostos
s/ renda no
residents
Altres impostos
directes
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Impostos
indirectes

13.057.666

14.609.852

15.868.517

11,9%

8,6%

11.388.588

12.502.067

13.451.482

9,8%

7,6%

776.938

1.091.260

1.333.469

40,5%

22,2%

200.783

204.580

nd.

1,9%

nd.

499.655

532.994

nd.

6,7%

nd.

Labors del
tabac

7.078

26.221

nd.

270,5%

nd.

Electricitat

69.424

327.462

nd.

371,7%

nd.

IVA
Especials
Alcohols
Hidrocarburs

Tràfic exterior

546.234

652.094

707.152

19,4%

8,4%

Impost s/
primes
d’assegurances
i altres

345.906

364.431

376.414

5,4%

3,3%

Taxes i altres
ingressos
tributaris

130.014

129.588

154.695

-0,3%

19,4%

Govern
autonòmic (B)

3.797.194

4.412.745

5.150.531

16,2%

16,7%

760.677

856.966

996.257

12,7%

16,3%

Successions
i donacions

485.377

553.658

633.912

14,1%

14,5%

Patrimoni

275.300

303.308

362.345

10,2%

19,5%

2.695.126

3.221.180

3.829.728

19,5%

18,9%

Transmissions
patrimonials

1.535.805

1.825.285

2.173.188

18,8%

19,1%

Actes jurídics
documentats

1.159.321

1.395.895

1.656.540

20,4%

18,7%

Impostos
directes

Impostos
indirectes

Taxa del joc

341.391

334.599

324.546

-2,0%

-3,0%

33.143.531

37.372.039

42.430.550

12,8%

13,5%

Sobre determinats mitjans
de transport

279.773

328.552

333.822

17,4%

1,6%

Sobre vendes
minoristes
deter.
hidrocarburs

169.202

306.076

300.176

80,9%

-1,9%

33.592.506

38.006.667

43.064.549

13,1%

13,3%

Total A+B

Total
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Impostos
directes

16.919.334

19.076.820

22.253.064

12,8%

16,6%

Impostos
indirectes

16.201.767

18.465.660

20.332.243

14,0%

10,1%

471.405

464.187

479.241

-1,5%

3,2%

33.592.506

38.006.667

43.064.549

13,1%

13,3%

Taxes i altres
ingressos
tributaris
Total

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

En conjunt, la composició de la recaptació tributària a Catalunya entre
impostos directes, indirectes i taxes i altres ingressos tributaris es manté
relativament estable els darrers tres anys. De manera que l’exercici 2006 el
51,7% dels ingressos tributaris s’obtenen de la imposició directa; el 47,2%
dels ingressos, de la imposició indirecta, i l’1,1% restants provenen de
taxes i altres ingressos tributaris (vegeu el gràfic 39).

L’exercici 2006,
el 51,7% dels
ingressos tributaris
de l’Estat i la
Generalitat
a Catalunya
s’obtenen de la
imposició directa
i el 47,2% de la
imposició indirecta.

GRÀFIC 39. DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS TRIBUTARIS
A CATALUNYA. CATALUNYA, 2004-2006
Unitats: percentatges.
1,4%

1,2%

1,1%

48,2%

48,6%

47,2%

50,4%

50,2%

51,7%

2004

2005

2006

Impostos directes

Impostos indirectes

Taxes i altr. Ingr. Tributaris

Font: Informe mensual de recaptació tributària, Agència Estatal d’Administració Tributària, i
dades facilitades pel Departament d’Economia i Finances de la Generalitat.
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El pes de la
recaptació
tributària de
l’Administració
central i la
Generalitat sobre
el PIB català és del
22,1% el 2006. Ha
incrementat el seu
pes lleugerament
des del 2004.

Així mateix, el pes de la recaptació tributària de l’Administració central i la Generalitat sobre el PIB català ha crescut des del 20,1% de l’exercici 2004 fins al 22,1% del 2006, com a conseqüència de l’increment de la
recaptació, del 13,2% en taxa anual acumulativa, per sobre de l’evolució
del PIB català, del 8,0% en taxa anual acumulativa, per al període 20042006. El 56,3% d’aquest increment de la recaptació s’explica per l’evolució de la imposició directa, mentre que l’evolució de la imposició indirecta
n’explicaria el 43,6%.

GRÀFIC 40. EVOLUCIÓ DEL PES DE LA RECAPTACIÓ
TRIBUTÀRIA DE L’ADMINISTRACIÓ CENTRAL I LA
GENERALITAT SOBRE EL PIB CATALÀ.
CATALUNYA, 2004-2006
Unitats: percentatges.
20,1%

21,0%

22,1%
0,2%

0,3%

9,7%

0,3%

10,2%

10,4%

10,1%

10,5%

11,4%

2004

2005

2006

Impostos directes
Taxes i altr. Ingr. Tributaris

Impostos indirectes
% total sobre el PIB

Font: Informe mensual de recaptació tributària, Agència Estatal d’Administració Tributària;
dades facilitades pel Departament d’Economia i Finances de la Generalitat, i dades del PIB
català (base 2000) segons l’Idescat.
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6.4. ELS RECURSOS EUROPEUS A CATALUNYA
A la darrera Memòria perfilàvem el que havia de ser l’acord europeu
sobre les perspectives pressupostàries de les institucions comunitàries en
matèria de fons estructurals i cohesió. Les perspectives financeres acordades finalment el 4 d’abril de l’any 2006 per aquest capítol no difereixen en
essència de les que presentava el Consell Europeu al final del 2005 i que
vam publicar a la Memòria de l’any passat. En total, finalment han estat
308.041 milions d’euros, expressats en termes constants del 2004, destinats a l’objectiu de cohesió per al creixement i l’ocupació, dins del primer
capítol de creixement sostenible, una xifra que inclou el 35,6% del total
de crèdits compromesos des d’Europa en les perspectives financeres 20072013. Els 308.041 milions d’euros es distribuiran finalment: un 81,5% a
l’objectiu “Convergència”, un 15,9% a l’objectiu “Competitivitat regional
i ocupació”, i a l’objectiu “Cooperació territorial” un 2,5%.

Les perspectives
financeres de
la UE per al
període 2007-2013
preveuen 308.041
milions d’euros,
expressats en
termes constants
del 2004, destinats
a l’objectiu de
cohesió per al
creixement i
l’ocupació.

Tot i que els recursos són més elevats que en l’anterior etapa pressupostària (2000-2006), també s’amplien les despeses a cobrir, i per a Espanya
i Catalunya es produirà una caiguda dels recursos com a conseqüència de
l’ampliació de la UE i la incorporació de nous membres amb rendes per
càpita més baixes que les nostres. La taula 55 exposa els fons estructurals que, amb referència al vell i al nou marc pressupostari, s’assignen a
Espanya i a Catalunya. Només amb referència als fons FEDER54 i FSE,55
els recursos assignats a Catalunya seran un 40% més baixos. Val a dir
també que a partir d’enguany els recursos destinats a polítiques de desenvolupament rural no tindran la consideració d’estructurals.

Amb referència
als fons FEDER i
FSE, els recursos
assignats a
Catalunya seran un
40% més baixos. I a
partir d’enguany els
recursos destinats
a polítiques de
desenvolupament
rural no tindran
la consideració
d’estructurals.

54. Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
55. Fons Social Europeu.
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TAULA 55. COMPARACIÓ DELS FONS EUROPEUS ASSIGNATS AL
CONJUNT D’ESPANYA I A CATALUNYA, 2007-2013 I 2000-2006
Unitats: milers d’euros (valors constants del 2004).

2007-2013
Total1

ESPANYA
Objectiu Convergència

a

2000-2006

Variació

FEDER+FSE Absoluta

%

18.684

20.876

-2.192

-10,5

1.431

3.473

-2.142

-58,8

4.483

10.487

-6.304

-57,3

Objectiu Competitivitat
i ocupació d

3.126

5.579

-2.653

-44,0

Total fons estructurals

27.724

40.415

-14.691

-31,4

1.212

2.032

-891

-40,4

Phasing Out b
Phasing

In c

CATALUNYA
Objectiu Competitivitat regional
i ocupació

Font: pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 2007.
1) Inclou també, a més dels FEDER i FSE, el nou Fons Tecnològic.
a) Andalusia, Extremadura, Galícia, Castella-la Manxa.
b) Astúries, Múrcia, Ceuta i Melilla (fa referència a aquelles regions que, sense créixer, han
patit un canvi en la seva riquesa relativa fruit de l’efecte estadístic de l’ampliació).
c) Castella i Lleó, València i Canàries (amb tractament específic com a regió ultraperifèrica).
(Fan referència a aquelles regions que han patit un canvi a causa del seu mateix creixement.)
d) Aragó, Balears, Catalunya, Madrid, Navarra, la Rioja, País Basc i Cantàbria.

El 2 de març del 2007 el Ministeri d’Economia i Hisenda, després
de l’elaboració conjunta amb la Generalitat, va presentar a la Comissió
Europea el Programa operatiu (PO) amb tots els elements d’admissibilitat
establerts pel Reglament general, programa que ha esta considerat “admissible” per la Comissió, en data 9 de març del 2007.
El PO regional per a Catalunya, en el marc de l’objectiu “Competitivitat
regional i ocupació”, vincula un total de 679 milions d’euros, en termes
corrents, repartits en cinc eixos d’intervenció prioritaris: Eix 1, Innovació,
desenvolupament empresarial i economia del coneixement, amb el 52,9%
de la subvenció; Eix 2, Medi ambient, prevenció de riscos i energia,
amb el 13,5%; Eix 3, Accessibilitat i transport, amb l’11,8%; Eix 4,
Desenvolupament sostenible local i urbà, amb el 20,9%, i Eix 5, Assistència
tècnica, amb el 0,9%. Eixos que es finançaran amb fons FEDER.
Finançats amb FSE, es projecta una suma de 284 milions d’euros, en
termes corrents, que es vincularan al desenvolupament de l’Acord estratè-
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gic per a la internacionalització i la competitivitat de l’economia catalana i
a l’Estratègia catalana per a l’ocupació. Als projectes del PO regional, cal
afegir-hi els recursos estimats necessaris per tirar endavant altres projectes
pluriregionals que es portaran a terme al marge del PO regional. Per a
Catalunya, els recursos estimats per al conjunt de programes interregions
ascendeixen a un total de 410 milions d’euros. Finalment, dels 410 milions
d’euros vinculats a l’objectiu “Cooperació territorial europea” assignats a
Espanya, Catalunya en té assignats en ferm uns 33 milions, a l’espera que
es formalitzin nous projectes en aquest camp.
Per acabar, la taula 56 presenta els cobraments de fons assignats a
Catalunya fins a l’any 2005.
TAULA 56. COBRAMENTS DELS FONS ESTRUCTURALS I DE
COHESIÓ DE LA UE. GENERALITAT DE CATALUNYA, 1986-2005
Unitats: milions d’euros.

FEDER

FSE

FEOGA
Orientació

19862000

596,8

406,1

200,4

23,9

2001

134,5

96,6

21,9

5,5

20021

45,3

19,9

1,8

2003

88,0

28,4

0,0

2004

65,8

66,3

2005

90,9
1.021,2

TOTAL

Fons
Cohesió

TOTAL

1.227,2

214,4

1.441,6

258,5

19,7

278,2

2,2

69,1

30,2

99,3

8,0

124,4

34,3

158,6

0,0

3,8

136,0

47,3

183,2

74,5

0,0

5,1

170,5

35,2

205,7

691,8

224,1

48,5

1.985,6

381,1

2.366,7

IFOP Total FE

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Economia i Finances.
1) En els ingressos del FC de l’any 2002 s’ha descomptat 1,033 M€ corresponents a la devolució de la bestreta del projecte Planta de Rubí del període 1994-1999, que no es va executar.
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A la UE-25, l’any
2005, la pressió
fiscal se situa en
el 39,9% del PIB,
amb un increment
respecte al 2004
de 0,4 punts
percentuals.

6.5. RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA. ANÀLISI COMPARATIVA
ESPANYA-UNIÓ EUROPEA
En el conjunt de la UE-25, l’any 2005, el pes dels ingressos impositius
i les cotitzacions socials efectives sobre el PIB56 se situa en el 39,9%, amb
un increment de la pressió fiscal respecte al 2004 de 0,4 punt percentuals.
Espanya, amb una pressió fiscal del 35,6%, té 4,3 punts percentuals
menys que la mitjana de la UE-25. Espanya se situa, així, entre 4,7 i 6,7
punts percentuals per sobre dels quatre països amb menor pressió fiscal
(Irlanda, Letònia, Eslovàquia i Lituània), i entre 15,8 i 8,4 punts percentuals per sota dels cinc països amb major pressió fiscal (Suècia, Dinamarca,
Bèlgica, Finlàndia i França).

Espanya té una
pressió fiscal
inferior a la
mitjana de la
UE-25. Respecte
de l’any 2004,
la majoria de
països de la UE25 incrementen la
seva pressió fiscal,
i Espanya se situa
entre el segon grup
de països on més
augmenta.

L’estructura de la pressió fiscal a Espanya es reparteix de forma relativament homogènia entre els impostos sobre la producció i les importacions (de caràcter indirecte), del 12,5%; els impostos sobre la renda, el
patrimoni, etc. i els impostos sobre el capital (majoritàriament de caràcter
directe), de l’11,3%, i les cotitzacions socials efectives, del 12,2%. En cada
un d’aquests grups la pressió fiscal se situa per sota de la mitjana en els
països de la UE-25.
Respecte de l’any 2004, la majoria de països de la UE-25 incrementen
la seva pressió fiscal, i Espanya se situa, conjuntament amb Dinamarca,
el Regne Unit i Malta, amb un increment d’1,1 punts percentuals, en
el segon grup de països on més augmenta la pressió fiscal, darrere de
Xipre i Polònia. Per la seva part, sis països (Alemanya, Hongria, Itàlia,
Eslovàquia, República Txeca i Àustria) redueixen la pressió fiscal entre
0,3 i 1,9 punts percentuals, tots, excepte la República Txeca, amb pressions
fiscals superiors a l’espanyola.

56. Inclou els ingressos de l’agregat S.13 sector “administracions públiques” (Administració
central, comunitats autònomes, corporacions locals i administracions de la Seguretat Social) i
l’agregat S.212 “institucions de la Unió Europea”. No s’hi han descomptat les subvencions.
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13,7%

13,7%

17,1%

17,7%

13,6%

14,0%

15,5%

12,8%

14,9%

16,4%

14,3%

12,1%

16,3%

EU-15

Suècia

Dinamarca

Bèlgica

Finlàndia

França

Noruega

Àustria

Eslovènia

Itàlia

Alemanya

Hongria

2004

15,8%

12,1%

14,5%

16,4%

14,7%

12,4%

15,8%

14,1%

13,9%

17,9%

17,3%

13,8%

13,8%

2005

Impostos s/la producció i les
importacions² (D2)

EU-25

(segons SEC-95)

9,1%

10,2%

13,9%

8,6%

13,5%

21,1%

11,6%

17,8%

17,6%

30,5%

19,5%

13,0%

12,5%

2004

9,1%

10,4%

13,4%

9,3%

13,0%

22,4%

11,9%

17,9%

17,7%

31,4%

20,1%

13,4%

12,9%

2005

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

13,3%

16,9%

12,4%

14,7%

14,6%

9,4%

16,2%

11,8%

14,1%

1,2%

14,0%

13,0%

13,0%

2004

13,6%

16,7%

12,6%

14,8%

14,6%

8,9%

16,4%

12,2%

13,9%

1,1%

13,9%

13,0%

13,0%

2005

Cotitzacions socials efectives (D611)

38,6%

39,2%

40,7%

39,6%

42,9%

43,3%

43,1%

43,6%

45,2%

49,3%

50,7%

39,7%

39,5%

2004

TOTAL¹

Continua

38,5%

39,1%

40,4%

40,5%

42,1%

43,7%

44,0%

44,1%

45,6%

50,4%

51,4%

40,2%

39,9%

2005

TAULA 57. RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA EN PERCENTATGE SOBRE EL PIB PER TIPUS D’IMPOST. EUROPA, 2004-2005
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13,4%

13,6%

12,9%

13,5%

12,0%

12,2%

17,1%

15,3%

14,5%

18,0%

13,1%

13,1%

13,3%

11,9%

12,5%

11,3%

Luxemburg

Països Baixos

Regne Unit

República
Txeca

Espanya

Xipre

Malta

Portugal

Bulgària

Grècia

Polònia

Irlanda

Letònia

Eslovàquia

Lituània

8,7%

6,0%

7,9%

12,5%

6,4%

8,9%

6,6%

8,6%

12,1%

8,7%

10,6%

9,8%

15,7%

10,8%

13,4%

2004

9,1%

6,1%

8,0%

12,5%

7,0%

9,5%

6,4%

8,7%

12,1%

10,2%

11,3%

9,3%

16,8%

11,9%

14,1%

2005

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

8,4%

12,0%

8,7%

4,7%

13,5%

12,3%

10,7%

11,2%

6,8%

7,7%

12,2%

15,1%

7,7%

14,0%

10,9%

2004

8,3%

10,9%

8,5%

4,8%

13,7%

12,1%

10,5%

11,3%

7,2%

8,3%

12,2%

15,1%

8,0%

13,1%

10,8%

2005

Cotitzacions socials efectives (D611)

28,3%

29,8%

28,5%

30,5%

32,6%

34,3%

34,6%

34,3%

34,2%

33,5%

34,5%

36,8%

36,9%

37,7%

37,9%

2004

TOTAL¹

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

11,5%

13,0%

12,9%

13,6%

13,9%

12,9%

19,0%

15,1%

16,0%

17,1%

12,5%

11,9%

13,2%

13,1%

2005

Impostos s/la producció i les
importacions² (D2)

2004

(segons SEC-95)

28,9%

29,4%

29,4%

30,8%

34,2%

34,4%

34,8%

35,1%

35,3%

35,6%

35,6%

36,3%

38,0%

38,2%

38,3%

2005
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7.

L’ECONOMIA SOCIAL L’ANY 2006

7.1. NOVETATS EN EL MARC NORMATIU
Enguany s’ha aprovat la Llei 31/2006, de 18 d’octubre, sobre implicació dels treballadors en les societats anònimes i les cooperatives europees.57 Mitjançant aquesta Llei es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les dues directives dictades en aquesta matèria: la Directiva 2001/86/CE,
de 8 d’octubre de 2001,58 pel que fa a la societat anònima europea (SE), i
la Directiva 2003/72/CE, de 22 de juliol de 2003,59 relativa a la implicació
dels treballadors en les societats cooperatives europees (SCE).

Enguany s’ha
aprovat la Llei
31/2006, de 18
d’octubre, sobre
implicació dels
treballadors en les
SE i en les SCE.

L’articulat de la Llei se centra a regular les disposicions aplicables a
les SE domiciliades a Espanya, mentre que la disposició addicional segona
estableix que les previsions de la Llei seran també aplicables a les SCE
amb les particularitats que la mateixa disposició preveu.60
Aquesta disposició estableix la correspondència entre les referències a la
SE i la SCE, a la vegada que defineix el concepte de SCE, d’entitats jurídiques
participants i de filials d’aquestes. Així mateix, determina el règim aplicable
a la implicació dels treballadors en determinades SCE i en cas de trasllat del
domicili social. Finalment, la disposició preveu les circumstàncies de participació amb dret a vot dels treballadors de la SCE i dels seus representants en
les assemblees generals (o, si escau, en les de secció o sectorials).

7.2. PARTICIPACIÓ DE L’ECONOMIA SOCIAL
EN PROJECTES EMPRESARIALS
La implicació de les entitats de l’economia social amb les persones i el
territori troba el seu reflex en la participació en projectes de caràcter socioeconòmic. Entre aquestes iniciatives destaquen el projecte EQUAL-RSE.
COOP i el projecte TESIS.

57. BOE núm. 250, de 19.10.2007.
58. DOUE L 294, de 10.11.2001.
59. DOUE L 207, de 18.08.2003.
60. El projecte de llei presentat al Congrés dels Diputats no contenia aquesta previsió, atès que
fou introduïda per la Ponència del Congrés abans de remetre el text al Senat. La Ponència va
al·legar motius d’oportunitat per introduir aquesta disposició addicional, atesa la semblança
estructural i de contingut de les dues directives que s’havien de transposar (BOCG, VIII legislatura, sèrie A: Projectes de llei, 06.06.2006).
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El projecte EQUAL-RSE.COOP parteix de la idea de l’existència de
paral·lelismes entre els valors que promou la responsabilitat social de les
empreses i la identitat cooperativa. Aquest projecte, en què participen
l’Administració autonòmica i la local, així com les entitats representatives
del sector cooperatiu, tant d’àmbit autonòmic com estatal, ha estat aprovat
pel FSE dins la iniciativa comunitària Equal II 2004-2007.
L’objectiu principal del programa és la implementació d’una eina de
responsabilitat social en un grup pilot d’empreses d’economia cooperativa
amb la doble funcionalitat de diagnosticar i de ser una guia d’implantació
respecte a comportaments empresarials socialment responsables des del
punt de vista econòmic, social i mediambiental. La culminació d’aquest
procés per a les empreses participants és l’obtenció de la marca de RSE en
economia cooperativa i l’elaboració de la memòria de sostenibilitat segons
criteris del Global Reporting Initiative (GRI).
Al llarg del 2006, des del sector juntament amb l’Administració, a
través del programa RSE.COOP, s’ha continuat treballant per la implantació de polítiques de responsabilitat social a les 40 empreses cooperatives
participants. Durant el 2006 aquesta implantació s’ha traduït en la diagnosi
de RSE a 19 organitzacions cooperatives, acompanyada del seu corresponent pla de mesures correctores i la implantació de plans estratègics. Així
mateix, 40 càrrecs directius han seguit una formació de gestió empresarial
avançada, i 111 membres dels consells rectors han rebut formació professionalitzadora en línia sobre el que suposa ser representant en un òrgan de
govern. En matèria d’igualtat d’oportunitats i de conciliació de vida personal i laboral, 20 i 25 cooperatives, respectivament, han elaborat el seu pla
de foment. Cal destacar que, en finalitzar l’any, el 90% de les empreses del
programa han establert el compromís de redactar i publicar la seva memòria de sostenibilitat d’acord amb la Guia High 5 de GRI —màxim referent
internacional sobre el tema— i els indicadors de l’eina de RSE.COOP.
Igual que en el cas de les cooperatives, les societats laborals i les seves
entitats representatives participen activament en projectes europeus, com
ara el projecte TESIS (territoris emprenedors per a l’economia social solidària), finançat pel FSE, dins la línia EQUAL, i en què també participen
l’Administració autonòmica, la local, entitats bancàries i empreses d’inserció laboral. L’objectiu del projecte és experimentar nous models d’intervenció que facilitin la inserció laboral d’aquelles persones amb especial
dificultat per accedir al mercat laboral, mitjançant el foment de l’economia
social solidària i la igualtat d’oportunitats.
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7.3. NOVES EMPRESES DE L’ECONOMIA SOCIAL
7.3.1. Cooperatives
Societats cooperatives constituïdes
Segons les dades facilitades pel Departament de Treball, l’any 2006
s’han constituït 141 noves cooperatives. Aquest nombre implica una reducció del 24,6% respecte de l’any anterior, quan se’n van constituir 187.
Ambdós anys més del 80% de les noves cooperatives són de treball
associat (el 84% el 2005 i el 83% l’any 2006). El següent tipus de cooperativa per ordre d’importància són les agràries l’any 2005 (que van representar el 4,8% del total) i les de serveis l’any 2006 (amb un pes del 7,1%).
Des del punt de vista territorial, la majoria de noves cooperatives
es concentren a la demarcació de Barcelona. Aquesta concentració és
més acusada l’any 2006, atès que passa del 73,8% al 80,9%.61 Girona i
Tarragona (sense les Terres de l’Ebre) incrementen lleugerament el seu pes
sobre el total (Girona passa de concentrar-ne el 5,9 al 6,4%, mentre que
Tarragona passa de representar-ne l’1,6% al 2,8%). En canvi, disminueixen el seu pes les Terres de l’Ebre en passar del 6,4% al 0,7% i Lleida, en
passar del 12,3% al 9,2%.

Barcelona
concentra la
majoria de les
noves cooperatives
constituïdes durant
el 2006.

61. Malgrat això, no es pot considerar que hi hagi una tendència clara, atès que l’any 2005 i en
comparació amb el 2004, les noves cooperatives es van concentrar en menor grau a Barcelona,
tal com es va remarcar en la MSEL 2005, pàgina 117.
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GRÀFIC 41.DISTRIBUCIÓ PER SECTORS DE LES NOVES
COOPERATIVES CONSTITUÏDES. CATALUNYA, 2005-2006
2005

5,6%
18,2%
6,4%
11,8%

2006
Agricultura
Indústria

18,7%

Construcció

63,1%
61,5%

14,7%

Serveis

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

El gràfic anterior reflecteix la distribució sectorial de totes les noves
cooperatives constituïdes durant els anys 2005 i 2006. S’hi aprecia com
el sector d’activitat econòmica que concentra un major nombre de noves
cooperatives és, ambdós anys, el sector serveis (el 63,1% i el 61,5%, respectivament). Malgrat això, l’any 2006 s’observa un canvi significatiu: el
segon sector per ordre d’importància deixa de ser la construcció per passar
a ser-ho la indústria: les noves cooperatives en la construcció passen de
representar el 18,7% del total al 14,7%, i en la indústria creixen de l’11,8%
al 18,2%. El pes de l’agricultura davalla respecte de l’any anterior. D’altra
banda, l’any 2006 s’han constituït menys cooperatives en tots els sectors
excepte en la indústria (on el seu nombre augmenta el 18,2%).
Pel que fa a la situació concreta de les noves cooperatives de treball
associat,62 es repeteix la distribució sectorial descrita en l’anterior paràgraf;
si bé l’any 2006 el nombre de noves cooperatives d’aquest tipus davalla en
el sector dels serveis amb una intensitat superior a la mitjana del total de les
noves cooperatives en aquest sector (el 31,3% enfront del 25,4%). Al mateix
temps, incrementen de manera significativa el seu nombre en el sector de
l’agricultura (66,7%), sector en què la tendència general del nombre de noves
cooperatives és decreixent (amb una variació interanual del 33,3%). D’altra

62. Que són les majoritàries entre les cooperatives de nova creació l’any 2006, amb percentatges sobre el total superiors al 80%, tal com ja s’ha comentat anteriorment.
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banda, el sector de la indústria, l’únic en què el nombre total de cooperatives
creix (el 18,2%, tal com ja s’ha comentat), registra un creixement inferior a
la mitjana en el cas de les cooperatives de treball associat (15,0%).
TAULA 58. NOVES COOPERATIVES CONSTITUÏDES PER
BRANQUES D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: nombre de cooperatives i percentatge.

Branques
d’activitat

Cooperatives constituïdes

Distribució interna

Var. 05
/ 06

2005

2006

2005

2006

PRIM

12

8

6,4

5,7

INM

0

3

0,0

2,1

IM

22

23

11,8

16,3

4,5

CONS

35

21

18,7

14,9

-40,0

CHR

29

14

15,5

9,9

-51,7

TR

17

14

9,1

9,9

-17,6

SEP

38

44

20,3

31,2

15,8

-33,3

SCOM

34

14

18,2

9,9

-58,8

TOTAL

187

141

100,0

100,0

-24,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
PRIM Primari. Sector agrari; silvicultura i explotació forestal; pesca i aqüicultura.
INM Indústria no manufacturera. Antracita, hulla, lignit i torba; petroli brut i gas natural;
minerals, urani i tori; minerals metàl·lics, minerals no metàl·lics ni energètics; energia, gas i
aigua calenta; captació, depuració i distribució d’aigua.
IM Indústria manufacturera. Indústries de productes alimentaris i begudes; indústries del tabac; indústries tèxtils; indústries de confecció i pelleteria; cuir, marroquineria, basteria; indústries de fusta i suro, llevat de mobles; indústries de paper; edició, art gràfica i suports
enreg.; refinació de petroli i tract. nuclears; indústries químiques; cautxú i matèries plàstiques;
indústries d’altres productes minerals no metàl·lics; metal·lúrgia; productes metàl·lics, llevat
de maquinària; construcció de maquinària i equips mecànics; màquines d’oficina i equips
informàtics; maquinària i materials elèctrics; material electrònic, ràdio, TV i comunicació;
instruments medicoquirúrgics i precisió; vehicles de motor, remolcs i semiremolcs; altres materials de transport; mobles, altres indústries manufactureres; reciclatge.
CONS Construcció.
CHR Comerç, hoteleria i restauració; venda i reparació de vehicles de motor; comerç a l’engròs i intermediaris; comerç al detall, altres reparacions; hoteleria.
TR Transports. Transport terrestre i per canonades; transport marítim, cabotatge i vies int.;
transport aeri i espacial; activitats afins de transport; agències de viatges.
SEP Serveis a les empreses i serveis personals; correus i telecomunicacions; mediació financera; assegurances i plans de pensions; activitats auxiliars de mediació financera; immobiliària; lloguers de maquinària; activitats informàtiques; recerca i desenvolupament; altres
activitats empresarials.
SCOM Serveis a la comunitat. Administració pública, defensa i SS obligatòria; educació;
sanitat i serveis socials; activitats de sanejament públic; activitats associatives; activitats culturals i esportives; activitats diverses de serveis personals.
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Els serveis a
les empreses i
serveis personals,
la indústria
manufacturera
i la construcció
concentren la
majoria de noves
cooperatives.

Tant l’any 2005 com el 2006, la branca d’activitat que concentra un
major nombre de noves cooperatives és la de serveis a les empreses i
serveis personals: el 20,3% del total l’any 2005 i el 31,2% l’any 2006. El
segon sector amb un major nombre de noves cooperatives l’any 2005 va
ser la construcció (18,7%), seguida de ben a prop del sector dels serveis
a la comunitat (18,2%). En canvi, l’any 2006 aquesta distribució varia
lleugerament, en situar-se el sector de la indústria manufacturera en segon
lloc (representant el 16,3% del total), a continuació del sector majoritari
(serveis a les empreses i serveis personals). El tercer sector en funció de la
seva importància relativa sobre el total és la construcció (14,9%).
Cal tenir en compte, doncs, que l’increment del pes de la indústria
manufacturera en la distribució relativa de les noves cooperatives creades no
només és degut a l’increment del nombre de noves cooperatives constituïdes
respecte de l’any anterior (en passar de 22 a 23), sinó també al fet que en la
resta de branques davalla el nombre de noves cooperatives (a excepció de les
cooperatives de serveis a les empreses i serveis personals).
GRÀFIC 42. DISTRIBUCIÓ PER BRANQUES D’ACTIVITAT
DE LES NOVES COOPERATIVES CONSTITUÏDES I DE LES
NOVES COOP. DE TREBALL ASSOCIAT CONSTITUÏDES.
CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: nombre de cooperatives.

18,2

20,3
9,1
15,5

6,8

9,9
20,4
31,2

31,6
15,9

9,9

SEP
TR

10,2

10,3

16,6

9,4

9,9

SCOM

CHR
CONS
IM

18,7
11,8

17,9

14,9
22,3
16,3

PRIM
19,7

12,7

6,42

2,1
5,67

1,91

4,27

2005

2006

2005

2006

Distribució total coop.

INM

Distribució coop. treball associat

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
Nota: la taula anterior conté la llegenda relativa a les sigles de les branques d’activitat.
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L’increment que experimenta el nombre de noves cooperatives en els
serveis a les empreses i serveis personals (15,8%) contrasta amb la davallada ja comentada anteriorment que en termes agregats experimenta el sector
serveis. Aquest decrement general pot ser explicat pel comportament del
nombre de noves cooperatives en els serveis a la comunitat (davalla el
58,8% respecte de l’any anterior), així com per la davallada del comerç,
l’hoteleria i la restauració (que presenta un decrement del 51,7%).
D’altra banda, cal destacar que el nombre de noves cooperatives en la
construcció davalla el 40,0% (en passar de 35 a 21), i es confirma el fet ja
apuntat de la pèrdua d’importància relativa d’aquesta branca d’activitat.

Societats cooperatives transformades
L’any 2006 s’incrementa de manera significativa el nombre de cooperatives que s’han donat de baixa del Registre per haver-se transformat en
alguna altra forma societària, en passar de 18 l’any 2005 a 47 el 2006.
La majoria de societats que s’han transformat eren de treball associat
(43 sobre 47, que significa el 91,5% del total). Aquesta dada coincideix
amb el fet que la majoria de cooperatives són d’aquest tipus, tal com es
constata de les dades del Registre de cooperatives del Departament de
Treball: el desembre del 2006 el 73,9% de les cooperatives existents són
de treball associat.

Societats cooperatives dissoltes
L’any 2006 el nombre de cooperatives dissoltes és de 99, xifra que representa una disminució del 23,8% respecte de l’any anterior, quan se’n van
dissoldre 130. La majoria de les cooperatives dissoltes són de treball associat
(83, que significa el 83,8% del total). El següent tipus de cooperativa dissolta
per ordre d’importància relativa són les agràries (5) i les d’habitatge (4).
D’altra banda, cal tenir en compte les cooperatives en procés de desqualificació, atès que aquesta és la conseqüència jurídica de la manca
d’adaptació dels estatuts socials de les cooperatives en els terminis establerts per la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives. Segons les dades
facilitades pel Departament de Treball, hi ha 7.148 cooperatives afectades
per aquest procés, tot i que de moment encara no se n’ha desqualificat cap
de manera definitiva.
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Creació neta de cooperatives
El ritme de
constitució de
noves cooperatives
supera el de la seva
dissolució.

Malgrat que l’any 2006 es redueix el nombre de noves cooperatives
constituïdes en relació amb l’any anterior, la diferència entre aquest i el
nombre de cooperatives dissoltes (que també davallen el 2006) és positiva,
és a dir, el ritme de constitució de noves cooperatives supera el de la seva
dissolució. Cal tenir en compte, però, que l’any 2006 la creació neta de
cooperatives és inferior a la del 2005 (42 davant de 57).
Cal considerar que en aquest resultat no s’inclouen les cooperatives
que s’han transformat en una altra forma jurídica, i que malgrat que s’han
donat de baixa en el Registre, no deixen d’existir, sinó que únicament canvien la seva forma jurídica, per la qual cosa continuen sent operatives en
el tràfic jurídic i econòmic.

7.3.2. Societats laborals
L’any 2006 es registraren 297 noves societats laborals, 100 menys
(25,2%) que l’any anterior. En el cas de les societats anònimes laborals,
se’n van constituir el 33,3% menys que l’any anterior i el 24,9% menys en
el cas de les societats limitades laborals.
Barcelona concentra les tres quartes parts (el 77,4%) de les noves societats laborals, seguida de les demarcacions de Lleida, Girona, Tarragona
(sense Terres de l’Ebre) i les Terres de l’Ebre. L’any 2005 la distribució era
similar, si bé el segon lloc l’ocupava la demarcació de Girona i el tercer
la de Lleida.
En funció del tipus de societat laboral aquesta distribució varia: en el
cas de les societats anònimes laborals (SAL) s’observa com es concentren
de manera pràcticament majoritària a la demarcació de Barcelona (el 100%
l’any 2005 i el 87,5% el 2006); mentre que les societats limitades laborals
(SLL) es distribueixen territorialment seguint la pauta general descrita.
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GRÀFIC 43. DISTRIBUCIÓ PER GRANS SECTORS DE
LES NOVES SOCIETATS LABORALS CONSTITUÏDES.
CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: nombre de cooperatives.
0,7%
15,2%
2006
14,4%

2005

Agricultura
Indústria
20,7% 19,5%
Construcció
65%
64,6%

Serveis

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

Tal com es constata en el gràfic anterior, el sector serveis concentra el
major nombre de societats laborals (192 sobre un total de 297, que significa el 64,6%), seguit per la construcció i la indústria. L’any 2006 la importància relativa del nombre de noves societats en el sector de la indústria
experimenta un lleuger increment respecte de l’any anterior en passar de
representar-ne el 14,4% al 15,2%, mentre que el nombre de noves societats en la construcció davalla el seu pes sobre el total, en passar del 20,7
al 19,5%. Cal tenir en compte, però, que el nombre absolut de societats
laborals en cada sector disminueix respecte de l’any anterior, si bé amb
una intensitat superior en la construcció (29,3%) en comparació amb la
indústria (21,1%).
Pel que fa a les SLL, aquesta distribució es repeteix tant l’any 2005
com el 2006. En canvi, les SAL l’any 2005 només es concentraven en el
sector serveis (11 de 12) i la construcció, mentre que l’any 2006 també n’hi
ha en el sector de la indústria.
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TAULA 59. NOVES SOCIETATS LABORALS CONSTITUÏDES PER
BRANQUES D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: nombre de societats laborals i percentatge.

Sectors

Societats laborals
constituïdes

Distribució total

Var. 2005/
2006

2005

2006

2005

2006

PRIM

0

2

0,0

0,7

INM

0

0

0,0

0,0

IM

57

45

14,4

15,2

-21,1

CONS

82

58

20,7

19,5

-29,3

CHR

129

91

32,5

30,6

-29,5

TR

13

15

3,3

5,1

15,4

SEP

105

81

26,4

27,3

-22,9

SCOM

11

5

2,8

1,7

-54,5

TOTAL

397

297

100,0

100,0

-25,2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
Nota: la taula de noves cooperatives constituïdes conté la llegenda relativa a les sigles de les
branques d’activitat.
Les noves societats
laborals es
concentren en el
comerç, l’hoteleria
i restauració,
els serveis a
les empreses i
personals i la
construcció.

La distribució per branques d’activitat de les noves societats laborals
constituïdes és la mateixa els dos anys analitzats, si bé s’aprecien algunes
diferències. Així, l’any 2006 el sector que concentra un major nombre de
societats laborals és el del comerç, l’hoteleria i la restauració (el 30,6%),
seguit dels serveis a les empreses i serveis personals (el 27,3%), de la construcció (el 19,5%) i de la indústria manufacturera (amb el 15,2% del total).
La distribució descrita per al conjunt de societats laborals coincideix
amb la de les SLL, atès que aquestes representen el 97,3% del total de
societats laborals constituïdes l’any 2006. En canvi, les SAL tendeixen a
concentrar-se en el sector de serveis a les empreses i serveis personals (el
37,5% l’any 2006), seguit del sector de la indústria manufacturera i del
comerç, l’hoteleria i la restauració (en ambdós casos amb una importància
relativa del 25% sobre el total).
Tal com s’observa en la taula anterior, l’any 2006 s’aprecia com la
davallada en el nombre total de societats laborals registrades es reflecteix
en tots els sectors, a excepció dels transports, on creixen el 15,4%. Els
principals decrements es registren en el sector dels serveis comunitaris (en
què davalla el 54,5%), el comerç, l’hoteleria i la restauració (que decreix
el 29,5%) i la construcció (amb un decreixement del 29,3%).
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GRÀFIC 44. DISTRIBUCIÓ PER BRANQUES D’ACTIVITAT
DE LES NOVES SOCIETATS LABORALS CONSTITUÏDES I DE
LES NOVES SAL CONSTITUÏDES. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: nombre de societats laborals.
2,8

1,7

26,4

27,3

8,3

25,0
3,3
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SEP
8,3
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25,0
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CONS

50,0
20,7

12,5

19,5

IM
INM
PRIM

14,4

15,2
0,7

2005

2006

Distribució societats laborals

25,0
8,3
2005

2006

Distribució SAL

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
Nota: la taula de noves cooperatives constituïdes conté la llegenda relativa a les sigles de les
branques d’activitat.

El comportament de les SLL és idèntic al que s’ha descrit amb caràcter
general, si bé les variacions interanuals presenten alguna diferència respecte de la tendència general. Així, el sector dels transports creix amb una
intensitat superior (del 25,0% enfront del 15,4%), mentre que els serveis
comunitaris decreixen amb menor intensitat (el 50,0%, enfront de la davallada del 54,5% que es registra per a totes les societats laborals). El sector
de la construcció en les SLL experimenta una davallada pràcticament
idèntica a la general (el 29,6% enfront del 29,3%), mentre que el comerç,
l’hoteleria i la restauració davallen amb menor intensitat (el 27,6% en
comparació amb el 29,5%).
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Societats laborals dissoltes
El ritme de creació
de noves societats
laborals és
clarament superior
al de la seva
dissolució.

L’any 2005 es van dissoldre dues SLL, ambdues del sector serveis i
de la demarcació de Barcelona. L’any 2006 se’n van dissoldre cinc, dues
també del sector serveis, dues més de la indústria i una de la construcció.
D’altra banda, cal tenir en compte que en els anys analitzats no s’ha dissolt
cap SAL.
Tenint en compte aquestes darreres dades es pot afirmar que el ritme
de creació de noves societats laborals és clarament superior al de la seva
dissolució.

7.4. SUPORT PÚBLIC A L’ECONOMIA SOCIAL
L’objectiu d’aquest apartat és descriure els ajuts que han rebut les societats cooperatives i laborals en el marc de les subvencions atorgades per
diferents organismes i departaments de la Generalitat de Catalunya durant
els anys 2005 i 2006. Es disposa de dades relatives als ajuts convocats
pel Departament de Treball, el CIDEM i el Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural.

7.4.1. Ajuts atorgats pel Departament de Treball
Enguany s’han
publicat les línies
d’actuació del
Servei de Foment de
la Direcció General
d’Economia
Cooperativa, Social
i d’Autoocupació.

En el marc d’aquests ajuts cal destacar en primer lloc l’aprovació de
l’Ordre TRI/406/2006, de 2 d’agost,63 per la qual es concreten les línies
d’actuació del Servei de Foment de la Direcció General d’Economia
Cooperativa, Social i d’Autoocupació. Aquestes línies d’actuació es fonamenten en una sèrie d’elements clau, entre els quals destaca la voluntat de
fomentar la consolidació i la vertebració social i econòmica de les cooperatives i del moviment cooperatiu (incloent-hi també les societats laborals),
amb especial èmfasi en la promoció de la creació de cooperatives de segon
grau i de grups cooperatius; la millora de l’atractiu de l’economia social
per a persones emprenedores, en especial en el món rural, entès com a eix
vertebrador del territori contra l’èxode rural i com a factor decisiu de les
noves estructures territorials.

63. DOGC núm. 4698, de 16.08.2006.
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Anàlisi genèrica de les subvencions concedides
Les subvencions de foment de l’economia social es nodreixen, d’una
banda, dels fons transferits per l’Estat central a la Generalitat64 i, de l’altra,
dels fons propis de la Generalitat, tal com ho diferencia la taula següent.
TAULA 60. SUBVENCIONS CONCEDIDES PER AL FOMENT DE
L’ECONOMIA SOCIAL. CATALUNYA 2006 I VARIACIÓ RESPECTE
AL 2005
Unitats: imports en euros, variació en percentatge i nombre de beneficiaris.

Cooperatives

Societats laborals

2006

Var.
05/06

-27,4

45.655,0

14,9

2.915.259,6

-24,4

45,0

-14,4

100,0

0,0

56,5

-2,7

43,5

3,8

403,0

-27,1

-22,6

1.258.379,0

64,2

3,8

Total
import

1.611.225,6

% FP

TOTAL

2006

2006

2006

Altres
Var.
05/06

Var.
05/06

Var.
05/06

% FT

35,8

-6,2

55,0

16,0

Total beneficiaris

178,0

-26,4

220,0

-27,9

5,0

-16,7

% FP

58,4

16,9

50,0

9,7

100,0

0,0

% FT

41,6

-16,9

50,0

-8,1

54,3

13,0

45,7

-12,0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
Nota: sota l’epígraf “Altres” s’inclouen les federacions i les associacions.

Tenint en compte aquesta doble font de finançament cal constatar que
l’any 2006, en relació amb l’any anterior, l’import total de les subvencions
atorgades disminueix el 24,4% (el 22,6% en el cas de les subvencions atorgades a cooperatives i el 27,4% en el cas de les societats laborals, mentre
que les subvencions a altres entitats ha crescut el 14,9%).
La davallada general descrita es reflecteix en l’import de les subvencions tant a càrrec dels fons propis (26,4%) com a càrrec dels fons transferits
(27,4%), si bé en aquest darrer cas la davallada és un punt percentual més
intensa.

L’any 2006 es
registra una
davallada del
24,4% de l’import
de les subvencions
atorgades pel
Departament de
Treball.

Paral·lelament, el nombre de beneficiaris decreix respecte de l’any
anterior, tal com s’aprecia en la taula. En funció del tipus de beneficiari, cal
tenir en compte que l’import dels ajuts procedents de fons propis atorgats

64. Sobre la base del Reial decret 1576/1991, de 18 d’octubre.
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a cooperatives ha davallat el 37,8%, mentre que els atorgats a societats
laborals són els únics que s’han incrementat, el 14,9%. D’igual manera, en
les subvencions procedents de fons transferits la davallada de l’import ha
estat més acusada en el cas de les cooperatives que en el de les societats
laborals (27,4% i 15,8%, respectivament).
De la taula anterior també es deriva que, del total de cooperatives beneficiades pels ajuts concedits, el 58,4% ho han estat per subvencions amb
càrrec als fons propis, mentre que el 41,6% restant han estat subvencions
amb càrrec als fons transferits. En canvi, el nombre de societats laborals
que se n’han beneficiat ha estat idèntic per a ambdues fonts de finançament.

Anàlisi de les subvencions concedides per programes
L’anàlisi de les subvencions atorgades per programes té present les
línies d’actuació del Departament de Treball enunciades, com ja s’ha dit,
per l’Ordre TRI/406/2006, de 2 d’agost. Atès que les ajudes previstes es
classifiquen en diferents programes i s’assignen a una línia d’actuació
concreta, l’anàlisi de les subvencions atorgades per programes permet
detectar on se centren realment les ajudes econòmiques que atorga l’Administració i al mateix temps comprovar si les línies que reben un major
suport econòmic són les que es declaren com a prioritàries en el preàmbul
de l’Ordre esmentada.
Per a una major comprensió de l’anàlisi, la taula següent sintetitza les
línies d’actuació que conté l’Ordre TRI/406/2006.
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Tipologia

Objecte

Tipologia

Objecte

Línia 4:
Suport
estructures
i xarxes
d'econ. cooperativa

Tipologia

Objecte

Objecte
Línia 3:
Transforma Tipologia

Línia 2:
Crea

Línia 1:
Motiva

Acció EX.I: xarxes universitàries i d'investigadors
Acció EX.II: xarxes d'intercooperació
Acció EX.III: xarxes locals
Acció EX.IV: federacions

Sensibilitzar i fomentar el model cooperatiu en els emprenedors, en la societat en general i en les cooperatives
Acció M.I: productes de divulgació de l'economia cooperativa
Acció M.II: programes de sensibilització, divulgació i formació en l'empresa d'economia cooperativa
Acció M.III: programes de foment de l'economia cooperativa en l'educació reglada i no reglada
Donar suport als proj. empr. d'economia cooperativa durant els seus primers tres anys
Acció C.I: fomentar projectes d'impuls a la creació d'empreses cooperatives i SL i contribuir al foment de l'ocupació
relacionat amb els col·lectius socialment més desfavorits
Acció C.II: dissenyar programes i instruments de suport per als projectes de coop. i SL en zones rurals
Acció C.III: projectes de reconversió i professionalització d'entitats associatives en empreses coop. i SL, o de segon
grau o ulterior, esp. en els sectors econòmics amb poca presència d'empreses d'economia cooperativa
Acció C.IV: suport a empreses mercantils i acompanyament en el procés de transformació en empresa d'economia
cooperativa
Acció C.V: promoure el coneixement dels serveis de les federacions i fomentar els vincles entre empreses i federacions.
Ajudar i contribuir al creixement i la consolidació de les empreses d'economia social de més de tres anys
Acció T.I: impuls de la participació dels socis de treball i treballadors en les empreses d'economia cooperativa
Acció T.II: programes de creixement i reestructuració per a empreses d'economia social
Acció T.III: fusions
Impuls de la intercooperació

TAULA 61. LÍNIES D’ACTUACIÓ DEL SERVEI DE FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL
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Sobre la base de l’Ordre esmentada, les ajudes procedents dels fons
transferits de l’Estat s’emmarquen en les actuacions previstes en les línies
1, 2 i 3 (Motiva, Crea i Transforma),65 mentre que les atorgades a partir
dels fons propis se centren en les línies 2 i 3 en exclusiva. En conseqüència, s’aprecia com, en principi, l’actuació pública de foment de l’economia social se centra en la creació i, sobretot, la consolidació en l’activitat
econòmica d’aquestes societats, fet que coincideix amb la voluntat del
Departament de Treball d’afavorir la consolidació d’aquestes societats.
TAULA 62. EVOLUCIÓ DE L’IMPORT DE LES SUBVENCIONS DE
FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL AMB CÀRREC ALS FONS
PROPIS. CATALUNYA, 2005-2006

Var. 05/06

2006

2005

Unitats: imports en euros i variació en percentatge.

Estudis,
auditories i
ass. empr.

Inversions
productives

Creació de
coop.de 2n
o ulterior
grau

Adaptació
noves tecn.:
Internet

Total

Coop.

303.486,4

829.645,4

124.768,4

29.289,7

1.287.189,9

SL

170.648,8

689.279,9

-

51.741,8

911.670,5

Altres

26.199,9

13.551,4

-

0,0

39.751,3

Total

500.335,2

1.532.476,7

124.768,4

81.031,5

2.238.611,7

Coop.

252.009,4

741.708,5

40.636,5

-

1.034.354,4

SL

172.129,8

394.482,7

-

-

566.612,4

Altres

25.338,5

20.316,5

-

-

45.655,0

Total

449.477,7

1.156.507,7

40.636,5

-

1.646.621,8

Coop.

-17,0

-10,6

-67,4

0,9

-42,8

SL
Altres

-3,3

49,9

Total

-10,2

-24,5

-19,6
-37,8
14,9

-67,4

-26,4

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball.
Nota: sota l’epígraf “Altres” s’inclouen les federacions i les associacions.

65. En concret, les subvencions destinades a l’assistència tècnica, a les inversions en actius
fixos i a la incorporació d’aturats com a socis treballadors o de treball s’inclouen en les línies
2 i 3, mentre que les activitats de formació, difusió i foment de l’economia social s’inclouen
en la línia 1.
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Classificades, doncs, en diferents programes, les subvencions atorgades l’any 2006 sobre la base dels fons propis de la Generalitat es concentren, tal com s’aprecia en la taula anterior, per aquest ordre, en les subvencions destinades a finançar inversions productives (70,2% de l’import
subvencionat), les destinades a fer estudis, auditories i prestar assessorament empresarial66 (27,3%) i les destinades a la creació de cooperatives de
segon o ulterior grau (2,5%). La taula conté els imports totals per cada
programa diferenciant el tipus de beneficiari.

Gran part de
les subvencions
atorgades van
dirigides a
finançar inversions
productives, per
contribuir a la
consolidació de les
societats.

Cal destacar també que l’any 2006 no s’han convocat les subvencions
en el marc del programa destinat a fomentar l’adaptació a les noves tecnologies. Aquest fet pot explicar en part la davallada general de l’import
atorgat respecte de l’any 2005 (del 26,4%), però no de manera íntegra, atès
que aquest programa només representava el 3,6% del total subvencionat
l’any 2005.
D’altra banda, l’import atorgat en el marc del programa d’ajuts destinats a la creació de cooperatives de segon o ulterior grau davalla de manera
significativa (el 67,4%).
La distribució de les ajudes entre els diferents tipus de beneficiaris
reflecteix que les cooperatives reben una major proporció de l’import
total que les societats laborals (el 62,8% i el 34,4%, respectivament, l’any
2006), mentre que les federacions i les associacions en reben el 2,8% restant. En analitzar les dades per programes, s’aprecia la mateixa situació:
les cooperatives tenen un major pes en la distribució de l’import atorgat
que les societats laborals.
Pel que fa a les subvencions a càrrec dels fons transferits (que es
relacionen en la taula següent), cal destacar que la major part de l’import
atorgat es destina a la incorporació de desocupats com a socis treballadors
o de treball (el 80,6% l’any 2005 i el 60,7% el 2006). A continuació se
situen les ajudes per dur a terme inversions en actius fixos (el 18,2% el
2005 i el 30,2% el 2006). A diferència dels anys anteriors, la importància
relativa d’aquestes darreres creix l’any 2006, en detriment de les ajudes
per incorporar desocupats.

66. Estudis per millorar la direcció i la gestió, dins de processos de millora contínua, auditories de comptes i assessorament financer, fiscal, laboral o també per implantar plans de comunicació, una nova organització empresarial, o fins i tot la implantació del sistema ISO-14001.
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TAULA 63. EVOLUCIÓ DE L’IMPORT DE LES SUBVENCIONS DE
FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL AMB CÀRREC ALS FONS
TRANSFERITS. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: imports en euros i variació en percentatge.

Var. 05/06

2006

2005

Assist.
tècnica

Incorporació
desocupats
Inversions en
com a socis
actius fixos
treballadors o
de treball

Formació,
difusió i
foment
de l’econ.
social

Total

Coop. 13.727,3

193.996,0

585.750,9

968,0

794.442,2

SL

4.582,1

99.706,9

717.276,0

-

821.565,1

Total

18.309,4

293.702,9

1.303.026,9

968,0

1.616.007,2

Coop. 82.473,6

230.473,8

243.468,2

20.455,7

576.871,2

SL

-

152.696,6

539.070,0

-

691.766,6

Total

82.473,6

383.170,4

782.538,2

20.455,7

1.268.637,8

Coop.

500,8

18,8

-58,4

2013,2

-27,4

-

53,1

-24,8

-

-15,8

350,4

30,5

-39,9

2013,2

-21,5

SL
Total

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

La major part de
les subvencions
rebudes per les
societats laborals
van destinades
a incorporar
desocupats a les
societats.

Malgrat aquesta tendència general, s’aprecia com en el total d’ajuts
que reben les societats laborals els destinats a incorporar desocupats a la
societat davallen en un grau menor que en el cas de les cooperatives, de
manera que aquesta continua sent la principal finalitat de les subvencions
que reben les societats laborals. En el cas de les cooperatives, les subvencions es destinen gairebé en la mateixa proporció a les dues finalitats
comentades: incorporació de desocupats a la societat (40,2%) i inversions
en actius fixos (40,0%).
D’altra banda, cal destacar la importància relativa de les ajudes rebudes
amb la finalitat de proporcionar assistència tècnica, atès que representen
el 14,3% del total d’ajuts rebuts per les cooperatives l’any 2006. Aquesta
dada és rellevant atès que l’any anterior la importància relativa d’aquestes
ajudes sobre el total rebut per les cooperatives era de l’1,7%.
Cal comentar, finalment, l’escàs pes de les úniques ajudes emmarcades
en la línia 1 (Motiva), destinades a activitats de formació, difusió i foment
de l’economia social (el 0,1% el 2005 i l’1,6% el 2006). Entre els beneficiaris d’aquests ajuts únicament se situen les cooperatives.

176

L’ECONOMIA A CATALUNYA L’ANY 2006

A diferència de les subvencions a càrrec dels fons propis, les subvencions a càrrec dels fons transferits es distribueixen de manera menys
desigual entre cooperatives i societats laborals (45,5% i 54,3%, respectivament). Ara bé, en analitzar cada programa s’observa com en les ajudes
destinades a la incorporació de desocupats el pes de les societats laborals
és major que el de les cooperatives (68,9% i 31,1%), mentre que en les
subvencions per fer inversions en actius fixos la situació és inversa: les
cooperatives acumulen el 60,1% del total subvencionat i les societats
laborals el 39,9% restant.
Finalment, cal tenir en compte que les dades analitzades en aquest
apartat no inclouen les subvencions atorgades a les cooperatives agràries
afectades pels danys de les gelades de l’any 2001, atès que aquestes ajudes
tenen un caràcter excepcional. Es convoquen anualment des de l’any 2003
i, d’acord amb l’Ordre reguladora67 d’aquestes subvencions, l’any 2006 és
el darrer en què es convocaran. L’any 2006 l’import concedit ha experimentat un increment del 64,3% respecte de l’any 2005 i han beneficiat un
total de 47 cooperatives (22 més que l’any anterior).
Malgrat no estar integrades en les línies d’actuació de foment de l’economia social analitzades, es poden entendre relacionades amb l’objectiu ja
comentat de prestar una especial consideració a l’entorn rural (predominant en el cas de les cooperatives agràries).

7.4.2. Ajuts atorgats pel CIDEM
Cal tenir en compte que les dades relatives a l’any 2006 facilitades pel
CIDEM no contenen les subvencions als projectes presentats a les línies
d’ajuts de la Secretaria d’Indústria i Empresa (atès que no es disposava de
les dades segmentades per tipus d’empresa). Aquesta manca de continuïtat de les dades comporta que no es puguin comparar directament ni els
imports anuals ni el nombre total de projectes subvencionats.
Malgrat això, tal com es constata en la taula següent, el nombre de
projectes aprovats el 2006 és superior al del 2005 (54 enfront de 42), per la
qual cosa podem afirmar que el nombre de societats de l’economia social
beneficiades és, en general, més gran.

67. Ordre TRI/333/2005, d’11 de juliol (DOGC núm. 4436, de 28.07.2005).
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TAULA 64. AJUTS CONCEDITS PEL CIDEM A PROJECTES
PRESENTATS PER COOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS.
CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: projectes i imports en euros.

PROGRAMES

Projectes
aprovats
2005 2006

Import

Import mitjà

2005

2006

2005

2006

Programa Créixer

24

40

8.640,0

33.315,7

360,0

832,9

Subcontractació
R+D+I. Activitats
d’innovació

2

1

60.188,8

1.943,0

30.094,4

1.943,0

Subcontractació
R+D+I. Activitats
de recerca industrial

1

1

9.017,5

36.370,0

9.017,5

36.370,0

Pla de consolidació
i competitivitat de
la PIME

8

8

31.019,7

21.645,6

3.877,5

2.705,7

R+D+IT Secretaria
Ind. i Empresa.
Sectors en
transformació

1

20.986,8

20.986,8

R+D+IT Secretaria
Ind. i Empresa.
Sectors estratègics

3

311.007,4

103.669,1

Programa Gènesi

1

19.227,6

19.227,6

Reorientació
d’activitats
productives

3

3

173.247,5

52.477,6

57.749,2

17.492,5

TOTAL

42

54

614.107,7 164.979,5

14.621,6

3.055,2

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

Les ajudes a l’inici
de l’activitat
concentren la
majoria de les
subvencions
atorgades pel
CIDEM.
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Ambdós anys la majoria dels projectes presentats es concentren en el
programa Créixer, en els ajuts per realitzar diagnosis empresarials, prèviament a l’inici d’una activitat empresarial. Tot i això, l’import mitjà que
reben aquests projectes és el més baix de tots els ajuts que ha atorgat el
CIDEM a cooperatives i societats laborals (360 € de mitjana per projecte
el 2005 i 832,9 € el 2006). D’altra banda, cal tenir en compte que les ajudes rebudes per les entitats de l’economia social representen l’any 2006 el
23,4% del total atorgat en aquest programa.
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El següent programa amb un major nombre de projectes aprovats se
situa dins del Pla de consolidació i competitivitat de la PIME, en concret,
les accions en el marc del disseny per a la realització de projectes de xarxes
interempresarials de cooperació, societat de la informació i per a la realització de projectes d’innovació de processos. L’import mitjà per projecte
en aquesta línia d’ajuts és també, igual que els del programa Créixer, dels
més baixos en comparació amb l’import mitjà d’altres programes (3.877,5
€ el 2005 i 2.705,7 € l’any 2006).
Cal tenir en compte, però, que les ajudes rebudes per cooperatives i
societats laborals en el marc d’aquest Pla representen l’any 2006 el 0,3%
del total subvencionat, amb una importància relativa sobre el total de
l’ajuda atorgada molt inferior al pes que representen aquestes societats en
el programa Créixer.
La tercera línia d’ajuts que cal destacar és la que preveu incentius a la
reorientació d’activitats productives per a empreses fortament exposades a
la competència internacional, atès que l’import mitjà per ajut és elevat, de
57.749,2 € l’any 2005 i 17.492,5 € el 2006. Malgrat això, la importància
relativa de les subvencions rebudes per les empreses de l’economia social
sobre el total subvencionat és baixa: 6,9% l’any 2005 i 1,5% el 2006.
La resta de línies han beneficiat un nombre menor de projectes, però
l’import mitjà per ajut ha estat superior, i ha arribat als 103.669,1 € el 2005
(els ajuts d’R+D+IT de la Secretaria d’Indústria i Empresa)68 i als 36.370
€ l’any 2006 (els ajuts per a la subcontractació d’R+D+I).69
Pel que fa al tipus de societat beneficiària, cal destacar que el nombre
de cooperatives ha augmentat el 63,6%, en passar de 22 a 36, mentre que el
nombre de societats laborals ha davallat el 10,0%, en passar de 20 a 18.
D’altra banda, ambdós anys el nombre de cooperatives que han rebut
ajuts per als projectes presentats és superior al nombre de societats laborals, si bé aquesta diferència és més gran l’any 2006 (36 cooperatives
beneficiàries i 18 societats laborals) que el 2005 (22 cooperatives i 20
societats laborals).

68. En concret, les subvencions destinades a incentivar la realització de projectes empresarials
de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica en sectors estratègics.
69. La subcontractació d’activitats de recerca industrial i desenvolupament precompetitiu. Cal
tenir en compte que les subvencions atorgades a cooperatives i societats laborals en aquestes
dues línies representen l’any 2006 el 0,1% i el 2,4% del total subvencionat, respectivament.
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7.4.3. Ajuts atorgats pel Departament d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural
Tant les cooperatives com les societats laborals són beneficiàries de
les subvencions per a la millora dels processos de transformació i comercialització de productes agrícoles i ramaders. Cal tenir en compte, però, la
importància relativa d’aquestes societats en el sector agrari.
Pel que fa a les cooperatives, tot i que el sector de l’agricultura no
concentra la majoria de les noves cooperatives constituïdes els dos darrers
anys (6,4% i 5,6%, respectivament), cal destacar l’existència d’una modalitat específica de cooperatives, les agràries, i que el desembre del 2006
representen el 5,7% del total de les cooperatives existents.
D’altra banda, les societats laborals tenen una presència molt menor en
el sector agrari: el desembre de l’any 2006, l’1% de les societats laborals
existents pertanyen al sector agrari, i únicament se n’han constituït dues de
noves durant l’any 2006.
Gairebé la meitat
dels beneficiaris
totals de les
subvencions per
a la millora dels
processos de
transformació i
comercialització
han estat societats
laborals i
cooperatives.

Malgrat això, les societats laborals han percebut el 33,5% del total dels
ajuts en el marc d’aquest programa (2.594.987,2 €), mentre que les cooperatives n’han percebut el 14,9% (1.569.263,8 €). Aquests percentatges
reflecteixen que gairebé la meitat dels beneficiaris d’aquestes ajudes han
estat les societats que integren l’economia social (el 48,4%, que significa
un total de 4.164.251,1 €).

La Generalitat ha
acordat prorrogar
fins al 2008 el Pla
de modernització
i concentració de
les cooperatives
agràries de
Catalunya.

Una altra línia d’ajuts en el sector agrari és la prevista en el Pla de
modernització i concentració de les cooperatives agràries de Catalunya,
que va destinat a fomentar la competitivitat de les cooperatives catalanes
a través dels principis de modernització i concentració, per tal de millorar
l’eficiència econòmica i social del sector cooperatiu i reforçar la seva posició en el conjunt de la indústria agroalimentària.

D’altra banda, cal constatar el fet que les subvencions analitzades
no es nodreixen únicament amb fons del Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural, sinó que també disposen de fons comunitaris
i estatals. La major part de les subvencions són d’origen comunitari (el
70,2% del total), seguides per les autonòmiques (el 26,3%) i les estatals
(el 3,4%).

Segons les dades facilitades pel Departament d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural, l’any 2006, 111 cooperatives han rebut un total de 8.351.892,6 €
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dins el marc d’aquest Pla, la qual cosa significa un increment de l’import
subvencionat del 44,1% respecte de l’any anterior.
Cal tenir en compte que el Pla no va adreçat en exclusiva a les cooperatives, atès que també en poden ser beneficiàries altres entitats associatives
agràries, que tenen la forma jurídica de societats anònimes o limitades.
Aquestes altres societats (que són 11 l’any 2006) han rebut 547.263,6 €,
valor que representa el 6,1% del total subvencionat l’any 2006. En conseqüència, el 93,9% restant ha anat destinat a les cooperatives.
Finalment, cal comentar dues línies d’ajuts dutes a terme pel
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural: d’una banda, les
ajudes destinades a compensar la constitució i el funcionament administratiu de les agrupacions de productors i, de l’altra, les destinades a fomentar
la contractació de personal per a les agrupacions de gestió d’explotacions
agràries.
Cal tenir en compte, però, que les dades relatives a les ajudes per tal
de compensar les despeses de constitució i de funcionament d’agrupacions
de productors són de l’any 2005. L’import atorgat va ser de 1.220.462 €,
mentre que el nombre de cooperatives beneficiàries fou de 13.
D’altra banda, pel que fa a les agrupacions de gestió empresarial d’explotacions agràries, l’import atorgat l’any 2006 a dues cooperatives per tal
de fomentar la contractació de tècnics ha estat de 162.273,3 €. L’objecte de
les agrupacions de gestió empresarial és millorar la gestió agrària, econòmica, financera i administrativa de les explotacions agràries associades.
Aquestes dues modalitats de subvencions se situen en la mateixa línia
que el Pla de modernització i concentració de les cooperatives agràries de
Catalunya: en suport a l’eficiència econòmica de les explotacions agràries
per tal que aquestes puguin ser competitives en el mercat.

La finalitat de les
ajudes al sector
agrari és donar
suport a l’eficiència
econòmica de
les explotacions
agràries, per tal
de fomentar-ne la
competitivitat.

7.5. PERSPECTIVES DEL SECTOR DE L’ECONOMIA SOCIAL
Tal com s’ha comentat anteriorment, l’any 2006 ha davallat el nombre
de noves societats (tant cooperatives com laborals) constituïdes. En el cas
de les cooperatives, també disminueixen en nombre les que es dissolen,
de tal manera que el ritme de constitució de noves cooperatives supera el
de la seva dissolució. En les societats laborals, aquest fet és més clar (atès
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que se n’han dissolt molt poques: 5 el 2006). En un context de continuïtat
del cicle expansiu de l’economia, és possible que aquesta situació es mantingui durant el 2007.
D’altra banda, pel que fa a les branques d’activitat on es concentren les
noves societats, s’aprecia com les cooperatives incrementen el seu pes en
la indústria manufacturera i en els serveis a empreses i serveis personals.
Aquesta tendència està en consonància amb l’evolució general d’aquestes
branques d’activitat, que durant el 2006 també s’han expandit.
Pel que fa a les societats laborals, aquestes es concentren principalment
en el sector dels serveis (64%), seguit per la construcció i la indústria.
Probablement aquesta distribució es mantindrà al llarg del 2007, si bé
amb certa reserva en funció del comportament general de la construcció.
És a dir, una possible desacceleració de l’activitat en aquest sector podria
afectar el nombre de noves societats laborals en la construcció, i es confirmaria així la tendència ara incipient a la disminució del nombre de noves
societats laborals en aquest sector.
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Capítol II
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

1.

NOVETATS NORMATIVES I INICIATIVES
PÚBLIQUES

En l’àmbit estatal es pot destacar la publicació de l’Ordre ITC/2691/2006,
de 2 d’agost, per la qual es regulen les bases, el règim d’ajudes i la gestió
de mesures de suport a les agrupacions empresarials innovadores.1 En l’exposició de motius de l’Ordre es posa de manifest que l’objecte d’aquesta
acció de política industrial que pretén contribuir a la millora de la competitivitat de la indústria és donar suport a estratègies d’innovació i competitivitat empresarial i s'adreça bàsicament a les petites i mitjanes empreses que
constitueixin agrupacions empresarials innovadores. També s’assenyala
que per identificar, avaluar i fer el seguiment d’aquestes agrupacions empresarials es pretén que hi hagi una estreta col·laboració entre l’Estat, les
Comunitats Autònomes i les entitats locals.
En l’àmbit autonòmic s’ha de destacar la Llei orgànica 6/2006, de 19 de
juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya2 que en l’article
158 regula les competències de la Generalitat en matèria de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica, i li atorga la competència exclusiva en
tot el relacionat amb els centres i les estructures de recerca de la Generalitat
i amb els projectes que finança. Aquesta competència comporta l’establiment de les línies de recerca, el seguiment, el control i l’avaluació. Respecte
als centres i a les estructures situades a Catalunya s’atorga la competència

1. BOE núm.199, de 21.08.2006.
2. DOGC núm. 4680, de 20.07.2006.
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per fer-ne l’organització, el control, el seguiment i l’acreditació. Aquesta
competència també inclou la regulació i la gestió de les beques i els ajuts
convocats i finançats per la Generalitat. Pel que fa al personal investigador
i de suport a la recerca, comporta la seva regulació i la de la seva formació
professional. També s’inclou dins d’aquesta competència la difusió de la
ciència i la transferència de resultats.
D’altra banda, aquest mateix article regula la competència compartida
sobre la coordinació dels centres i les estructures de recerca de Catalunya.
Aquest any també s’ha publicat el Decret 314/2006, de 25 de juliol, de
creació de la denominació de Xarxa de referència d’R+D+I.3
La Generalitat, l’any 1994, va crear la Xarxa de centres de referència
i desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, però atenent al Pla de
recerca i innovació de Catalunya s’ha modificat la denominació d’aquestes
estructures i s’han adaptat a la nova regulació establerta pel Pla.
L’objectiu d’aquesta Xarxa és fomentar la col·laboració en la recerca i
atribuir aquesta denominació a grups que portin a terme projectes d’R+D+I
en àmbits o disciplines inclosos en les línies prioritàries del Pla de recerca
i innovació de Catalunya.

1.1. INICIATIVES PÚBLIQUES
En l’àmbit europeu s’ha de fer esment del VII Programa marc de recerca i desenvolupament tecnològic, que és una iniciativa comunitària per
fomentar l’R+D i donar-hi suport mitjançant el finançament d’activitats
d’investigació i desenvolupament tecnològic en règim de col·laboració
transnacional; també dóna suport financer a la coordinació dels programes
nacionals d’R+D i a la posada en funcionament de plataformes tecnològiques europees.
En l’àmbit estatal es pot destacar el V Pla nacional d’investigació, desenvolupament i innovació tecnològica per al període 2004-2007. Al gener del
2006 el Govern va aprovar el Pla de foment empresarial amb l’objectiu de
donar suport als esforços de les empreses per millorar el seu nivell d’innovació i de competitivitat, i en el qual es posen en marxa mesures per impulsar la
internacionalització, la innovació empresarial i l’esperit emprenedor.

3. DOGC núm. 4685, de 27.07.2006.
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El programa Ingenio 2010, a més del pla Avanza, aprovat el novembre
del 2005, té uns altres dos programes en marxa: un és el programa Cenit,
inicials de “consorcis estratègics nacionals d’investigació tècnica” que
té com a finalitat augmentar la cooperació de les institucions públiques
i privades en R+D+I; i l’altre és el programa Consolider, amb l’objectiu
d’augmentar la cooperació entre investigadors i formar grans grups d’investigació.
En l’àmbit autonòmic convé posar de manifest que en l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat
de l’economia catalana, signat el 16 de febrer de 2005, s’estableixen nou
mesures sobre la recerca, el desenvolupament i la innovació, i quatre sobre
les infraestructures i la política de telecomunicacions.
Com a conseqüència de les nou mesures sobre la recerca, el desenvolupament i la innovació s’han fet tot un seguit d’actuacions:
-

S’està portant a terme el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya
2005-2008.

-

Es va tramitar el Projecte de llei de foment de la ciència i la innovació i d’ordenació de la recerca i el Projecte de llei que creava
el Consell de Recerca, però tots dos van decaure per finament de
la legislatura.

-

S’encarrega al CIDEM el desplegament dels principals elements
de transferència tecnològica. El CIDEM també desenvolupa
programes d’ajuts com són el programa Créixer, el Programa
d’ajuts per a la subcontractació d’R+D+I, el programa Gènesi
o el Pla de consolidació i competitivitat de la petita i mitjana
empresa.

-

Es crea el Consorci de Transferència del Coneixement amb l’objectiu de promoure la transferència del coneixement científic
que es genera en universitats i centres de recerca al teixit social
i productiu.

-

Es constitueix la Fundació BioRegió de Catalunya per potenciar,
en termes de recerca i innovació, el sector biomèdic i biotecnològic a Catalunya.
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-

Es desenvolupen plans estratègics de recerca i innovació de les
universitats públiques catalanes per al període 2005-2008. Es
tracta d’uns plans, d’una banda, per intentar aconseguir que les
universitats esdevinguin líders en la recerca bàsica i competitives en la recerca aplicada, és a dir, per intentar assolir la connexió entre la recerca i els sectors productius; i, de l'altra, s’intenta
desenvolupar les seves potencialitats com a institucions que ofereixen serveis a la comunitat i a la societat, incloent-hi el sector
empresarial.

-

Es proposa introduir en els subsistemes de formació professional matèries i mòduls específics d’accés a la cultura de la investigació, la innovació, l’activitat emprenedora i l’ús habitual de
les tecnologies de la informació i la comunicació. Les iniciatives
públiques que s’han emprès per assolir aquest objectiu han estat
la inversió en aules informàtiques, en programari informàtic de
disseny assistit per ordinador (mecànic, electrònic i de la construcció), en la implantació i l’extensió de l’e-learning, i en l’increment d’oferta d’ensenyament professional relacionat amb la
informàtica i l’electrònica.

Pel que fa a les mesures de l’Acord sobre infraestructures i política de
telecomunicacions, en destacaríem les accions següents:
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-

La constitució del Consorci de l’Ens Gestor d’Infraestructures
de Telecomunicacions, el desembre del 2005.

-

El desplegament del Pla director de serveis i continguts, presentat el novembre del 2005.

-

La regularització del procés d’adaptació dels edificis per a la
recepció de la televisió digital terrestre.

-

El cens de les infraestructures de radiocomunicacions de disset
comarques.

-

La construcció de vint-i-cinc infraestructures Microcom, amb
l’objectiu de poder oferir serveis de comunicació electrònica per
mitjà de tecnologies de ràdio.
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2.

L’ESTAT DE L’R+D+I

S’estudia en aquest apartat la situació de Catalunya en recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) i se situa aquesta anàlisi en el context
espanyol i internacional prenent com a zones de referència el Japó, els EUA
i la UE-25. Es presenten les dades de forma global i també per sectors
d’execució de les despeses en R+D+I.
Es tracta la relació entre la productivitat i l’activitat innovadora i les patents en el subapartat corresponent al sector privat. La producció científica
és objecte d’anàlisi en el subapartat de l’ensenyament superior.
L’European Regional Innovation Scoreboard4 de l’any 2006 ha situat Catalunya en la posició 82 d’un total de 208 regions europees aplicant
la metodologia de l’índex sintètic d’innovació regional. Aquest índex està
construït a partir de set indicadors que s’exposen a la taula 65.
TAULA 65. INDICADORS DE L’EUROPEAN REGIONAL
INNOVATION SCOREBOARD. CATALUNYA 2006
Unitats: percentatge de Catalunya respecte del de la UE-25 = 100.

UE-25 =
100
% població amb estudis en ciència i tecnologia

107

% població entre 25 i 64 anys participants en formació contínua

36

% ocupació dedicada a les manufactures de tecnologia alta i mitjana

131

% ocupació dedicada als serveis de tecnologia alta

83

% despesa pública dedicada a l’R+D

58

% despesa privada dedicada a l’R+D

60

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

41

Font: European Regional Innovation Scoreboard 2006.

Com es pot observar, pel que fa al valor que pren l’indicador que fa
referència a la població amb estudis en ciència i tecnologia, supera en 7

4. Hugo Hollanders, desembre de 2006: 2006 European Regional Innovation Scoreboard
(2006 RIS). European Trend Chart on Innovation.
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Els punts febles
del sistema de
recerca i innovació
de Catalunya són
l’escàs percentatge
de despesa
pública i privada
sobre el PIB, el
reduït nombre de
patents per milió
d’habitants i el
baix percentatge
de població
participant en
formació contínua.

punts percentuals el valor per a la UE-25. Passa el mateix amb el valor
de l’indicador d’ocupació dedicada a la manufactura de tecnologia alta i
mitjana que supera en 31 punts el valor de la UE-25. Els altres indicadors,
amb diferents valors, no assoleixen el valor de la UE-25 i revelen alguns
dels punts febles del sistema de recerca i innovació de Catalunya: escàs
percentatge de despesa pública i privada sobre el PIB, reduït nombre de
patents per milió d’habitants i baix percentatge de població participant en
formació contínua.

2.1. DESPESES INTERNES I PERSONAL EN R+D A
CATALUNYA
2.1.1. La situació de Catalunya respecte de la resta de l’Estat

Les despeses
internes en R+D
creixen l’any
2005 el 9,3% i el
personal en R+D
augmenta el 3,4%.

A Catalunya l’any 2005 les despeses internes en R+D són de 2.302,4
milions d’euros i el personal dedicat a l’R+D és de 37.862 persones. Destaca de la taula 66 que disminueix el ritme de creixement de l’activitat de
recerca i desenvolupament a Catalunya l’any 2005: les despeses internes en
R+D creixen el 9,3%5 i el personal en R+D augmenta un 3,4%,6 quan les
taxes de creixement d’aquestes variables per a l’any 2004 havien estat del
12,3% i del 9,6%, respectivament.
S’observa que el pes de Catalunya a Espanya en R+D baixa aquest any
2005. Les despeses internes en R+D passen de representar el 23,6% de les
espanyoles l’any 2004 al 22,6% l’any 2005. Per la seva banda, el personal
en R+D de Catalunya disminueix la seva presència en el conjunt nacional
del 22,6% l’any 2004 al 21,7% l’any 2005.

5. Aquesta taxa no és especialment elevada tenint en compte que només supera la variació
anual del PIB de Catalunya de l’any 2005 (8,1% a preus corrents) per 1,2 punts percentuals.
Font: Idescat.
6. La taxa d’ocupació de Catalunya per a l’any 2005 és del 5,9%. Font: Idescat.

190

SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

TAULA 66. DESPESES INTERNES I PERSONAL EN R+D.
CATALUNYA, 2000-2005
Unitats: despeses en milions d’euros corrents i percentatges.

DESPESES INTERNES
Import
Creixement

2000

2001

2002

2003

1.262,2

1.333,9

1.628,0

1.875,9

11,7

5,7

22,1

15,2

2004

2005

2.106,9 2.302,4
12,3

9,3

Pes a Espanya

22,1

21,4

22,6

22,8

23,6

22,6

PERSONAL EN R+D

2000

2001

2002

2003

2004

2005

25.107

26.037

28.034

33.411

36.634

37.862

Nombre
Creixement

14,7

3,7

7,7

19,2

9,6

3,4

Pes a Espanya

20,8

20,7

20,9

22,1

22,6

21,7

Font: INE.
Nota: el personal en R+D està mesurat en equivalència a jornada completa.

Una forma de mesurar l’esforç global en recerca i desenvolupament
d’una economia és calcular el percentatge de les despeses en R+D sobre el
PIB. S’observa a la taula 67 que aquest esforç és de l’1,35% a Catalunya
i de l’1,13% a Espanya. Aquestes xifres encara estan lluny de la que van
acordar els caps d’Estat i de govern en el Consell Europeu de Barcelona de
l’any 2002, del 3% del PIB per a l’any 2010, i del valor objectiu que fixa el
Pla de Recerca i Innovació 2005-2008 de la Generalitat de Catalunya, del
2,10% per a l’any 2008. Si es parteix del supòsit que el PIB nominal creixi
un 6% anual a partir del 2007, la taxa de creixement anual de les despeses
internes en R+D hauria de ser del 24% durant el període 2006-2008 per
assolir l’objectiu de la Generalitat; una taxa 2,6 vegades superior a la que
van créixer les esmentades despeses a Catalunya l’any 2005. Per la seva
banda, l’objectiu de la UE requeriria una taxa de creixement del 25% anual
fins a l’any 2010.
També s’observa a la taula 67 el pes dels diferents sectors que executen
la despesa en R+D. Es comprova que el sector principal és el privat, amb
una participació del 63,4%, seguit de l’ensenyament superior (25,1%) i de
l’Administració pública (11,4%). En el conjunt d’Espanya es manté l’ordre
dels pesos que hi ha a Catalunya però disposa d’un sector públic amb més
protagonisme que el que té a Catalunya.

Per assolir
l’objectiu del
PRI 2005-2008
del 2,10% de les
despeses internes en
R+D sobre el PIB,
aquestes haurien
de créixer a una
taxa del 24% anual
durant el període
2006-2008.

El sector privat
executa el 63,4% de
la despesa interna
total en R+D.
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TAULA 67. DESPESES INTERNES EN R+D. CATALUNYA
I ESPANYA, 2005
Unitats: import en milions d’euros. Percentatge sobre el PIB i de cada sector sobre l’import total.

Import

% PIB

%
Sector
privat

% Adm.
pública

% Ense.
superior

Catalunya

2.302,4

1,35

63,4

11,4

25,1

Espanya

10.196,9

1,13

53,9

17,0

29,0

Font: INE.

2.1.2. Comparació internacional
El gràfic 45 informa del percentatge de les despeses en R+D respecte
del PIB de Catalunya i d’altres zones del món.

Catalunya amb
unes despeses en
R+D respecte del
PIB de l’1,35%
està a una distància
considerable del pes
que tenen aquestes
despeses a la UE-25,
als EUA i al Japó.

GRÀFIC 45. DESPESES INTERNES EN R+D RESPECTE DEL PIB.
COMPARACIÓ INTERNACIONAL, 2002-2005
Unitats: percentatges.
3,18

3,20

3,1

2,64

2,67

2,67

1,89

1,88

1,85

1,85

1,19

1,28

1,34

1,35

0,99

1,05

1,07

1,13

2002

2003

2004

2005

Japó
EUA
UE-25
Catalunya
Espanya

Font: INE per a les dades d’Espanya i Catalunya, Eurostat per a les dades de la UE i OCDE
per a les dades dels EUA i Japó.

S’observa que Catalunya (amb un percentatge de l’1,35%) està a una
distància considerable del pes que tenen les despeses en R+D a la UE25 (1,85%) i encara està més lluny del pes d’aquestes despeses als EUA
(2,67%) i al Japó (3,18%).
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El gràfic 46 representa la comparació internacional del personal dedicat
a l’R+D per cada mil ocupats. En aquest cas, la situació de Catalunya, amb
11,50 persones dedicades a l’R+D per 1.000 ocupats, només és superada
pel Japó, amb un valor de 14,10.

GRÀFIC 46. PERSONAL TOTAL EN R+D PER 1.000 OCUPATS.
COMPARACIÓ INTERNACIONAL, 2002-2005
El personal total
en R+D per
1.000 ocupats a
Catalunya és d’11,5
i només és superat
per Japó.

Unitats: tant per mil.
13,40

13,90

14,10

11,79
11,12
10,20

11,50
Japó
Catalunya
UE-25
Espanya

10,30

10,00
9,83
8,52

9,00

9,21

2004

2005

7,74
2002

2003

Font: INE per a les dades d’Espanya i Catalunya i OCDE per a les dades de la UE i Japó.

2.2. EL SECTOR PRIVAT
2.2.1. L’R+D del sector privat7
La taula 68 informa de diverses variables referents a l’R+D del sector
privat a Catalunya i Espanya. S’observa que les despeses internes en R+D
al sector privat a Catalunya l’any 2005 són de 1.460,5 milions d’euros
i representen el 26,6% de les despeses internes en R+D del conjunt de
l’Estat. Aquesta participació es pot considerar elevada tenint en compte
que el pes del PIB de Catalunya sobre l’espanyol és del 18,9%, 7,7 punts
percentuals menys. Tot i així s’ha perdut participació respecte dels anys
anteriors.

Les despeses
internes en R+D
del sector privat
a Catalunya l’any
2005 són de 1.460,5
milions d’euros.

7. El sector privat inclou les empreses i les institucions privades sense finalitat de lucre.
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TAULA 68. DESPESES INTERNES I PERSONAL EN R+D
AL SECTOR PRIVAT. ESPANYA I CATALUNYA, 2003-2005
Unitats: despeses internes en milers d’euros, personal en nombre de persones i percentatges.

2005

Personal en R+D

Despeses internes

Total

Investigadors

Import

Pes

Nombre

% Dones

% Total

% Dones

Espanya

5.498.890

100,0

75.701

28,5

46,6

27,4

Catalunya

1.460.533

26,6

20.194

31,0

43,0

28,2

2004

Personal en R+D

Despeses internes

Total

Investigadors

Import

Pes

Nombre

% Dones

% Total

% Dones

Espanya

4.876.604

100,0

71.436

28,5

45,1

27,5

Catalunya

1.398.856

28,7

20.713

32,2

42,7

29,7

2003

Personal en R+D

Despeses internes

Total

Investigadors

Import

Pes

Nombre

% Dones

% Total

% Dones

Espanya

4.459.314

100,0

65.421

27,5

42,6

27,0

Catalunya

1.249.075

28,0

18.152

30,5

38,5

29,7

Font: INE.
Nota: el personal en R+D està mesurat en equivalència a jornada completa.

El personal dedicat
a R+D a Catalunya
l’any 2005 és de
20.194 persones.

El sector privat ha
reduït el seu ritme
de creixement l’any
2005.

A Catalunya l’any
2005 les despeses
en innovació de
les empreses són
de 3.490,5 milions
d’euros.
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El personal dedicat a recerca i desenvolupament a Catalunya l’any 2005
és de 20.194 persones, el 31% del qual és femení. Els investigadors representen el 43% del nombre total de persones dedicades a l’R+D, i el 28,2%
són dones.
El sector privat ha reduït el seu ritme de creixement l’any 2005. Les
depeses internes en R+D creixen un 4,4%, mentre que l'any 2004 ho feren
un 14,1%, i el personal dedicat a recerca i desenvolupament fins i tot es
redueix ja que presenta una taxa de creixement negativa del 2,5%, quan
l’any 2004 creixia el 12%.

2.2.2. La innovació de les empreses
La taula 69 informa de la innovació de les empreses segons que siguin pimes o grans empreses. A Catalunya l’any 2005 les despeses en innovació de les empreses són de 3.490,5 milions d’euros i representen el
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25,6% de les despeses en innovació del conjunt de l’Estat. La participació
de Catalunya en el conjunt de l’Estat era més elevada l’any 2000, amb el
27%, la qual cosa demostra un creixement superior d’aquesta magnitud al
conjunt d’Espanya.
Segons la grandària de les empreses, s’observa que les grans empreses
realitzen la part més important de la despesa total en innovació amb un
61,4%. De totes maneres, la participació de les pimes en el total de les
despeses en innovació va superar la de les grans empreses l’any 2003 en
assolir una participació del 52,4%.

Les grans empreses
realitzen la part
més important
de la despesa en
innovació amb un
61,4%.

TAULA 69. DESPESES EN INNOVACIÓ DE LES EMPRESES
SEGONS GRANDÀRIA. CATALUNYA, 2000-2005
Unitats: milers d’euros i percentatges.

IMPORT

2000

2003

2004

2005

Pimes

1.297.262

1.529.857

1.318.439

1.345.875

Grans empreses

1.453.841

1.386.964

1.755.222

2.144.613

Total empreses

2.751.103

2.916.821

3.073.661

3.490.488

DISTRIBUCIÓ

2000

2003

2004

2005

Pimes

47,2

52,4

42,9

38,6

Grans empreses

52,8

47,6

57,1

61,4

PES A ESPANYA

2000

2003

2004

2005

Pimes

26,7

29,5

23,7

24,5

Grans empreses

27,4

23,0

25,4

26,4

Total empreses

27,0

26,0

24,6

25,6

Font: INE.

El gràfic 47 representa l’evolució de les despeses en innovació segons la grandària de les empreses des de l’any 2003 fins al 2005. En
primer lloc, s'observa que la despesa en innovació de les empreses augmenta l’any 2005 el 13,6% fent un salt considerable respecte de la situació dels anys anteriors amb taxes de creixement del 5,4% l’any 2004 i
del 2% l’any 2003. En segon lloc, es comprova que en els darrers anys
hi ha hagut un canvi en l’aportació al creixement de les despeses en
innovació en passar del protagonisme de les pimes a principi de període (taxa de creixement del 6% el 2003) al protagonisme de les grans
empreses al final del període (taxes de creixement del 26,6% el 2004 i
del 22,2% el 2005). De totes maneres, les pimes han pogut recuperar la

La despesa en
innovació de les
empreses augmenta
l’any 2005 un
13,6%.
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variació negativa de les despeses en innovació de l’any 2004 (-13,8%)
amb una taxa positiva de creixement del 2,1% l’any 2005.
GRÀFIC 47. TAXES DE CREIXEMENT DE LES DESPESES
EN INNOVACIÓ. CATALUNYA, 2003-2005
Unitats: percentatges.
26,6
22,2
13,6
6,0

5,4

Pimes
Grans empreses
Total empreses

2,1
2,0
-1,5

-13,8
2003

2004

2005

Font: INE.

2.2.2.1. Intensitat innovadora i productivitat

No s’observa una
correspondència
directa entre el
contingut tecnològic
dels sectors i la
seva intensitat
innovadora.

Es comenta en aquest apartat la relació que es pot apreciar entre
la intensitat innovadora dels sectors manufacturers de tecnologia alta
i mitjana-alta8 i la seva productivitat. La intensitat innovadora s’ha
calculat com el quocient entre les despeses en innovació i el volum de
negoci de les empreses, tal com ho fa Walter García-Fontes a l’apartat d’«Innovació i empreses» del llibre La situació de la innovació a
Catalunya (2006).9 La productivitat s’ha calculat com la relació entre
el valor afegit i les persones ocupades. Les dades es presenten a la
taula 70.
Primer fem notar que l’ordre dels sectors segons la seva intensitat
innovadora no és l’esperat ja que les manufactures de tecnologia mit-

8. Els sectors manufacturers de tecnologia alta i mitjana-alta estan relacionats a la Nota metodològica d’Indicadors de tecnologia alta de l’INE. També estan relacionats a la pàgina 84 de la
Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2003 del CTESC, setembre de 2004.
9. Isabel Busom (coordinadora): La situació de la innovació a Catalunya. Col·lecció d’estudis
del CIDEM, març del 2006.
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jana-alta tenen una intensitat superior a les de tecnologia alta, per als
dos anys objecte d’estudi.
TAULA 70. INTENSITAT INNOVADORA I PRODUCTIVITAT
EN ELS SECTORS INDUSTRIALS SEGONS EL SEU CONTINGUT
TECNOLÒGIC. CATALUNYA, 2004-2005
Unitats: la intensitat innovadora és el quocient entre les despeses en innovació i el volum de
negoci. La productivitat està mesurada en euros.

Intensitat innovadora

Productivitat

2004

2005

2004

2005

Manufactures
de tecnologia alta

1,1

1,2

44.786,8

51.772,5

Manufactures de
tecnologia mitjana-alta

3,0

3,6

48.260,1

44.341,1

Font: Indicadors de tecnologia alta de l’INE i Enquesta industrial de l’Idescat.

En segon lloc, tampoc és esperat el fet que les manufactures de
tecnologia alta tinguin l’any 2004 una productivitat inferior a la de les
manufactures de tecnologia mitjana-alta. Aquesta situació s’inverteix
l’any 2005.

Del 2004 al
2005 canvien els
sectors líders en
productivitat.

Queden per comentar els resultats observats de la relació entre els
canvis en la intensitat innovadora i la productivitat. El gràfic 48 ajuda
a fer aquesta anàlisi ja que presenta la informació de la taula anterior
amb taxes de creixement. El gràfic 48 també aporta una nova variable
al comentari com és l’evolució de les despeses en innovació de les
empreses.
S’observa que la productivitat creix a les manufactures de tecnologia
alta (15,6%) quan les despeses en innovació (21,2%) i la intensitat innovadora (10,4%) també augmenten. Però també s’observen resultats que no
són els esperats. Les manufactures de tecnologia mitjana-alta disminueixen
la seva productivitat (-8,1%) malgrat que hagin tingut una evolució molt
positiva de les variables d’innovació.
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GRÀFIC 48. TAXES DE CREIXEMENT DE LES DESPESES EN
INNOVACIÓ, INTENSITAT INNOVADORA I PRODUCTIVITAT
EN ELS SECTORS INDUSTRIALS SEGONS EL SEU CONTINGUT
TECNOLÒGIC. CATALUNYA, 2004-2005
Unitats: percentatges.

21,2

21,1

22,0

15,6
Despeses en innovació
Intensitat innovadora
Productivitat

10,4

Manufactures de
tecnologia alta

-8,1
Manufactures de
tecnologia mitjana-alta

Font: Indicadors de tecnologia alta de l’INE i Enquesta industrial de l’Idescat.
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2.2.2.2. Activitats innovadores10
La taula 71 informa de les activitats innovadores de les empreses que
fan innovació.
TAULA 71. ACTIVITATS INNOVADORES DE LES EMPRESES
INNOVADORES. CATALUNYA, 2002-2004
Unitats: percentatge d’empreses sobre el total d’empreses innovadores, empreses innovadores
en període o sobre el total d’empreses EIN.

EMPRESES INNOVADORES

2002

2004

Dif.

Nombre

7.225

12.860

5.635

Percentatge sobre el total d’empreses

21,0

31,7

10,7

Empreses que fan R+D interna

25,1

32,2

7,2

Empreses que fan R+D externa

14,1

15,5

1,4

Empreses que compren maquinària

56,8

67,2

10,4

Empreses que fan disseny

24,7

23,1

-1,6

Empreses que fan formació

70,7

90,2

19,4

EMPRESES INNOVADORES
EN PERÍODE1

2002

2004

Dif.

Nombre

9.164

11.494

2.330

Empreses que fan innovació de producte

60,8

60,4

-0,3

Empreses que fan innovació de procés

74,4

75,7

1,3

Empreses que fan tots dos tipus
d’innovació

35,2

36,2

1,0

EMPRESES EIN2

2002

2004

Dif.

10.027

12.268

2.241

Empreses que cooperen en innovació

13,7

14,0

0,3

Empreses que demanen patents

6,0

11,7

5,7

Nombre

Entre els anys 2000
i 2004 augmenta
el percentatge
d’empreses
innovadores
respecte del total
d’empreses fins
a situar-se en el
31,7%.

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

10. Aquest subapartat es nodreix de l’Enquesta d’Innovació Tecnològica (EIT) de l’INE. El
marc poblacional de l’EIT és el Directori Central d’Empreses (DIRCE), també de l’INE que
considera empreses de 10 o més treballadors del sector industrial, de la construcció i dels serveis. La mostra de l’any 2004 va tenir 25.074 empreses i va incloure, a més a més, la població
del Directori d’empreses possibles investigadores (també de l’INE).
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Es comprova que entre els anys 2000 i 2004 augmenta el percentatge
d’empreses innovadores respecte del total d’empreses en 10,7 punts percentuals fins a situar-se en el 31,7%. Les activitats d’innovació més practicades per aquest tipus d’empreses són la formació, el 90,2% en fa; i la
compra de maquinària, el 67,2% en fa. A certa distància d’aquestes activitats es troba l’R+D interna, amb el 32,2% d’empreses innovadores que en
fa. Les activitats de formació i de compra de maquinària també són les que
més han crescut entre els anys 2000 i 2004.
Atenent al tipus d’innovació que practiquen les empreses innovadores
en aquest període es comprova que de forma majoritària fan innovació de
procés, un 75,7% en fa. La innovació de producte també és seguida per un
elevat nombre d’empreses innovadores, un 60,4%.
Finalment, es comenta que són poques les empreses que cooperen en
innovació, el 14% de les empreses innovadores; o que demanen patents,
l'11,7%. El creixement de les empreses que demanen patents ha estat de 5,7
punts percentuals entre els anys objecte d’estudi.

2.2.3. Comparació internacional
La despesa en
R+D sobre el PIB
del sector privat
de Catalunya és el
68,6% del valor de
la UE-25.

El gràfic 49 presenta una comparació internacional de les despeses en
R+D sobre el PIB del sector privat de Catalunya amb altres zones del món.
La situació de partida donava un valor de 0,68% l’any 2000, que ha augmentat fins al 0,81% de l’any 2005, passant per un punt màxim l’any 2004
del 0,84%. Es destaca aquest retrocés de l’any 2005 i la distància dels valors de Catalunya respecte dels valors del Japó (2,4%), els EUA (1,87%) i
la UE-25 (1,18%). El valor de Catalunya és el 68,6% del valor de la UE-25
per a l’any 2005.
S’observa que al Japó la tendència és de creixement del pes de les despeses en R+D del sector privat a l’economia, mentre que als EUA, la tendència és la contrària. A la UE-25, en canvi, es constata una estabilitat de la
participació del sector privat en termes de despesa en R+D sobre el PIB de
l’economia a l’entorn de l’1,20%.
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GRÀFIC 49. DESPESES EN R+D DEL SECTOR PRIVAT
RESPECTE DEL PIB. UE-25, EUA, JAPÓ, CATALUNYA
I ESPANYA, 2000-2005
Unitats: percentatges.

2,17
2,04

2,31

1,99

2,36
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1,21

1,20
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Font: Eurostat per al Japó, UE-25 i els EUA. INE i Idescat per a Catalunya i Espanya.

2.2.4. Patents
Recentment l’INE ha publicat les Estadístiques de Propietat Industrial
que estan elaborades per l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM).
Els títols de Propietat Industrial que es publiquen es refereixen a les invencions, els dissenys industrials, i els signes distintius de productes i serveis. Els
títols de propietat industrial són aplicables en tot el territori nacional.11
Es veu en el gràfic 50 que el nombre de sol·licituds catalanes de patents
a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques ha augmentat de 661 l’any 2001
a 747 l’any 2005. Aquest creixement, però, ha estat inferior a l’espanyol
atès que la participació de les sol·licituds catalanes sobre les espanyoles ha
baixat del 26,2% al 24,7% entre els anys 2001 i 2005. De fet, s’aprecia a
Catalunya un estancament en el creixement del nombre de patents en els
darrers anys del període.

A Catalunya hi ha
un estancament en
el creixement del
nombre de patents a
l’Oficina Espanyola
de Patents i
Marques en els
darrers anys.

11. Les definicions d’aquests títols de propietat industrial són a la Nota metodològica de
l’INE.
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GRÀFIC 50. SOL·LICITUDS DE PATENTS A L’OFICINA
ESPANYOLA DE PATENTS I MARQUES. CATALUNYA
I ESPANYA, 2001-2005
Unitats: nombre de sol·licituds.
2.763

2.804

2.864

3.027

2.523

Espanya
Catalunya
661

655

713

743

747

2001

2002

2003

2004

2005

Font: INE.

Disminueix
el nombre de
sol·licituds catalanes
de models d’utilitat a
l’OEPM.

Augmenten les
sol·licituds catalanes
de disseny industrial
de 109 a 270 entre
els anys 2004 i 2005.

Tal com passa amb
els altres títols de
propietat industrial,
la participació
catalana a Espanya
de les sol·licituds
a l’OEPM de
marques i serveis
i noms comercials
es redueix en el
període analitzat.

202

L’evolució de les sol·licituds de models d’utilitat a l’OEPM indica que
disminueix el nombre de sol·licituds catalanes des de les 868 de l’any 2001
fins a les 770 de l’any 2005. El percentatge de sol·licituds catalanes de
models d’utilitat sobre les espanyoles cau del 29,1% fins al 28,3% durant
el període considerat.
Les sol·licituds catalanes de disseny industrial a l’OEPM augmenten
de 109 l’any 2004 a 270 l’any 2005. El pes de les sol·licituds catalanes de
disseny industrial sobre les del conjunt de l’Estat ha passat del 15,6% l’any
2004 al 14,9% l’any 2005.
Els darrers títols de propietat industrial que es comenten són les marques i serveis i els noms comercials. El nombre de sol·licituds catalanes
de marques i serveis es redueix d’11.122 a 10.777 entre els anys 2003 i
2005 mentre que les sol·licituds catalanes de noms comercials augmenten
de 733 a 788 en el mateix període. La participació catalana en el conjunt
de l’Estat es redueix tant pel que fa al nombre de sol·licituds de marques
i serveis, del 21,5% al 19,9%, com pel que fa a noms comercials, del
17,7% al 15,5%.
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2.3. L’ADMINISTRACIÓ
La taula 72 informa de les despeses internes i del personal ocupat en
R+D a l’Administració pública. A Catalunya l’any 2005 les despeses internes en R+D executades per l’Administració pública són de 263,2 milions
d’euros i representen el 15,1% de les despeses recíproques a Espanya.
TAULA 72. DESPESES INTERNES I PERSONAL EN R+D A
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. ESPANYA I CATALUNYA, 2003-2005
Unitats: milers d’euros, nombre de persones i percentatges.

2005
Espanya
Catalunya
2004
Espanya
Catalunya
2003
Espanya
Catalunya

Personal en R+D

Despeses internes

Total

Investigadors

Import

Pes

Nombre

% Dones

% Total

% Dones

1.738.053

100,0

32.077

49,6

63,7

48,1

263.238

15,1

5.149

57,2

72,0

53,4

A Catalunya l’any
2005 les despeses
internes en R+D
executades per
l’Administració
pública són de 263,2
milions d’euros i el
personal dedicat a
l’R+D és de 5.149
persones.

Personal en R+D

Despeses internes

Total

Investigadors

Import

Pes

Nombre

% Dones

% Total

% Dones

1.427.504

100,0

27.166

48,6

63,1

47,5

196.782

13,8

3.974

54,0

72,5

48,6

Personal en R+D

Despeses internes

Total

Investigadors

Import

Pes

Nombre

% Dones

% Total

% Dones

1.261.763

100,0

25.760

47,5

60,1

46,3

170.393

13,5

3.580

53,9

69,5

49,2

Font: INE.
Nota: el personal en R+D està mesurat en equivalència a jornada completa.

Quant al personal de l’Administració pública dedicat a l’R+D, s'observa
que l’any 2005 és de 5.149 persones, de les quals, el 57,2% són dones. També
es pot apreciar que els investigadors representen el 72% del personal total i
que, per a aquesta categoria, hi ha 53,4 dones per cada 100 investigadors.
Hi ha una considerable expansió del sector Administració pública per a
l’any 2005, amb taxes de creixement del 33,8% de les despeses internes i
del 29,6% del personal dedicat a l’R+D. Aquesta expansió de l’Administració pública per la via de les despeses internes en R+D es dóna a Catalunya
respecte d’Espanya des del 2003. Si es torna a mirar la taula 72 es com-

S’aprecia una
considerable
expansió del sector
Administració
pública per als anys
2004 i 2005.
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prova que el percentatge de Catalunya sobre Espanya en aquesta variable
augmenta des del 13,5% de l’any 2003 fins el 15,1% de l’any 2005.
En el gràfic 51 es mostra una comparació internacional del pes de la despesa interna en R+D sobre el PIB de l’Administració pública de Catalunya
i altres zones del món.

GRÀFIC 51. DESPESES EN R+D DE L’ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA RESPECTE DEL PIB. UE, EUA, JAPÓ, CATALUNYA
I ESPANYA, 2000-2005
Unitats: percentatges.
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0,33

0,31
0,30

0,32

0,26
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0,25

0,25

0,25

0,15

0,15

0,16

0,17

0,14

0,11

0,12
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2004

0,30
0,28

0,07

0,08

2000

2001

0,30

0,09
2002

0,30
0,24
0,19
0,15

EUA
Japó
UE-25
Espanya
Catalunya

2005

Font: INE.

L’Administració
pública catalana
està adquirint més
grandària en termes
d’R+D però encara
té valors inferiors als
d’Espanya, la UE-25,
Japó i els EUA.

A Catalunya l’any
2005 les despeses
internes en R+D
de l’ensenyament
superior, són de
578,6 milions
d’euros i el personal
dedicat a l’R+D és
de 12.519 persones.
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Tornem a comprovar en aquest gràfic que l’Administració pública catalana cada vegada està adquirint més grandària en termes d’R+D. Es comprova que el percentatge de les despeses internes en R+D del sector respecte del PIB s’ha duplicat entre els anys 2000 i 2005 en passar del 0,07% al
0,15%. De tota manera, el valor assolit per Catalunya l’any 2005 és inferior
al d’Espanya (0,19%) i està lluny de les mitjanes de la UE-25 (0,24%), del
Japó (0,30%) i dels EUA (0,33%).

2.4. L’ENSENYAMENT SUPERIOR
2.4.1. Les despeses en R+D
La taula 73 recull les dades bàsiques d’R+D del sector d’ensenyament
superior. A Catalunya l’any 2005 les despeses internes en R+D de l’ense-
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nyament superior són de 578,6 milions d’euros i representen el 19,5% de
les dades recíproques espanyoles.
TAULA 73. DESPESES INTERNES I PERSONAL EN R+D A
L’ENSENYAMENT SUPERIOR. ESPANYA I CATALUNYA, 2003-2005
Unitats: milers d’euros, nombre de persones en equivalència a jornada completa i percentatges.

2005

Espanya
Catalunya

2004

Espanya
Catalunya

2003

Espanya
Catalunya

Personal en R+D

Despeses internes

Total

Investigadors

Import

Pes

Nombre

% Dones

% Total

% Dones

2.959.928

100,0

66.996

42,6

80,6

40,5

578.579

19,5

12.519

44,0

78,6

40,2

Personal en R+D

Despeses internes

Total

Investigadors

Import

Pes

Nombre

% Dones

% Total

% Dones

2.641.653

100,0

63.331

42,5

81,5

39,8

511.232

19,4

11.947

44,5

75,5

39,6

Personal en R+D

Despeses internes

Total

Investigadors

Import

Pes

Nombre

% Dones

% Total

% Dones

2.491.959

100,0

60.307

41,5

81,6

39,2

456.387

18,3

11.678

43,9

76,2

39,7

Font: INE.

Respecte del personal dedicat a R+D, el sector de l’ensenyament superior té a Catalunya l’any 2005 12.519 ocupats, del quals el 44% són dones.
Els investigadors representen el 78,6% del personal total. Les dones investigadores són el 40,2% del personal investigador.
Les taxes de creixement de les despeses internes i del personal en R+D
del sector ensenyament superior a Catalunya l’any 2005 són del 13,2% i del
4,8%. Aquestes taxes eren del 12% i del 2,3% l’any 2004. Es pot observar
com la situació de l’any 2005 és semblant a la del 2004 en el sentit de que
la taxa de creixement de les despeses segueix sent notablement superior a
la del personal en R+D. També cal dir que les taxes del 2005 són més altes
que les del 2004.

L’evolució de
l’ensenyament
superior l’any 2005
és lleugerament
més expansiva que
la del 2004.
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El gràfic 52 mostra una comparació internacional de les despeses internes en R+D respecte del PIB de Catalunya i altres zones del món.

GRÀFIC 52. DESPESES EN R+D DE L’ENSENYAMENT
SUPERIOR RESPECTE DEL PIB. UE, EUA I JAPÓ, 2000-2005
Unitats: percentatges.
El pes de
l’ensenyament
superior de
Catalunya en
termes de despeses
internes en R+D
sobre el PIB no està
gaire lluny del que
tenen als EUA.
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Font: INE.

S’observa que la participació d’aquestes despeses sobre el PIB ha crescut des del 0,24% de l’any 2000 fins al 0,32% de l’any 2005. La situació
dels EUA (0,36%) no està gaire lluny de la de Catalunya. La UE-25 i el
Japó tenen registres del 0,41% i del 0,44%, respectivament.

2.4.2. Producció científica a Catalunya
El gràfic 53 presenta l’evolució de les principals dades de producció
científica de Catalunya per al període 2000-2004.12

12. Les dades dels gràfics d’aquest apartat procedeixen d’un estudi de Suñén, Méndez-Vásquez i Camí (2006): Estudi bibliomètric de la producció científica a Catalunya 1996-2004,
que ha estat facilitat per la Direcció General de Recerca del Departament d’Innovació, Universitat i Empresa.
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GRÀFIC 53. ALGUNES DADES DE PRODUCCIÓ CIENTÍFICA.
CATALUNYA, 2000-2004
Unitats: nombre absolut de documents citables i de cites rebudes i percentatge.

5,0

28.206

27.450

26.338

Augmenta la
producció científica
en el període 20002004 en nombre de
documents citables.

5,0
13.910
4,8

5.297

5.499

5.823

6.168

6.925
2.361

2000

2001*

2002*

Total documents citables

2003

2004

Total cites rebudes

Cites / Documents citables

Font: Departament d’Innovació, Universitat i Empresa, Generalitat de Catalunya.
(*) Només entre els anys 2000-2002 es tenen en compte les cites fetes en l’any de publicació
i els dos posteriors.

S’observa que el nombre de documents citables augmenta de 5.297 al
principi del període a 6.925 al final. També han augmentat les cites rebudes
des de 26.338 l’any 2000 fins a 28.206 l’any 2002. S’observa, però, una
petita reducció del percentatge de cites rebudes sobre el total de documents
citables des del 5% fins al 4,8% entre els anys 2000 i 2002. S'ha de recordar
que el Pla de Recerca i Innovació 2005-2008 es proposa l’objectiu d’arribar
a 6,0 cites per cada 100 documents citables l’any 2008.
El gràfic 54 presenta els documents científics citables per àrees temàtiques.
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Hi ha tres àrees
temàtiques que
acaparen la
majoria dels
documents citables:
biomedicina i
ciències de la
salut, ciències,
i enginyeria,
computació i
tecnologia.

GRÀFIC 54. DOCUMENTS CIENTÍFICS CITABLES PER ÀREES
TEMÀTIQUES. CATALUNYA, 2000-2004
Unitats: percentatge de documents de cada àrea temàtica sobre el total de documents
citables.

14,1

13,8

15,3

17,3

18,3

45,4

46,6

46,2

44,8

44,8

49,7

48,1

47,4

46,4

46,2

2000

2001

2002

2003

2004

Ciències multidisciplinars
Humanitats i arts
Ciències socials i de la
conducta
Enginyeria, computació
i tecnologia
Ciències
Biomedicina i ciències
de la salut

Font: Departament d’Innovació, Universitat i Empresa, Generalitat de Catalunya.
Nota: La suma de percentatges de documents de cada àrea temàtica dóna més de 100 perquè
hi ha documents que estan classificats en més d’una àrea.

Per sectors
institucionals,
el líder de la
producció científica
és el sector
universitari.

S’observa que hi ha tres àrees temàtiques que acaparen la majoria
dels documents citables, que són biomedicina i ciències de la salut,
ciències i enginyeria, computació i tecnologia. Al llarg del període considerat, 2000-2004, les dues primeres àrees cedeixen terreny en favor de
l’enginyeria, que passa de representar el 14,1% dels documents citables
l’any 2000 a representar-ne el 18,3% l’any 2004. La biomedicina i ciències de la salut segueix sent l’àrea líder de la producció científica amb
el 46,2% del total seguida ben a prop de les ciències, amb el 44,8%. La
resta d’àrees tenen una participació més baixa: ciències socials i de la
conducta en té un 4,8%, humanitats i arts en té un 1% i ciències multidisciplinàries en té un 0,8%.

El gràfic 55 dóna un altre punt de vista a la producció científica ja que
presenta els documents citables segons el sector institucional productor.
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GRÀFIC 55. DOCUMENTS CIENTÍFICS CITABLES PER
SECTORS INSTITUCIONALS. CATALUNYA, 2000-2004
Unitats: percentatge de documents de cada sector institucional sobre el total
de documents citables.

17,0

19,8

18,4

17,7

19,1

30,6

29,2

29,1

28,9

28,4

74,4

77,4

78,7

80,5

79,4

2000

2001

2002

2003

2004

Empreses
Varis, Administració i
ONG
OPI
Sanitari
Universitari

Font: Departament d’Innovació, Universitat i Empresa, Generalitat de Catalunya.
OPI: Organismes Públics d’Investigació.
Nota: La suma de percentatges de documents de cada sector institucional dóna més de 100
perquè hi ha documents que estan classificats en més d’un sector.

Es comprova que a Catalunya l’any 2004 el 79,4% de la producció científica és del sector universitari, el 28,4% és del sector sanitari i el 19,1%
és dels organismes públics d’investigació. Els altres sectors tenen participacions residuals: diversos, Administració i ONG en té el 2,4%, i empreses
també en té el 2,4%. Des del 2000 fins al 2004 els sectors universitari i
organismes públics d’investigació són els únics que han guanyant pes en el
total de documents citables: 4 punts percentuals el primer i 2,1 el segon.
Les cinc institucions més prolífiques de literatura científica són la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
i l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. Aquestes institucions han
generat l’any 2004 4.995 documents citables, que representen el 72,1% de
tota la producció científica.

2.4.3. Situació de la transferència tecnològica universitat – empresa
En aquest apartat es fa un breu resum de les dades principals que conté
l’apartat 4.3 «Relació entre centres públics de recerca i empresa» del llibre coordinat per Isabel Busom La situació de la innovació a Catalunya i

Hi ha cinc
institucions
que produeixen
el 72,1% dels
document citables.
Els resultats
més destacats
de transferència
tecnològica de
les oficines de
transferència
tecnològica són
el creixement del
nombre d’spinoff creades a
les universitats
catalanes.
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publicat pel CIDEM l’any 2006. L’autora d’aquest apartat és Inés Macho i
utilitza com a font principal l’Enquesta RedOTRI.13
Les patents concedides a les universitats catalanes han passat de 50
l’any 2001 a 80 l’any 2003. Els ingressos de contractes o convenis i serveis
de totes les universitats catalanes pugen a 52.162 milers d’euros l’any 2001
i 58.243 euros l’any 2003. Finalment, es destaca que el nombre d’spinoff creades a les universitats catalanes passa de 13 l’any 2001 a 64 l’any
2003.

13. El darrer informe de la RedOTRI de l’any 2006 no dóna informació per comunitats autònomes.
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3.

BALANÇA COMERCIAL TECNOLÒGICA

El valor de les exportacions catalanes de productes industrials a l’estranger és de 45.502,7 milions d’euros l’any 2006. Les exportacions de contingut
tecnològic alt representen el 14% del total i les de contingut tecnològic mitjà-alt en representen el 50,2%. Les exportacions de contingut tecnològic alt
guanyen 2 punts percentuals entre els anys 2003 i 2006 i les de contingut tecnològic mitjà-alt perden 1,2 punts percentuals (vegeu dades a la taula 74).

Les exportacions de
contingut tecnològic
alt representen
el 14% del total
i les de contingut
tecnològic mitjà-alt
en representen
el 50,2%.

En termes de participació en les exportacions espanyoles, s’observa
que les exportacions catalanes augmenten el seu pes a Espanya del 28,9%
l’any 2003 al 29,1% l’any 2006. Les exportacions catalanes de contingut
tecnològic alt i mitjà-alt també han augmentat la seva participació en les
exportacions espanyoles durant aquest període en 6,1 i 1,6 punts percentuals, respectivament.
TAULA 74. EXPORTACIONS DE PRODUCTES INDUSTRIALS
PER CONTINGUT TECNOLÒGIC. CATALUNYA, 2003-2006
Unitats: milions d’euros i percentatges.

TOTAL EXPORTACIONS

2003

2004

2005

2006

36.268,8

38.018,8

40.505,4

45.502,7

nivell tecnològic alt

4.353,1

4.258,7

5.067,4

6.350,0

nivell tecnològic mitjà-alt

18.644,1

19.904,7

21.397,3

22.831,9

nivell tecnològic mitjà-baix

4.862,8

5.379,0

5.806,2

7.114,9

nivell tecnològic baix

8.408,8

8.476,4

8.234,5

9.205,5

Total exportacions (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

nivell tecnològic alt

12,0

11,2

12,5

14,0

nivell tecnològic mitjà-alt

51,4

52,4

52,8

50,2

nivell tecnològic mitjà-baix

13,4

14,1

14,3

15,6

nivell tecnològic baix

23,2

22,3

20,3

20,2

Participació en les
exportacions espanyoles (%)

28,9

28,5

28,8

29,1

nivell tecnològic alt

36,9

34,6

37,7

43,0

nivell tecnològic mitjà-alt

30,7

31,0

32,6

32,3

nivell tecnològic mitjà-baix

19,3

18,7

17,7

18,1

nivell tecnològic baix

30,4

30,0

28,5

29,4

Font: Idescat.
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Les importacions
de nivell tecnològic
alt representen
el 14,1% del total
i les de nivell
tecnològic mitjà-alt
en representen
el 46,4%.

La taula 75 informa de les importacions catalanes de productes industrials amb l’estranger des de l’any 2003 fins a l’any 2006. El valor de les
importacions de Catalunya a l’estranger l’any 2006 és de 67.456,7 milions
d’euros. Les importacions de nivell tecnològic alt representen el 14,1% del
total i les de nivell tecnològic mitjà-alt en representen el 46,4%. Entre el
2003 i el 2006 les importacions de nivell tecnològic alt guanyen 0,6 punts
percentuals sobre el total de les importacions i les de nivell tecnològic mitjà-alt perden 1,7 punts.
La participació de les importacions catalanes sobre les espanyoles augmenta del 30,9% al 31,2% entre els anys 2003 i 2006. Les importacions de
nivell tecnològic alt augmenten 0,2 punts percentuals la seva participació
en les importacions espanyoles i les importacions de nivell tecnològic mitjà-alt augmenten 1,6 punts percentuals.
TAULA 75. IMPORTACIONS DE PRODUCTES INDUSTRIALS
PER CONTINGUT TECNOLÒGIC. CATALUNYA, 2003-2006
Unitats: milions d’euros i percentatges.

TOTAL IMPORTACIONS

2004

2005

2006

49.498,2

54.993,9

61.259,8

67.456,7

nivell tecnològic alt

6.705,7

7.291,3

8.163,5

9.483,0

nivell tecnològic mitjà-alt

23.785,6

26.906,2

29.851,7

31.314,0

nivell tecnològic mitjà-baix

8.548,5

9.672,3

11.240,4

13.421,7

nivell tecnològic baix

10.458,4

11.124,1

12.004,2

13.237,9

Total importacions (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

nivell tecnològic alt

13,5

13,3

13,3

14,1

nivell tecnològic mitjà-alt

48,1

48,9

48,7

46,4

nivell tecnològic mitjà-baix

17,3

17,6

18,3

19,9

nivell tecnològic baix

21,1

20,2

19,6

19,6

Participació en les
importacions espanyoles (%)

30,9

30,7

31,5

31,2

nivell tecnològic alt

29,9

28,6

29,0

31,0

nivell tecnològic mitjà-alt

31,3

31,8

33,7

32,9

nivell tecnològic mitjà-baix

28,9

27,8

27,7

27,2

nivell tecnològic baix

32,5

32,4

32,2

32,3

Font: Idescat.
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Sempre hi ha hagut dèficit comercial amb l’estranger en el període
2003-2006 i aquest ha empitjorat des de l’any 2003, quan era de -13.226,4
milions d’euros, fins a l’any 2006, que ha arribat a -21.954 milions d’euros.
En termes relatius, el dèficit comercial també ha empitjorat entre el 2003,
quan pesava el 8,5% del PIB, i el 2006, quan pesa l’11,2% del PIB, però cal
dir que en aquest darrer any hi ha una lleugera millora respecte del dèficit
de l’any 2005, quan representava l’11,5% del PIB.
En el gràfic 56 està representada l’evolució del saldo comercial de productes industrials de Catalunya amb l’estranger segons el nivell tecnològic
d’aquests productes. S’aprecia que hi ha dèficit sigui quin sigui el nivell
tecnològic dels productes i que aquest augmenta per a tots els nivells. També s'observa que entre els anys 2005 i 2006 l’augment del dèficit de productes de nivell tecnològic alt i mitjà-alt està molt contingut respecte de
l’augment del dèficit dels productes de nivell tecnològic mitjà-baix i baix.

GRÀFIC 56. SALDO COMERCIAL AMB L’ESTRANGER DE
PRODUCTES INDUSTRIALS PER CONTINGUT TECNOLÒGIC.
CATALUNYA, 2003-2006
Unitats: euros.
2006
2005
2004
2003

-4.032,4
-3.769,7
-2.647,7
-2.049,6
-6.306,8
-5.434,2
-4.293,3
-3.685,7

-8.482,1
-8.454,4

nivell tecnològic
baix

nivell tecnològic
mitjà-baix

nivell tecnològic
mitjà-alt

-7.001,5
-5.141,5
-3.133,0
-3.096,1
-3.032,6
-2.352,6

nivell tecnològic alt

Font: Idescat.

A la taula 76 figura la distribució del saldo comercial de productes
industrials de Catalunya amb l’estranger per nivell tecnològic dels productes i la participació dels saldos comercials catalans sobre els espanyols.

El pes del
saldo comercial
de productes
industrials de nivell
tecnològic alt l’any
2006 és del 14,3%
i el de productes
de nivell tecnològic
mitjà-alt és
del 38,6%.
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El pes del saldo comercial de productes industrials de nivell tecnològic
alt a Catalunya l’any 2006 és del 14,3% i el pes del saldo de productes de
nivell tecnològic mitjà-alt és del 38,6%. En ambdós casos, la participació
del dèficit sobre el total disminueix entre els anys 2003 i 2006: 3,5 punts
percentuals per al saldo comercial de productes de nivell tecnològic alt i 0,3
punts percentuals per al saldo de productes de nivell tecnològic mitjà-alt.
La participació del saldo comercial de productes industrials catalans
sobre l’espanyol és del 36,6% l’any 2006 i s’ha reduït 1,3 punts percentuals
des de l’any 2003. La participació a Espanya del saldo de productes catalans de nivell tecnològic alt és del 19,8% i la participació del saldo de nivell
tecnològic mitjà-alt és del 34,5%. En ambdós casos es redueix aquesta participació que és de 2,4 i 1,1 punts percentuals, respectivament.
TAULA 76. DISTRIBUCIÓ I PARTICIPACIÓ A ESPANYA DEL
SALDO COMERCIAL AMB L’ESTRANGER DE PRODUCTES
INDUSTRIALS PER CONTINGUT TECNOLÒGIC.
CATALUNYA, 2003-2006
Unitats: percentatges.

2003

2004

2005

2006

100,0

100,0

100,0

100,0

nivell tecnològic alt

17,8

17,9

14,9

14,3

nivell tecnològic mitjà-alt

38,9

41,2

40,7

38,6

nivell tecnològic mitjà-baix

27,9

25,3

26,2

28,7

nivell tecnològic baix

15,5

15,6

18,2

18,4

37,9

37,3

38,6

36,6

nivell tecnològic alt

22,2

23,0

21,0

19,8

nivell tecnològic mitjà-alt

33,4

34,5

36,9

34,5

nivell tecnològic mitjà-baix

83,7

71,9

70,4

63,1

nivell tecnològic baix

45,3

43,6

45,0

42,1

Saldo comercial (%)

Participació en el saldo
comercial espanyol (%)

Font: Idescat.
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4.

LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA
COMUNICACIÓ (TIC)

En aquest apartat es tracten els equipaments TIC i els usos digitals a
Catalunya distingint el que passa a les llars i a les empreses, i comparant la
situació catalana amb la d’Espanya i la de la UE-25. A continuació s’estudia la dimensió econòmica i l’evolució dels sectors industrial i de serveis
productors de TIC.

4.1. ELS EQUIPAMENTS TIC I ELS USOS DIGITALS A
CATALUNYA
Els indicadors que es presenten en aquest subapartat estan recollits a la
Resolució 2003/C 48/02 del Consell de la Unió Europea, sobre la implantació del Pla d’acció amb eEurope 2005. La idea que hi ha al darrere d’aquest
Pla és fer servir una bateria d’indicadors que mostrin els punts clau del procés per fer de la Unió Europea l’economia més competitiva i dinàmica del
món basada en el coneixement i que serveixin de guia per aplicar la política
adequada per assolir aquest propòsit.
Comença l’anàlisi amb les dades d’equipament TIC a les llars de la taula 77. S’observa que al segon semestre de l’any 2006 un 62,1% de les llars
catalanes disposa d’ordinador, un 86% disposa de telèfon fix i un 91,4%
de telèfon mòbil. Entre els anys 2005 i 2006 augmenta l’equipament de les
llars quant a ordinador i telèfon mòbil i disminueix l’equipament en telèfon
fix (que està substituït pel telèfon mòbil). La situació de les llars a Espanya
presenta un equipament inferior respecte de les llars catalanes en tots tres
elements analitzats.

Al segon semestre
de l’any 2006 un
62,1% de les llars
catalanes disposa
d’ordinador,
un 86% disposa
de telèfon fix
i un 91,4%
de telèfon mòbil.

L’Enquesta sobre l’ús de les noves tecnologies a Catalunya del Gabinet
d’Estudis Socials i Opinió Pública d’octubre del 2006,14 informa que un
22,3% de les persones entrevistades disposen de televisió (TV) de pagament; el 50,2% disposen de TV analògica; el 23,3% de televisió digital
terrestre (TDT); el 21,1% de TV per satèl·lit; el 17,8% de TV per cable, i el
6,6% disposen de TDT integrada a l’aparell.

14. Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP), octubre de 2006: Enquesta sobre
l’ús de les noves tecnologies. Generalitat de Catalunya.
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TAULA 77. EQUIPAMENT DE TECNOLOGIES
DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ A LES LLARS.
ESPANYA I CATALUNYA, 2004-2006
Unitats: percentatge respecte del total de llars amb almenys un membre entre 16 i 74 anys.

2004

2005
2n sem.

2006
2n sem.

Dif. 2006
- 2005

Ordinador

52,3

56,4

58,4

2,0

Telèfon fix

89,8

84,0

82,8

-1,2

Telèfon mòbil

82,4

86,4

89,1

2,7

2004

2005
2n sem.

2006
2n sem.

Dif. 2006
- 2005

Ordinador

59,2

61,2

62,1

0,9

Telèfon fix

92,4

87,0

86,0

-1,0

Telèfon mòbil

85,0

88,5

91,4

2,9

ESPANYA

CATALUNYA

Font: INE.

4.1.1. Accés i ús d’Internet dels ciutadans
El 48,1% de les
llars catalanes
tenen accés a
Internet, mentre
que les llars de la
UE-25 en tenen
un 51%.
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El gràfic 57 informa de les llars que disposen d’accés a Internet a
Catalunya, Espanya i la UE-25. Es comprova que la situació de Catalunya
l’any 2006 està molt pròxima a la de la UE-25. El 48,1% de les llars catalanes
tenen accés a Internet, mentre que les llars de la UE-25 en tenen el 51%. Espanya està una mica distanciada del valor de Catalunya, amb un 41,1%.
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GRÀFIC 57. LLARS QUE DISPOSEN D’ACCÉS A INTERNET.
CATALUNYA, ESPANYA I UE-25, 2004-2006
Unitats: percentatge respecte del total de llars amb almenys un membre entre 16 i 74
anys.
51,0
48,0
48,1

44,0
42,0

45,1
41,1
37,0

UE-25
Catalunya
Espanya

33,6
2004

2005 2n sem.

2006 2n sem.

Font: INE i Eurostat.

La situació entre les zones objecte d’estudi descrita en el paràgraf anterior es reprodueix en el gràfic 58 quan es representa el percentatge d’individus que han utilitzat Internet almenys un cop per setmana en els darrers tres
mesos. Catalunya, amb el 45% de persones connectades amb la freqüència
descrita, està més a prop de la UE-25, amb el 47% de persones connectades, que d’Espanya, amb el 40,3% d’individus connectats. L’Enquesta de
l'INE sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació de les llars quantifica en 2.899.731 les persones que a Catalunya es
connecten a Internet amb la freqüència esmentada, que representa el 17,8%
de les persones recíproques a Espanya.15 A continuació es comenta el perfil
d’aquests individus que es descriu a la taula 78.

15. Recordem que el percentatge de la població catalana sobre l’espanyola és el 15,96% l’any
2006.
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GRÀFIC 58. INDIVIDUS QUE HAN UTILITZAT INTERNET
ALMENYS UN COP PER SETMANA EN ELS DARRERS TRES
MESOS. CATALUNYA, ESPANYA I UE-25, 2N SEMESTRE 2006
Unitats: percentatge respecte del total d’individus entre 16 i 74 anys.
47,0
45,4

40,3

Catalunya

Espanya

UE-25

Font: INE i Eurostat.

El percentatge
d’homes que han
utilitzat Internet
almenys un cop
per setmana en els
darrers tres mesos
és del 49,9% i el de
dones del 40,7%.

A Catalunya, el percentatge d’homes que han utilitzat Internet almenys
un cop per setmana en els darrers tres mesos és del 49,9% i el de les dones
del 40,7%. A Espanya i a la UE-25 també es dóna aquest comportament
segons gènere.
Es constata que disminueix el percentatge de persones connectades a
Internet amb la esmentada freqüència a mesura que augmenta l’edat per a
les tres zones d’estudi. A Catalunya, el 79,6% de les persones de 16 a 24
anys han utilitzat Internet almenys un cop per setmana en els darrers tres
mesos i aquest percentatge es va reduint en augmentar l’edat fins arribar al
7,6% per a les persones de 65 a 74 anys. Els percentatges de la UE-25 per
als trams d’edat superiors als 35 anys són bastant més elevats que els de
Catalunya i Espanya.
Per acabar amb la descripció del perfil d’aquests individus es veu que
disminueix el percentatge d’utilització d’Internet a mesura que disminueix
la grandària del municipi. A Catalunya, però, es dóna l’excepció en els
municipis de 10.000 a 20.000 habitants, que són els que presenten l’ús
d’Internet més alt entre els seus habitants.
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TAULA 78. PERFIL DELS INDIVIDUS QUE HAN UTILITZAT INTERNET ALMENYS UN COP PER SETMANA EN ELS DARRERS
TRES MESOS. CATALUNYA, ESPANYA I UE-25, 2N SEMESTRE
2006
Unitats: percentatge d’individus que han utilitzat Internet almenys un cop per setmana en els
darrers tres mesos respecte del total d’individus de cada categoria.

Catalunya

Espanya

UE-25

45,4

40,3

47,0

Dones

40,7

36,0

42,0

Homes

49,9

44,6

51,0

Catalunya

Espanya

UE-25

De 16 a 24 anys

79,6

72,2

73,0

De 25 a 34 anys

65,0

56,4

62,0

De 35 a 44 anys

47,4

43,5

55,0

De 45 a 54 anys

41,2

33,8

44,0

De 55 a 64 anys

17,9

15,9

29,0

De 65 a 74 anys

7,6

3,6

10,0

Catalunya

Espanya

UE-25

Més de 100.000 habitants i capitals
de província

48,6

47,9

-

De 50.000 a 100.000 habitants

45,7

43,2

-

De 20.000 a 50.000 habitants

41,5

38,4

-

De 10.000 a 20.000 habitants

49,7

36,8

-

Menys de 10.000 habitants

38,2

26,9

-

TOTAL

EDAT

HÀBITAT

L’ús d’Internet
disminueix a
mesura que
augmenta l’edat
i a mesura que
disminueix el
tamany del municipi
(amb l’excepció
dels municipis de
10.000 a 20.000
habitants).

Font: INE i Eurostat.

Un altre aspecte que recullen les estadístiques d’equipament TIC i usos
digitals són els llocs d’ús d’Internet. S’observa que més del 70% de les
persones que es connecten a Internet ho fan des de la casa pròpia; en segona
posició se situa la feina amb un percentatge de més d'un 40%; el segueix un
altre habitatge, amb més d'un 20%; i en darrer terme, l’estudi o el cibercafè
són els llocs d’ús d’Internet menys freqüents, amb el 10% cadascun de
percentatge d’ús. Les dades són molt semblants per a les tres zones objecte
d’estudi.

Més del 70% de
les persones que
es connecten a
Internet ho fan des
de casa pròpia.

La taula 79 mostra els motius particulars pels quals s’utilitzen els serveis d’Internet. La cerca d’informació i el correu electrònic són els motius
principals a les tres zones objecte d’estudi. A l’entorn del 80% de les persones que utilitzen Internet en els darrers tres mesos ho fan per aquestes
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raons. A Catalunya i Espanya els mitjans de comunicació i el lleure són
motius que segueixen els anteriors amb valors que oscil·len entre el 45 i el
63%. La UE-25 té registres més baixos per a aquests motius, de prop del 34
i 35%. La banca i els xats són els menys utilitzats a Catalunya i Espanya,
amb valors que no arriben al 37%. En canvi, a la UE-25 el 41% fa ús de la
banca a través d’Internet.
TAULA 79. SERVEIS D’INTERNET UTILITZATS EN ELS
DARRERS TRES MESOS PER MOTIUS PARTICULARS.
CATALUNYA, ESPANYA I UE-25, 2N SEMESTRE 2006
La cerca
d’informació i el
correu electrònic
son els motius
principals d’ús
d’Internet a les
tres zones objecte
d’estudi: Catalunya,
Espanya i UE-25.

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

e-mail

Banca

Informació

Mitjans

Lleure

Xats

Catalunya

82,2

36,5

83,4

53,5

45,1

34,8

Espanya

78,6

32,0

82,1

63,0

50,7

38,3

UE-25

81,0

41,0

80,0

35,0

34,0

-

Font: INE i Eurostat.

S’observa un menor ús d’Internet pel que fa al lleure, tot i que aquest
descens és poc significatiu, 3 punts percentuals. En canvi, han guanyat protagonisme la cerca d’informació sobre béns i serveis i l’ús d’Internet per fer
banca electrònica i activitat financera. El primer motiu ha guanyat 6,6 punts
percentuals i el segon n’ha guanyat 5,4 (vegeu les dades del gràfic 59).
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GRÀFIC 59. SERVEIS D’INTERNET UTILITZATS EN ELS
DARRERS TRES MESOS PER MOTIUS PARTICULARS.
CATALUNYA, 2004-2N SEMESTRE 2006
Unitats: percentatge respecte del total d’individus que han utilitzat Internet en els darrers
tres mesos. Individus de 15 anys i més per al 2004 i de 16 a 74 anys per al 2006.
83,4

81,1 82,2

76,8
2004
49,2
31,1

Correu elec.

53,5

48,1 45,1

36,5

Banca

2006

32,2 34,8

Informació

Mitjans

Lleure

Xats

Font: INE.

4.1.2. Accés i ús de les TIC a les empreses
El personal que utilitza ordinadors connectats a Internet en la seva rutina de treball almenys un cop per setmana és del 40,3% a Catalunya l’any
2006. Els valors de la UE-25 i Espanya estan per sota dels catalans i a poca
distància (vegeu les dades de la taula 80).
Quant a l’ús d’ordinador i d’Internet, es constata que Catalunya té uns
percentatges d’equipament del 99,1% i del 95,2%, respectivament, que són
lleugerament superiors als d’Espanya i la UE-25. La UE-25, en canvi, té
uns percentatges d’equipament en pàgina web i xarxes externes molt superiors als de Catalunya i Espanya. La distància entre l’equipament de la
UE-25 i Catalunya en pàgina web és de 10,7 punts percentuals i en xarxes
externes de 8,2 punts a favor de la UE-25. L’ús de la intranet és semblant
a Catalunya i la UE-25 i superior al que en fan les empreses del conjunt
d’Espanya. Aquestes dades són a la taula 81. S'ha de recordar que fan referència a empreses de 10 assalariats i més. Les variables d’ús de les TIC per
a les empreses amb menys de 10 assalariats mostren resultats inferiors als
anteriors: el 60,2% d’empreses disposen d’ordinadors, el 42,6% disposen
de connexió a Internet i el 20,2% tenen pàgina web.

El personal que
utilitza Internet en
la seva rutina de
treball almenys un
cop per setmana
és del 40,2% a
Catalunya l’any
2006.
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TAULA 80. PERSONAL QUE UTILITZA ORDINADORS
CONNECTATS A INTERNET EN LA SEVA RUTINA
DE TREBALL ALMENYS UN COP PER SETMANA.
CATALUNYA, ESPANYA I UE-15, 2003-GENER 2006
Unitats: percentatge respecte del total de persones ocupades.

2003

Gener 2006

Dif. 2006-2003

Catalunya

32,7

40,3

7,6

Espanya

27,0

35,4

8,4

UE-15

29,0

38,0

9,0

Font: INE i Eurostat.

Quant a l’ús
d’ordinador
i d’Internet,
Catalunya té
uns percentatges
d’equipament del
99,1% i del 95,2%,
respectivament, que
són lleugerament
superiors als
d’Espanya i la
UE-25.

TAULA 81. ÚS D’ALGUNES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
I LA COMUNICACIÓ A LES EMPRESES.
CATALUNYA, ESPANYA I UE-25, GENER 2006
Unitats: percentatge respecte del total d’empreses de 10 assalariats o més.

Ordinador

Internet

Pàgina web

Intranet

Xarxes
externes1

Catalunya

99,1

95,2

53,3

35,3

12,8

Espanya

98,4

92,7

46,5

27,8

10,8

UE-25

97,0

93,0

64,0

35,0

21,0

Font: INE i Eurostat.
1 Percentatge d’empreses amb empleats connectats als sistemes TIC de l’empresa per mitjà de
xarxes telemàtiques externes.

El gràfic 60 informa de l’evolució entre els anys 2005 i 2006 de l’ús
d’algunes tecnologies de la informació i la comunicació a les empreses
catalanes. Tot i que les diferències són poc significatives, s’observa que les
empreses catalanes mantenen el nivell d’equipament en ordinadors, augmenten el corresponent a pàgina web, xarxes externes i Internet, i disminueix l’ús de la intranet. El canvi més important és l’augment de 2,8 punts
percentuals en l’equipament en pàgines web a les empreses.
Els serveis estan
millor equipats que
la indústria en l’ús
de pàgina web i de
xarxes externes.
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Es comprova que hi ha algunes diferències entre la indústria i els serveis en l’equipament TIC. L’ús d’ordinadors i d’Internet és molt semblant
per sectors. Per als altres equipaments que mostra el gràfic 61, els serveis
estan més ben equipats que la indústria: l’ús d’Intranet és 18,1 punts percentuals superiors als serveis que a la indústria, l’ús de pàgina web n'és 12
punts superior i l’ús de xarxes externes n'és 9,3 punts superior.
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GRÀFIC 60. ÚS D’ALGUNES TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ A LES EMPRESES.
CATALUNYA, GENER 2005-GENER 2006
Unitats: percentatge respecte del total d’empreses de 10 assalariats o més.
99,2 99,1

94,2 95,2

2005
50,5 53,3

2006

37,2 35,3
10,8 12,8

Ordinadors

Internet

Pàgina web

Intranet

Xarxes externes

Font: INE.

GRÀFIC 61. ÚS D’ALGUNES TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ A LES EMPRESES
A LA INDÚSTRIA I ALS SERVEIS. CATALUNYA, GENER 2006
Unitats: percentatges respecte del total d’empreses de 10 assalariats o més.
99,4 98,8

95,4 95,0
47,8

Indústria
Serveis

59,8

45,1
27,0
8,5

Ordinadors

Internet

Pàgina web

Intranet

17,8

Xarxes externes

Font: INE.

4.1.3. Usos de diversos serveis en línia
Es comenta en aquest subapartat els serveis en línia d’e-govern, e-aprenentatge i e-salut.

4.1.3.1. e-govern
A Catalunya l’any 2006 el 42,7% de les persones que han utilitzat Internet en els darrers tres mesos es relaciona amb les administracions públiques
per cercar informació. El percentatge de persones que obtenen impresos és

A Catalunya l’any
2006 el 42,7%
de les persones
que han utilitzat
Internet en els
darrers tres mesos
es relaciona amb
les administracions
públiques per
cercar informació.
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del 21,5% i el percentatge de persones que envia formularis és del 12,9%.
Es constata que la relació amb les administracions públiques a Espanya
és superior que a Catalunya en tots els aspectes que tracta la taula 82. Per
la seva banda, les dades corresponents a la UE-25 mostren unes relacions
amb les administracions públiques superiors a les que té Catalunya pel que
fa a obtenir i enviar formularis.
TAULA 82. SERVEIS D’INTERNET UTILITZATS EN ELS
DARRERS TRES MESOS PER RELACIONAR-SE AMB LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES SEGONS PROPÒSIT.
CATALUNYA, ESPANYA I UE-25, 2N SEMESTRE 2006
Unitats: percentatge respecte del total d’individus entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet
en els darrers tres mesos.

Obtenir impresos

Informació

Enviar formularis

Catalunya

21,5

42,7

12,9

Espanya

26,2

46,6

15,5

UE-25

24,0

37,7

15,0

Font: INE i Eurostat.

Les dades de l’INE mostren que en els darrers anys a Catalunya s’ha
reduït l’ús que les persones fan d’Internet per relacionar-se amb les administracions públiques.16 La situació per al conjunt d’Espanya també revela
una situació semblant a la de Catalunya però de menor intensitat. En canvi,
l’Enquesta sobre l’ús de les noves tecnologies a Catalunya de la Generalitat de Catalunya ofereix un altre panorama. Les dades de la Generalitat
de Catalunya mostren que a Catalunya l’ús d’Internet per fer tràmits amb
l’Administració augmenta en el darrer any 2006.17
Les empreses
interactuen amb
les administracions
públiques de forma
més intensa que les
persones.

Per la seva banda, les empreses interactuen amb les administracions
públiques de forma més intensa que les persones. Les dades de la taula
83 ho demostren: el 57,1% de les empreses cerquen informació, el 60,1%
obté impresos i el 43% envia formularis. En aquest cas, els registres de
Catalunya són superiors als d’Espanya per a tots els elements tractats, i

16. Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars del 2004 i segon semestre del 2006. Les
dades entre ambdues enquestes no serien estrictament comparables si tenim en compte que
en el 2004 la publicació es refereix a persones de 15 anys i més i en el 2006 la publicació es
refereix a persones de 16 a 74 anys.
17. Vegeu la nota 14.
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superiors als de la UE-25 excepte quan es tracta d’enviar formularis a les
administracions públiques.
TAULA 83. EMPRESES QUE HAN INTERACTUAT AMB LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES SEGONS PROPÒSIT.
CATALUNYA, ESPANYA I UE-25, GENER 2006
Unitats: percentatge respecte del total d’empreses de 10 assalariats o més.

Obtenir impresos

Informació

Enviar formularis

Catalunya

60,1

57,1

43,0

Espanya

53,8

53,1

38,2

UE-25

56,0

55,0

45,0

Font: INE i Eurostat.

4.1.3.2. e-aprenentatge
A Catalunya l’any 2006 el 5,1% de la població entre 16 i 74 anys que
ha utilitzat Internet en els darrers tres mesos és per fer educació reglada, el
3,4% l’utilitza per cercar feina i el 3,6% utilitza Internet per altres motius
de formació. Aquestes xifres són lleugerament inferiors a les d’Espanya i
molt baixes en relació amb les que presenta la UE-25. Pel que fa referència
a la formació dels empleats, s'observa que la situació catalana no està tan
malament com abans; manté registres inferiors als d’Espanya però supera
els de la UE-25 (vegeu la taula 84).

L’ús d’Internet per
motius d’ educació
a Catalunya és
lleugerament
inferior que a
Espanya i molt baix
en relació amb la
UE-25.

TAULA 84. SERVEIS D’INTERNET UTILITZATS PER MOTIUS
D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ EN ELS DARRERS TRES MESOS
SEGONS PROPÒSIT. CATALUNYA, ESPANYA I UE-25, 2006
(2N SEMESTRE PER INDIVIDUS I GENER PER EMPRESES)
Unitats: percentatge respecte del total d’individus entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet
en els darrers tres mesos. Percentatge respecte del total d’empreses de 10 assalariats o més,
en el cas de formar empleats.

Educació
reglada

Cerca de feina1

Altres

Formar
empleats

Catalunya

5,1

3,4

3,6

22,6

Espanya

6,5

5,6

5,1

24,8

UE-25

16,1

15,7

16,1

20,0

Font: INE i Eurostat.
1 Cursos destinats a la cerca d’oportunitats d’ocupació.
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Amb les dades de l’INE,18 els indicadors d’e-aprenentatge per a
Catalunya mostren que en els darrers anys hi ha una forta reducció dels
serveis d’Internet utilitzats per motius d’educació i formació. Aquesta reducció seria encara més acusada per a Espanya. En canvi, les dades de la
Generalitat de Catalunya indiquen que hi ha un augment de l’ús d’Internet
per estudiar o fer deures en el darrer any 2006.19

4.1.3.3. e-salut
La taula 85 mostra les dades referents als serveis d’Internet utilitzats
per motius de salut a Catalunya, Espanya i la UE-25. A Catalunya l’any
2006 el 24% de les persones que han utilitzat Internet en els darrers tres
mesos cerca informació de salut; el que concerta cita amb el metge és el
2%; el que sol·licita receptes és el 0,2%, i el que fa una consulta és el 3,9%.
Les diferències entre zones són poc significatives per a les cites, les receptes i la consulta però no ho són a l’hora de cercar informació. En aquest cas,
Catalunya està una mica per sota del percentatge de persones espanyoles
que a través d’Internet cerquen informació de salut i 7,4 punts percentuals
per sota del percentatge de persones de la UE-25.
Els serveis d’Internet utilitzats per motius de salut han tingut una expansió considerable entre els anys 2004 i 2006, en augmentar 18,3 punts
percentuals el percentatge de persones que han utilitzat Internet per motius
de salut sobre els individus que han utilitzat Internet en els darrers tres mesos. Aquest percentatge l’any 2006 arriba al 39,5%.
TAULA 85. SERVEIS D’INTERNET UTILITZATS PER MOTIUS
DE SALUT EN ELS DARRERS TRES MESOS SEGONS PROPÒSIT.
CATALUNYA I ESPANYA, 2N SEMESTRE 2006, I UE-25, 2005
Unitats: percentatge sobre el total d’individus entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en
els darrers tres mesos.

Informació

Cita

Receptes

Consulta

Catalunya

24,0

2,0

0,2

3,9

Espanya

27,9

1,3

0,3

4,8

UE-25

31,4

1,1

0,8

3,4

Font: INE i Eurostat.

18. Vegeu la nota 16.
19. Vegeu la nota 14.
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4.1.4. Comerç electrònic
A Catalunya l’any 2006 el percentatge d’individus que han comprat
per Internet en els darrers tres mesos és del 33% respecte dels que han
utilitzat Internet en el mateix període. El percentatge dels que venen és
del 5,4%. Pel que fa a les empreses, sabem que el 13,8% compren per
Internet i el 2,6% hi venen. La situació d’Espanya és similar a la catalana
quant a les vendes però no és així pel que fa a les compres. En aquest
cas, els registres d’Espanya són lleugerament inferiors als de Catalunya
(vegeu la taula 86).

A Catalunya
el percentatge
d’individus que
han comprat per
Internet en els
darrers 3 mesos és
del 33% respecte
dels que han
utilitzat Internet.

El comerç electrònic està més estès a la UE-25 que a Catalunya, tenint
en compte que les dades disponibles manifesten unes participacions d’individus i empreses que compren i venen per Internet superiors a les d’Espanya, amb diferències que oscil·len entre els 7 i els 13 punts percentuals.
Aquestes dades, no són comparables directament amb les catalanes però
apunten cap a la conclusió anterior.
TAULA 86. SERVEIS D’INTERNET UTILITZATS PER MOTIUS
PARTICULARS EN ELS DARRERS TRES MESOS PER COMPRAR O
VENDRE BÉNS I SERVEIS I EMPRESES QUE COMPREN O VENEN
PER INTERNET. CATALUNYA I ESPANYA, 2N SEMESTRE 2006
(INDIVIDUS) I 2004 (EMPRESES)
Unitats: percentatge sobre el total d’individus entre 16 i 74 anys que han utilitzat Internet en
els darrers tres mesos i sobre el nombre total d’empreses de 10 assalariats o més.

Individus

Empreses

Compren

Venen

Compren

Venen

Catalunya

33,0

5,4

13,8

2,6

Espanya

29,1

5,6

9,9

2,0

Font: Idescat i INE.

La taula 87 informa de l’ús del comerç electrònic amb finalitats privades o per a la llar per tipus de productes a les zones d’estudi l’any 2006.
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TAULA 87. ÚS DEL COMERÇ ELECTRÒNIC AMB FINALITATS
PRIVADES O PER A LA LLAR EN ELS DARRERS DOTZE MESOS
PER TIPUS DE PRODUCTES. CATALUNYA,
ESPANYA I UE-25 1R SEMESTRE 2006
A Catalunya i
a Espanya els
productes més
comprats per
Internet són els
viatges, les entrades
d’espectacles, els
llibres i el material
informàtic.

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

Catalunya

Espanya

UE-25

Productes per a la llar

15,8

14,2

30,0

Vídeos o música

13,3

15,3

34,0

Llibres, revistes i similars

18,9

23,0

39,0

Roba o material esportiu

13,4

15,4

37,0

Software d’ordinador

14,9

14,7

25,0

Material informàtic

16,8

17,1

19,0

Equipament electrònic

10,8

15,3

24,0

Compra de serveis financers

6,3

8,4

11,0

Viatges

63,0

60,9

41,0

Entrades d’espectacles

34,4

36,4

30,0

Loteria

3,5

3,6

6,0

Altres productes o serveis

6,7

10,0

12,0

No ho sap / No respon

0,0

0,0

-

Font: INE i Eurostat.

A Catalunya i a Espanya els productes més comprats per Internet són,
per aquest ordre: viatges, entrades d’espectacles, llibres i material informàtic. A la UE-25 els productes més comprats per Internet difereixen sensiblement dels anteriors i són, per aquest ordre: viatges, llibres, roba i música.
Es destaca que els percentatges de compra de la UE-25 són més elevats que
els de Catalunya i Espanya per a totes les categories de productes amb les
excepcions dels viatges i les entrades d’espectacles.
La taula 88 mostra l’evolució entre els anys 2005 i 2006 a Catalunya
de l’ús del comerç electrònic amb finalitats privades o per a la llar per tipus
de productes.
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TAULA 88. ÚS DEL COMERÇ ELECTRÒNIC AMB FINALITATS
PRIVADES O PER A LA LLAR EN ELS DARRERS DOTZE MESOS
PER TIPUS DE PRODUCTES.
CATALUNYA, 1R SEMESTRE 2005-1R SEMESTRE 2006
Unitats: percentatge d’individus entre 16 i 74 anys que han comprat per Internet en els darrers
dotze mesos.

1r sem. 2005

1r sem. 2006

Dif. 20062005

Productes per a la llar

12,9

15,8

2,9

Vídeos o música

14,7

13,3

-1,4

Llibres, revistes i similars

19,9

18,9

-1,0

Roba o material esportiu

9,6

13,4

3,9

Software d’ordinador

12,3

14,9

2,6

Material informàtic

10,9

16,8

5,9

Equipament electrònic

8,1

10,8

2,7

Compra de serveis financers

4,2

6,3

2,1

Viatges

65,0

63,0

-2,0

Entrades d’espectacles

39,7

34,4

-5,3

Loteria

1,4

3,5

2,1

Altres productes o serveis

9,5

6,7

-2,8

No ho sap / No respon

0,0

0,0

0,0

Entre els anys 2005
i 2006 creixen
les compres per
Internet de material
informàtic i roba
i disminueixen les
compres d’entrades
d’espectacles.

Font: INE.

Es constata que els productes han tingut variacions de poca magnitud
entre un any i l’altre. Els que han tingut un creixement més alt són el material informàtic i la roba mentre que el producte que ha tingut la disminució
més elevada és el de compra d’entrades d’espectacles.
L’Enquesta sobre l’ús de les noves tecnologies a Catalunya20 indica
que augmenta el nombre de persones amb accés a Internet que utilitzen
aquesta tecnologia per fer compres. Pel que fa a l’ús del comerç electrònic
a les empreses, no disposem de dades per a Catalunya. Per al conjunt d’Espanya, les empreses augmenten el valor de les compres i de les vendes per
Internet.21

20. Vegeu la nota 14.
21. Observatorio de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, juliol de 2006:
Desarrollo y avance de la sociedad de la información en el ámbito empresarial.

229

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006
El principal
motiu de no haver
realitzat mai
compres a través
d’Internet és la
preferència a
comprar en una
botiga.

La taula 89 informa dels motius de no haver realitzat mai compres a través
d’Internet a Catalunya, Espanya i la UE-25. Totes les zones comparteixen
l’ordre d’importància dels motius. Els motius amb més percentatge de resposta són la preferència de comprar en una botiga, la inseguretat de pagar amb la
targeta, la privacitat en donar detalls personals i la manca de necessitat.
TAULA 89. MOTIUS DE NO HAVER REALITZAT MAI
COMPRES A TRAVÉS D’INTERNET. CATALUNYA,
ESPANYA I UE-25, 2N SEMESTRE 2006
Unitats: percentatge sobre el total d’individus de 16 a 74 anys que fa més d’un any que no
compren o que no han comprat mai a través d’Internet.

Catalunya

Espanya

UE-25

Prefereix comprar en una botiga

84,4

83,6

58,0

Seguretat amb la targeta

64,7

68,2

Privacitat en donar detalls personals

57,4

60,2

No n'ha tingut la necessitat

54,2

54,1

48,0

Recepció i devolució de compres

10,1

12,5

22,0

Altres motius

5,8

6,8

11,0

40,0

Font: INE i Eurostat.

4.1.5. Banda ampla
A Catalunya l’any
2006 el 90,5%
d’empreses de
10 assalariats i
més disposen de
connexió a banda
ampla.

A Catalunya l’any 2006 hi ha un 90,5% d’empreses que disposen de
connexió a banda ampla. Aquest registre és menor a Espanya i a la UE-25
(vegeu la taula 90). Les empreses de menys de 10 assalariats que tenen
connexió a banda ampla representen el 36,9% del total de les empreses
d’aquesta grandària.
TAULA 90. EMPRESES QUE DISPOSEN DE CONNEXIÓ A BANDA
AMPLA. CATALUNYA, ESPANYA I UE-25, 2004-2006
Unitats: percentatge sobre el total d’empreses de 10 assalariats o més.

La situació de les
llars respecte de la
connexió a banda
ampla presenta uns
registres d’abast
inferiors al de les
empreses.
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Catalunya

2004

2005
Gener

2006
Gener

Diferència 2006-2005

-

81,8

90,5

8,7

Espanya

72,0

76,0

87,1

11,1

UE-25

48,1

62,8

74,4

11,6

Font: INE i Eurostat.
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La situació de les llars respecte de la connexió a banda ampla presenta
uns registres d’abast inferiors al de les empreses. A Catalunya l’any 2006 el
percentatge de llars que disposen de connexió a banda ampla és del 39,4%.
Aquest registre és inferior a Espanya i a la UE-25 (vegeu la taula 91).
TAULA 91. LLARS QUE DISPOSEN DE CONNEXIÓ A BANDA
AMPLA. CATALUNYA, ESPANYA I UE-25, 2004-2006
Unitats: percentatge sobre el total de famílies.

2004

2005
2n sem.

2006
2n sem.

Diferència 2006-2005

Catalunya

19,4

30,5

39,4

8,9

Espanya

14,7

24,5

32,6

8,1

-

23,0

32,0

9,0

UE-25
Font: INE i Eurostat.

4.2. LA DIMENSIÓ ECONÒMICA I L’EVOLUCIÓ
DEL SECTOR DE LES TIC
Aquest subapartat tracta la dimensió econòmica i l’evolució dels sectors
productors de les tecnologies de la informació i la comunicació de Catalunya
en els darrers anys. Es distingeixen els sectors productors segons siguin industrials o de serveis tal com ho fa un article del Butlletí Mensual del Banc Central
Europeu de juliol de l’any 2001.22 El sector manufacturer productor de TIC
està format per les branques d’activitat de maquinària i equips informàtics,
vàlvules i altres components electrònics i ràdio, televisió, so i imatge. Per la
seva banda, el sector serveis productor de TIC està compost per les activitats
postals i de correus, les telecomunicacions i les activitats informàtiques.

4.2.1. Els sectors productors de TIC a Catalunya
4.2.1.1. El sector manufacturer productor de TIC
A la taula 92 s’analitzen les principals magnituds del conjunt de l’economia i del sector manufacturer productor de TIC de Catalunya en els anys
2000, 2004 i 2005. A Catalunya l’any 2005 el sector manufacturer productor de TIC genera un valor afegit de 395,8 milions d’euros, ocupa 9.000

El sector
manufacturer
productor de TIC
genera un valor
afegit de 395,8
milions d’euros
i ocupa 9.000
persones.

22. «Noves tecnologies i productivitat a la zona euro» al Butlletí Mensual del Banc Central
Europeu de juliol de l’any 2001.
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La productivitat del
sector manufacturer
productor de TIC
és el 88,8% de
la productivitat
mitjana total.

persones i té una productivitat de 43.979,1 euros. Representa el 0,24% del
valor afegit de l’economia i el 0,27% de l’ocupació total. La seva productivitat és el 88,8% de la productivitat mitjana total. La participació del sector
en el conjunt de l’economia ha caigut per a les magnituds considerades en
el període d’anàlisi. S’observa que els pesos del valor afegit i de l’ocupació
s’han reduït en 0,25 i 0,20 punts percentuals, respectivament, i que la productivitat ha perdut 16,9 punts percentuals respecte del total. Es comprova
en aquest darrer cas que la productivitat de les manufactures productores de
TIC l’any 2000 era superior a la del conjunt de l’economia. Tot i així hi ha
un canvi de tendència l’any 2005. L’evolució 2004-2005 no és tan negativa
com la que s'ha descrit, atès que el valor afegit té un comportament prou
satisfactori que provoca una recuperació de la productivitat.
TAULA 92. PRINCIPALS MAGNITUDS DEL CONJUNT DE
L’ECONOMIA I DEL SECTOR MANUFACTURER PRODUCTOR
DE TIC. CATALUNYA, 2000-2005

El valor afegit té un
comportament prou
satisfactori l’any
2005.

Unitats: valor afegit en milions d’euros, ocupació en milers de persones i productivitat en euros. Variació mitjana anual, participacions i diferències en les participacions en percentatges.

ECONOMIA
Valor afegit brut

2005

Variació
2005-2000

115.056

151.425

163.006

8,3

2.766

3.107

3.291

3,8

Productivitat

41.601

48.745

49.529

3,8

MANUFACTURES
PRODUCTORES DE TIC

2000

2004

2005

Var. / Dif.
2005-2000

Valor afegit brut

567,0

366,3

395,8

-6,0

Participació respecte del total

0,49

0,24

0,24

-0,25

Ocupació

12,9

9,4

9,0

-6,0

Productivitat
Economia = 100
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2004

Ocupació

Participació respecte del total

La branca més
destacada del
sector manufacturer
productor de TIC
és, en termes
de valor afegit i
ocupació, la de
ràdio, televisió,
so i imatge.

2000

0,47

0,30

0,27

-0,20

43.949,9

38.971,7

43.979,1

0,0

105,6

80,0

88,8

-16,9

Font: Idescat.

La taula 93 dóna informació de les branques d’activitat que componen el
sector industrial productor de TIC. Es pot comprovar que la branca més destacada del sector en termes de valor afegit i ocupació és la de ràdio, televisió,
so i imatge, amb pesos del 0,17% i el 0,16% sobre l’economia, respectivament. Aquesta branca és la que presenta el millor comportament per a totes
les variables considerades: creixement del valor afegit del 10,9%, reducció

SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

de l’ocupació del 2,3% i variació de la productivitat del 14,9% anual. La seva
productivitat és l’única que l’any 2005 supera la del conjunt de l’economia,
amb un valor del 103,7%. Les altres branques que configuren el sector manufacturer productor del TIC contrauen la seva activitat en termes de valor
afegit, ocupació i productivitat. Destaca la forta reducció de la productivitat de
la branca de màquines d’oficina i equips informàtics, que passa de representar
el 219,7% de la productivitat del total de l’economia al 60,2% a conseqüència
d’una pèrdua de valor afegit del 16,9% anual entre els anys 2000 i 2005.
TAULA 93. PRINCIPALS MAGNITUDS DEL SECTOR
MANUFACTURER PRODUCTOR DE TIC PER BRANQUES
D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2000-2005
Unitats: valor afegit en milions d’euros, ocupació en milers de persones i productivitat en euros.
Variació mitjana anual, participacions i diferències en les participacions en percentatges.

MÀQUINES D’OFICINA I
EQUIPS INFORMÀTICS

2000

2004

2005

Var. / Dif.
2005-2000

Valor afegit brut

228,5

27,8

35,8

-16,9

Participació respecte del total

0,20

0,02

0,02

-0,18

Ocupació

2,5

0,9

1,2

-10,4

Participació respecte del total

0,09

0,03

0,04

-0,05

Productivitat

91.392

30.859

29.820

-13,5

Economia = 100

219,7

63,3

60,2

-159,5
Var. / Dif.
2005-2000

VÀLVULES I ALTRES COMPONENTS ELECTRÒNICS

2000

2004

2005

Valor afegit brut

159,1

94,1

82,6

-9,6

Participació respecte del total

0,14

0,06

0,05

-0,09

Ocupació

4,3

3,0

2,4

-8,8

Participació respecte del total

0,16

0,10

0,07

-0,09

Productivitat

36.992

31.375

34.434

-1,4

Economia = 100

88,9

64,4

69,5

-19,4

RÀDIO, TELEVISIÓ, SO I
IMATGE

2000

2004

2005

Var. / Dif.
2005-2000

Valor afegit brut

179,4

244,4

277,4

10,9

Participació respecte del total

0,16

0,16

0,17

0,01

Ocupació

6,1

5,5

5,4

-2,3

Participació respecte del total

0,22

0,18

0,16

-0,06

29.411

44.443

51.368

14,9

70,7

91,2

103,7

33,0

Productivitat
Economia = 100

Les altres branques
que configuren el
sector contrauen
la seva activitat
en termes de valor
afegit, ocupació i
productivitat entre
els anys 2000
i 2005.

Font: Idescat.
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4.2.1.2. El sector serveis productor de TIC
A Catalunya l’any
2004 el sector
serveis productor de
TIC genera 4.431
milions d’euros de
valor afegit i ocupa
69.900 persones.

El sector serveis productor de TIC té un protagonisme a l’economia
superior al que hi té el sector manufacturer productor de TIC. A Catalunya
l’any 2004 el sector serveis productor de TIC genera 4.431 milions d’euros, ocupa 69.900 persones i té una productivitat mitjana de 63.400 euros.
Representa el 2,93% del valor afegit de l’economia, el 2,25% de l’ocupació
total i la seva productivitat és el 130,1% de la productivitat mitjana del
conjunt de l’economia. El sector ha guanyat 0,29 punts percentuals en el
valor afegit de l’economia i ha millorat la seva productivitat en 17,4 punts
percentuals respecte de la del total. En termes d’ocupació l’expansió del
sector (variació anual del 2%) ha estat inferior a la del conjunt econòmic
(variació anual del 3,1%) (vegeu les dades a la taula 94).
TAULA 94. PRINCIPALS MAGNITUDS DEL CONJUNT DE
L’ECONOMIA I DEL SECTOR TERCIARI PRODUCTOR DE TIC.
CATALUNYA, 2000-2004

La productivitat
del sector serveis
productor de TIC
és el 130,1% de la
productivitat total
de l’economia.

Unitats: valor afegit en milions d’euros, ocupació en milers de persones i productivitat en
euros. Variació mitjana anual, participacions i diferències de participacions en percentatges.

ECONOMIA
Valor afegit brut

2000

2004

Variació
2004-2000

115.056

151.425

7,9

Ocupació

2.766

3.107

3,1

Productivitat

41.601

48.745

4,3

2000

2004

Variació
2004-2000

3.036,3

4.431,0

11,5

Participació respecte del total

2,64

2,93

0,29

Ocupació

64,8

69,9

2,0

Participació respecte del total

2,34

2,25

-0,09

Productivitat

46.860

63.400

8,8

Economia = 100

112,6

130,1

17,4

SERVEIS PRODUCTORS TIC
Valor afegit brut

Font: Idescat.
La branca del
sector serveis
productor de TIC
amb més pes en
termes de valor
afegit és la de
telecomunicacions.
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Les magnituds de les branques que componen el sector serveis productor de TIC s’exposen a la taula 95. La branca amb més pes en termes
de valor afegit és la de telecomunicacions amb l’1,57% sobre el total de
l’economia. És la branca que més expansió presenta en aquesta magnitud
(variació anual del 15,1%) i la que més avança en termes de productivitat

SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

(variació anual del 25,2%). La seva productivitat és la més elevada de les
branques del sector productor de TIC i arriba l’any 2004 a ser del 487,1%
en el conjunt de l’economia.
La branca que té més pes en termes d’ocupació és la d’activitats informàtiques, amb l’1,24% de l’ocupació total. És la branca que més expansió
té en aquesta magnitud, amb una variació anual del 5%.
TAULA 95. PRINCIPALS MAGNITUDS DEL SECTOR TERCIARI
PRODUCTOR DE TIC PER BRANQUES D’ACTIVITAT.
CATALUNYA, 2000-2004

La branca del
sector serveis
productor de TIC
amb més pes en
termes d’ocupació
és la d’activitats
informàtiques.

Unitats: valor afegit en milions d’euros, ocupació en milers de persones i productivitat en
euros. Variació mitjana anual, participacions i diferències de participacions en percentatges.

ACTIVITATS POSTALS I DE CORREUS

2000

2004

Var. / Dif.
2004-2000

Valor afegit brut

404,3

463,6

3,7

Participació respecte del total

0,35

0,31

-0,05

Ocupació

20,1

21,2

1,5

Participació respecte del total

0,73

0,68

-0,04

20.152

21.817

2,1

Economia = 100

48,4

44,8

-3,7

TELECOMUNICACIONS

2000

2004

Var. / Dif.
2004-2000

Productivitat

Valor afegit brut

1.484,3

2.381,9

15,1

Participació respecte del total

1,29

1,57

0,28

Ocupació

12,5

10,0

-5,0

Participació respecte del total

0,45

0,32

-0,13

118.324

237.450

25,2

284,4

487,1

202,7

2000

2004

Var. / Dif.
2004-2000

1.147,7

1.585,6

9,5

Participació respecte del total

1,00

1,05

0,05

Ocupació

32,2

38,6

5,0

Participació respecte del total

1,16

1,24

0,08

35.656

41.065

3,8

85,7

84,2

-1,5

Productivitat
Economia = 100
ACTIVITATS INFORMÀTIQUES
Valor afegit brut

Productivitat
Economia = 100
Font: Idescat.
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Capítol III
MERCAT DE TREBALL,
RELACIONS LABORALS, SEGURETAT
I SALUT EN EL TREBALL

1.

EVOLUCIÓ DEL MERCAT DE TREBALL

1.1. REFERÈNCIES AL MARC NORMATIU I INICIATIVES
PÚBLIQUES
La valoració intermèdia que es va fer l’any 2005 de l’Estratègia europea per a l’ocupació (EEO) no va tenir un balanç positiu, fet que va comportar-ne el redimensionament i la simplificació.
La transposició de l’EEO a Espanya ha significat l’assumpció per part
del Govern espanyol del Programa nacional de reformes (PNR) com a
referència fonamental de la política econòmica del Govern per als anys
2005-2010. En l’elaboració del PNR s’ha incrementat la participació de les
comunitats autònomes, dels agents socials i econòmics, així com dels representants del Congrés i el Senat. També destaca una més gran concreció
dels objectius i un avenç en els mecanismes de seguiment.
Pel que fa a Catalunya, el Pla d’ocupació de Catalunya 2007-2013 ha
tingut en compte a l’hora de definir les seves línies estratègiques les prioritats establertes per l’EEO revisada, així com les del PNR. L’aprovació del
Pla implica el compliment de la mesura 64 de l’Acord estratègic per a la
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.

La transposició
de l’EEO a Espanya ha significat
l’assumpció per
part del Govern
espanyol del Programa nacional de
reformes.

El Pla d’ocupació
de Catalunya 20072013 incorpora les
prioritats de l’EEO
revisada i del PNR.

Alguns dels reptes pendents de l’Estratègia a Espanya i Catalunya en
els àmbits de l’ocupació i la formació són els següents: reforçar la projecció
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mediàtica i política de l’EEOO; reduir la taxa de temporalitat laboral fins al
21%; reduir al 20% el nombre d’accidents per cada 100.000 treballadors;
assolir que el 15% de la població activa faci formació; aconseguir que el
80% dels joves entre 20 i 24 anys assoleixin la formació secundària postobligatòria; i, finalment, reduir al 10% la taxa d’abandonament escolar.

1.1.1. Àmbit comunitari
Comunicació de la Comissió al Consell Europeu de primavera de
l’any 2006: Ha arribat l’hora d’accelerar. La nova associació per al creixement i l’ocupació1

L’Informe de la Comissió al Consell de
primavera del 2006
analitza els 25 programes nacionals
de reforma.

L’Informe de la Comissió al Consell de primavera del 2006 fa una anàlisi dels 25 programes nacionals de reformes presentats pels estats membres
l’octubre del 2005, i assenyala els punts forts d’alguns d’aquests programes
per tal de fomentar l’intercanvi de bones pràctiques. Així mateix, evidencia
una sèrie d’àmbits en els quals existeixen punts febles i proposa accions
concretes a escala nacional i comunitària. En aquest sentit, i en l’àmbit de
l’ocupació, s’assenyalen els àmbits d’acció prioritaris següents:
- Invertir en educació i en investigació i innovació. L’entorn ha de ser
l’adequat perquè la investigació es tradueixi en innovació i s’estimuli
el creixement.
- Fomentar l’esperit empresarial i facilitar l’activitat de les empreses, a
través de la reducció dels tràmits administratius per tal de contribuir
al desenvolupament de les pimes, així com facilitar l’accés al finançament necessari.
- Atès el procés d’envelliment de la població, la societat europea ha
d’estar preparada perquè més persones treballin, que treballin més hores i d’una manera que s’aprofiti al màxim el seu talent. Amb aquesta
finalitat, es fan necessàries polítiques d’ocupació que ajudin les persones a trobar ocupació en cada fase de la seva vida i que eliminin els
obstacles per als qui desitgin treballar.
Paral·lelament a la plena realització dels programes nacionals, la Comissió assenyala que, a escala comunitària, s’ha de centrar l’atenció en les
mesures fonamentals següents:

1. COM (2006) 30 final, de 25.01.2006.
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- El Consell Europeu s’ha de comprometre a dur a terme una sèrie d’accions en l’àmbit de la despesa en investigació i educació, facilitar l’inici
de l’activitat de les empreses, així com la seva administració, i ajudar
les persones desocupades en la recerca d’ocupació.
- Aconseguir un consens nacional real en el marc dels programes, a través d’una estratègia de comunicació que inclogui tots els interessats
nacionals, regionals i locals, així com els interlocutors socials, que
han de desenvolupar un paper específic.
Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de
juliol del 2006, relativa a l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en matèria d’ocupació2
Aquesta Directiva té per objecte garantir l’aplicació del principi d’igualtat
d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones pel que fa a l’ocupació
i estableix que el principi d’igualtat es focalitza en: l’accés a l’ocupació, incloent-hi la formació, i a la formació professional; les condicions de treball,
incloent-hi la retribució; i els règims professionals de la Seguretat Social.
Tanmateix, defineix el concepte discriminació, tenint en compte que
aquest inclou l’assetjament i l’assetjament sexual, la discriminació per raó
de sexe i el tracte menys favorable a una dona en relació amb l’embaràs o
el permís per maternitat.
Decisió del Consell, de 18 de juliol del 2006, relativa a les directrius
per a les polítiques d’ocupació dels estats membres3
Aquesta Decisió estableix que les directrius per a les polítiques d’ocupació
dels estats membres es mantindran l’any 2006, atès que les directrius per a
l’ocupació i les orientacions generals de política econòmica només han de ser
objecte d’una revisió completa cada tres anys i limitar-se a la seva actualització
durant els anys intermedis del període triennal, el qual finalitza l’any 2008.
Comunicació de la Comissió al Consell Europeu de primavera:
Execució de l’Estratègia de Lisboa renovada per al creixement i l’ocupació. Un any de resultats4

La Directiva
2006/54/CE
té per objecte
l’aplicació del
principi d’igualtat
d’oportunitats i
igualtat de tracte
entre homes i
dones en l’àmbit de
l’ocupació.

La Comunicació
de la Comissió al
Consell Europeu
de primavera fa un
balanç de l’EEO
i analitza els progressos dels estats
membres.

2. DOUE L 204, de 26.07.2006.
3. DOUE L 204, de 26.07.2006.
4. COM (2006) 816 final, de 12.12.2006.
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Aquesta Comunicació té dues parts. A la primera es fa un balanç de
l’Estratègia de Lisboa renovada. La segona part analitza els progressos de
cadascun dels estats membres. Pel que fa al balanç de l’Estratègia a Espanya, es comentarà en l’apartat dedicat a la normativa estatal.
L’Estratègia ha guanyat protagonisme en els debats polítics nacionals, i
és més coneguda per la ciutadania europea. El balanç en matèria d’ocupació conclou que hi ha un creixement sostingut de les taxes d’ocupació, ja
que s’incorporen al mercat de treball més dones i persones d’edat avançada. Per contra, incideix en la idea que s’han d’incrementar els esforços per
aconseguir que els joves, quan acaben la formació, tinguin en un termini de
sis mesos una oferta d’ocupació o de formació, o bé accedeixen al servei
d'orientació.
Es posa de manifest que és necessari un més gran compromís amb el
Pacte per a la igualtat de gènere. Igualment, s’ha de continuar avançant perquè determinats col·lectius, com ara joves, gent gran i immigrants, assoleixin unes taxes d’atur inferiors. Cal continuar avançant en la flexiseguretat,
que es configura com un eix de treball de la Comissió per a l’any 2007, amb
el consens dels interlocutors socials. Així mateix, és necessari avançar en la
potenciació de l’esperit emprenedor.
El balanç comunitari fixa que per al 2007 els estats membres hauran de
garantir que els joves que acaben la formació tinguin abans de sis mesos
una ocupació, accedeixin a un servei d’orientació o a formació addicional;
incrementar els serveis de guarderies; proporcionar incentius específics per
perllongar la vida laboral, així com augmentar la participació en cursos de
formació dels treballadors més grans de 45 anys.
Informe de la Comissió sobre relacions laborals a Europa 20065
Informe de la
Comissió sobre
relacions laborals a
Europa 2006.

La Comissió Europea presenta bianualment un informe que analitza les
principals tendències de les relacions laborals a Europa.
L’Informe del 2006 posa de manifest que l’estructuració i la representativitat dels agents socials varia molt entre els estats membres atès que cada
estat té unes realitats històriques i socioeconòmiques diferents.

5. Comissió Europea, Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Igualtat d’Oportunitats,
juny del 2006.
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La representativitat sindical varia substancialment segons el sexe, l’edat
i el sector. En general, s’observa una més gran presència dels homes, de la
gent més gran i dels treballadors públics. D’altra banda, s’aprecia la introducció de canvis organitzatius per part dels sindicats.
D’acord amb l’Informe, es detecten les tendències següents en la relació
entre la llei i els convenis col·lectius: la descentralització de la negociació
a l’àmbit de l’empresa; canvis com a conseqüència de la reestructuració de
les empreses; noves formes de negociació destinades a treballadors temporals; assimilació del tractament dels treballadors temporals respecte dels
treballadors fixos, i utilització de la negociació col·lectiva com un mitjà per
detectar necessitats socials i traduir-les en drets socials.
Finalment, es detecten una sèrie de reptes de les organitzacions empresarials i de la representativitat sindical. Pel que fa a les primeres, els
reptes són els següents: la representació de les pimes; la descentralització
de la negociació col·lectiva; les pressions de modernització; l’economia de
recursos, i el reforçament de la capacitat emprenedora a la societat.
Els reptes principals de la representació sindical són: el rol dels representants en les empreses petites; la cobertura dels representants en algunes
branques del sector serveis; la subrepresentació de les dones; millorar la cobertura dels representants dels treballadors en algunes classes d’ocupació;
que els empresaris vegin la representació dels treballadors com un element
valuós i eficaç per a la presa de decisions, i la integració de la representació
laboral en el model de recursos humans de l’empresa.
El Parlament Europeu ha aprovat un Informe sobre les reestructuracions i l’ocupació6 amb la finalitat d’introduir aquesta qüestió en l’agenda
de la UE. L’opinió dels parlamentaris europeus gira a l’entorn de quatre
grans eixos: en primer lloc, sobre la necessitat de destinar recursos financers tant als Fons Estructurals com a la creació d’un Fons d’ajustament del
creixement, per tal de respondre a les crisis imprevistes, a les repercussions
regionals o sectorials i als efectes en l’ocupació i el medi ambient.

El Parlament Europeu ha aprovat un
informe sobre les
reestructuracions i
l’ocupació.

En segon lloc, posa especial èmfasi en el necessari reforçament del paper dels interlocutors socials, per tal que puguin anticipar-se, i si és possible
preveure, les reestructuracions empresarials mitjançant la consolidació i la
millora dels mecanismes d’informació i consulta dels treballadors.

6. Final A6-0031/2006.
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En tercer lloc, el Parlament Europeu defensa l’especial consideració de
què han de ser objecte els treballadors, com a primeres víctimes de les reestructuracions. Aquesta atenció implica la concessió d’ajudes econòmiques i
l’oferta de formació permanent, per tal de fer front als canvis.
En quart i darrer lloc, s’emfasitza la necessitat de disposar d’eines d’anàlisi pertinents per tal de tenir un coneixement real d’aquests fenòmens.

Llibre verd de la Comissió Europea: Modernitzar el dret laboral per
afrontar els reptes del segle XXI7
El Llibre verd de la
Comissió situa com
un repte l’equilibri
entre flexibilitat i
seguretat.

En l’actualitat, és àmpliament reconeguda la necessitat de modernitzar
els mercats laborals europeus per adaptar-los als canvis en què estan immersos. El concepte de flexiseguretat és un dels mètodes que es valoren
com a més adequats per aconseguir-ho, i s’ha convertit en un dels principals eixos de treball de la Comissió per al 2007.
El Llibre verd de la Comissió situa com un repte dels mercats de
treball europeus l’assoliment de l’equilibri entre flexibilitat i seguretat.
La seguretat entesa, no com una seguretat en el lloc de treball, sinó com
una seguretat que proporciona el sistema per ajudar el treballador a fer
front als canvis, per així tenir seguretat en l’ocupació. En aquest sentit,
es fa necessària la modernització del sistema de protecció social i la
instauració d’estratègies coherents d’aprenentatge permanent. D’altra
banda, quan es fa referència a la flexibilitat, aquesta s’entén, no com
una flexibilització dels requisits de l’acomiadament, sinó com una flexibilitat en el marc intern de l’empresa. Els aspectes tractats al Llibre verd
s’incorporen a l’Acord interconfederal per a la negociació col·lectiva
(ANC 2007).8

7. COM (2006) 708 final, de 22.11.2006.
8. Signat per les organitzacions sindicals i empresarials CCOO, UGT, CEOE i CEPYME el 6
de febrer del 2007, publicat al BOE núm. 48, de 24.02.2007.
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1.1.2. Àmbit normatiu estatal
En matèria de relacions laborals, es prorroga per a l’any 20069 l’Acord
interconfederal per a la negociació col·lectiva 2005 (ANC 2005).10 El
text de la pròrroga ha estat subscrit el dia 26 de gener del 2006 per la
CEOE, la CEPYME, CCOO i UGT. Per tant, són aplicables a la negociació
col·lectiva de l’any 2006 els criteris, les orientacions i les recomanacions
de l’ANC 2005.
En l’àmbit de les administracions públiques cal destacar la Llei 21/2006,
de 20 de juny, per la qual es modifica la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques.11 S’hi
regula la creació d’una mesa general de negociació de les administracions
públiques. En aquesta mesa les administracions públiques seran representades de forma unitària, atès que tot i estar presidida per l’Administració
general de l’Estat tindrà representants de les comunitats autònomes, de la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en funció de les matèries a
negociar. La representació de les organitzacions sindicals es distribuirà en
funció dels resultats obtinguts a les eleccions als òrgans de representació
del personal, delegats de personal, juntes de personal i comitès d’empresa,
en el conjunt de les administracions públiques.

Es prorroga per a
l’any 2006 l’Acord
interconfederal per
a la negociació
col·lectiva 2005.

La Llei 21/2006,
per la qual es modifica la Llei 9/1987,
regula la creació
d’una mesa general
de negociació de
les administracions
públiques.

Igualment, per a la negociació de les matèries i condicions de treball
comunes al personal funcionari, estatutari i laboral de cada Administració
pública, es regula la constitució en l’Administració general de l’Estat, i en
cadascuna de les comunitats autònomes i entitats locals, d’una mesa general de negociació. En aquest cas la representació sindical seguirà els criteris
esmentats però tenint en consideració en cada cas els resultats obtinguts en
les eleccions als òrgans de representació del personal funcionari, del personal estatutari i del personal laboral del corresponent àmbit de representació,
a més de ser-hi presents les organitzacions sindicals que formin part de la
Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques sempre que
hagin obtingut el 10% dels representants a personal funcionari o laboral en
l’àmbit corresponent de la Mesa de què es tracti.

9. Resolució de 31 de gener del 2006, de la Direcció General de Treball, per la qual es disposa
la inscripció en el registre i la publicació de la pròrroga, per a l’any 2006, de l’Acord interconfederal per a la negociació col·lectiva 2005 (BOE núm. 35, de 10.02.2006).
10. Per a un resum del contingut de l’ANC 2005, vegeu la Memòria socioeconòmica i laboral
de Catalunya 2005, p. 226.
11. BOE, núm. 147, de 21.06.2006.
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La Llei també estableix que, amb l’acord previ amb les organitzacions sindicals, els òrgans de govern de les administracions públiques poden
modificar o establir juntes de personal en determinats àmbits que així ho
requereixin per les seves especials característiques.
Així mateix, es regula que seran presents a les meses sectorials, a més de
les organitzacions sindicals més representatives a escala estatal i les de comunitat autònoma, els sindicats que hagin obtingut al corresponent sector el 10%
o més dels representants en les eleccions per a delegats i juntes de personal.

Llei 32/2006, de
regulació de la
subcontractació en
el sector de la construcció.

D’altra banda, cal tenir present la Llei 32/2006,12 de regulació de la
subcontractació en el sector de la construcció, que és la primera norma
que aborda el règim jurídic de la subcontractació. Per tant, podria qualificar-se d’històrica, malgrat el seu caràcter parcial (prevenció de riscos laborals) i sectorial (sector de la construcció). La Llei se centra en la prevenció
de riscos laborals en els contextos de la descentralització productiva. En
aquest sentit, una de les novetats de la Llei és l’establiment d’uns límits
objectius a l’encadenament de subcontractes.
Programa nacional de reformes d’Espanya: Informe anual de progrés 200613
L’Informe representa la primera actualització i seguiment del Programa
nacional de reformes (PNR), amb la col·laboració de les comunitats autònomes i el consens dels agents socials.

Programa nacional
de reformes d’Espanya: Informe anual
de progrés 2006.

Pel que fa al balanç de les mesures en matèria d’ocupació, l’Informe
destaca l’Acord per a la millora del creixement i l’ocupació amb l’objectiu
principal de reduir la temporalitat i incrementar la protecció dels treballadors en atur, mitjançant la potenciació de les polítiques actives d’ocupació,
la modernització dels serveis públics d’ocupació i la millora de la cobertura
d’atur per a alguns col·lectius.
Cal assenyalar també, per la seva relació indirecta en l’increment de la
quantitat i la qualitat de l’ocupació, la importància que dóna l’Informe a
treballar en l’elaboració del Projecte de llei d’autonomia personal i atenció
a les persones en situació de dependència. D’acord amb les previsions del
Llibre blanc de la dependència, el sistema nacional d’atenció a la depen-

12. BOE núm. 250, de 19.10.2006.
13. Presentat davant la Comissió Europea l’octubre del 2006.
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dència comportarà la creació l’any 2015 de prop de 300.000 llocs de treball, i requerirà la qualificació dels treballadors del sector.
Igualment, l’Informe destaca les mesures laborals contingudes en el Projecte de llei d’igualtat entre homes i dones, assolides a partir de l’acord amb
les principals organitzacions sindicals. Les mesures més significatives són:
el deure de negociar plans d’igualtat en les empreses de més de 250 treballadors; la possibilitat que la negociació col·lectiva estableixi mesures d’acció
positiva per afavorir l’accés de les dones a l’ocupació, així com l’eliminació
de situacions de discriminació en les seves relacions laborals, i mesures destinades a afavorir la conciliació entre la vida laboral i la personal.
L’Informe efectua el seguiment de la situació de l’Estat espanyol en els
14 indicadors estructurals de la Comissió Europea. En l’àmbit de l’ocupació,
la situació d’Espanya l’any 2005 és la següent: la taxa d’ocupació dels 15 als
64 anys (el 63,3%) es troba al voltant dels set punts per sota de la previsió
de la Comissió per al 2010 (el 70%); la taxa d’ocupació dels 55 als 64 anys
(43,1%) se situa per sota de la previsió del 2010 (el 50%); el percentatge de
joves de 20 a 24 anys amb educació secundària superior és del 61,1%, mentre
que la previsió de l’Estratègia és del 85% (rebaixada al 80% per a Espanya
pel PNR a causa dels mals resultats de l’Estat en aquest àmbit).
Pel que fa al balanç de l’EEO a Espanya, efectuat per la Comissió Europea,14 s’identifiquen els següents punts forts del procés de reforma en
matèria d’ocupació: la inclusió de l’empresa en els plans d’estudi nacionals
de tots els nivells educatius i un avenç satisfactori d’objectius quantificats,
en particular pel que fa referència a l’ocupació femenina.
D’altra banda, la Comissió recomana a Espanya la modernització de
la legislació en matèria de protecció de l’ocupació, amb la finalitat de millorar l’equilibri entre seguretat i flexibilitat en el mercat de treball per fer
front a la segmentació i augmentar l’interès pel treball a temps parcial. Així
mateix, es recomana a Espanya que garanteixi la realització efectiva de les
reformes en matèria d’educació per reduir l’abandonament escolar i per
integrar els sistemes de formació.

14. Comunicació de la Comissió al Consell Europeu de primavera: Execució de l’Estratègia
de Lisboa renovada per al creixement i l’ocupació. Un any de resultats. COM (2006) 816
final, de 12.12.2006.
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La Llei 43/2006,
sobre millora
del creixement i
l’ocupació té com
a objectiu principal
la reducció de la
temporalitat.

Llei 43/2006, de 29 de desembre, sobre millora del creixement i
l’ocupació15
L’objectiu principal de la Llei és la reducció de la temporalitat. Les
principals mesures que es preveuen poden classificar-se en tres àmbits:
- Mesures per impulsar la contractació indefinida i la conversió de la
contractació temporal en indefinida: s’obre la possibilitat de transformar els contractes temporals subscrits abans del dia 31 de desembre
del 2007 en contractes de foment de la contractació indefinida.
S’incorpora un nou programa de bonificacions que inclou nous col·lectius de dones la contractació de les quals s’incentiva; s’incorpora la bonificació de la contractació indefinida als homes aturats entre 16 i 30 anys,
fins ara exclosos. El nou sistema substitueix la bonificació proporcional
de les quotes de la Seguretat Social (que beneficia més els treballadors
amb salaris alts) per mòduls fixos d’ajuda mensual, diferents en funció dels
col·lectius. Així mateix, la Llei inclou un pla extraordinari de conversió de
contractes temporals en indefinits, a través del manteniment temporal de
la bonificació només per a les conversions fetes abans del 31 de gener del
2007.
Finalment, es redueix la cotització empresarial per atur en els contractes
indefinits, així com la cotització empresarial al Fons de garantia salarial.
- Mesures per millorar la utilització de la contractació temporal: s’introdueix un límit màxim en l’encadenament de contractes temporals;
s’estableix una major transparència i coordinació en el control de la
subcontractació d’obres i serveis i de la cessió il·legal de treballadors.
- Mesures per potenciar els serveis públics d’ocupació i per millorar la
situació dels treballadors davant la manca d’ocupació: es preveu un
pla global de modernització del servei públic d’ocupació estatal, així
com una millora en les prestacions per desocupació de determinats
col·lectius de treballadors.

15. BOE núm. 312, de 30.12.2006.
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1.1.3. Àmbit normatiu autonòmic
Al llarg de l’any 2006, i en el marc de les mesures previstes en l’Acord
estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la
competitivitat de l’economia catalana16 en matèria d’ocupació, s’han dut
a terme les accions següents: s’ha aprovat el Pla general d’ocupació de
Catalunya (mesura 64 de l’Acord); el SOC, amb la voluntat d’avançar cap
a un model descentralitzat d’actuació, ha constituït dos consorcis com a experiència pilot, amb un funcionament desigual (mesura 65); s’ha impulsat
el servei d’intermediació laboral en origen (SILO), a través de la creació de
les oficines de Polònia i Tànger (mesura 70).

Al llarg del 2006
s’han dut a terme
una sèrie d’accions
en el marc de les
mesures previstes a
l’Acord estratègic.

En compliment de la mesura 64 de l’Acord, el 5 de setembre del 2006
el Govern de la Generalitat aprova el Pla d’ocupació de Catalunya 20072013.17 El Pla, a l’hora de definir les seves línies estratègiques, ha tingut en
compte les prioritats establertes per l’EEO revisada, així com les prioritats del
PNR. L’Estratègia catalana per a l’ocupació (ECO) recull tots els reptes que
Catalunya s’ha de plantejar per millorar l’ocupació. Es plantegen dues prioritats bàsiques: l’ocupació de qualitat i l’increment de les persones actives.

Pla d’ocupació de
Catalunya 20072013.

L’ECO té tres línies estratègiques: l’increment del nombre d’efectius en
el mercat de treball; l’encaix de l’oferta i la demanda de treball i la millora de
la qualitat de l’ocupació. En el marc de les línies estratègiques s’estableixen
una sèrie de mesures: la modernització del Sistema d’Ocupació de Catalunya,
la qualificació i el foment de l’activitat emprenedora i la igualtat.
D’altra banda, el Parlament de Catalunya, amb la intenció de conciliar
la vida laboral i la familiar, ha aprovat la Llei 8/2006,18 de 5 de juliol, de
mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques a Catalunya. Aquesta
Llei sorgeix de la necessitat de sistematitzar de forma global les mesures en
matèria de conciliació laboral, personal i familiar per al personal al servei
de les administracions públiques per facilitar-ne l’aplicació i la interpretació. A més, es pretén crear un sistema que permeti una major implicació del
personal en les mesures de conciliació sense menyscabar en la prestació
dels serveis.

Llei 8/2006, de mesures de conciliació
de la vida personal,
familiar i laboral
del personal al servei de les administracions públiques.

16. Signat el 16 de febrer del 2005 pel Govern de la Generalitat i les organitzacions Foment
del Treball, PIMEC, FEPIME, CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya.
17. Aprovat pel Govern de la Generalitat el dia 5 de setembre del 2006.
18. DOGC, núm. 4675, de 13.07.2006.
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La Llei impulsa un canvi de perspectiva en la conciliació i estableix
un sistema pel qual els membres d’un mateix nucli familiar poden gaudir
d’una manera alternativa o compartida de les excedències, els permisos,
les llicències i les reduccions de jornada com a finalitat de la conciliació,
de manera que es puguin compartir les responsabilitats i necessitats entre
els dos membres.
La incorporació del permís de paternitat de quatre setmanes, que comença un cop hagi acabat el permís de maternitat, i la incorporació a la legislació
catalana de les mesures en matèria de violència contra les dones, regulada a
la legislació estatal, en constitueixen les novetats més destacables.
Si bé no té caràcter normatiu, l’any 2006 a Catalunya cal destacar que
en l’àmbit de l’aplicació de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, sobre millora del creixement i l’ocupació aprovada per l’Estat, que inclou el Pla
extraordinari de conversió de contractes temporals en indefinits, el mes
d’agost s’ha engegat una campanya de promoció de l’ocupació estable
entre més de 29.000 empreses catalanes que presenten una alta temporalitat. Aquesta campanya afecta concretament 29.047 empreses de totes les
demarcacions que sumen en el seu conjunt 408.125 treballadors i treballadores amb contracte eventual o d’obra i servei. Aquestes empreses de més
de sis treballadors pertanyen principalment als sectors de la construcció, el
comerç i l’hoteleria i mostren una taxa de temporalitat més alta que la del
seu sector econòmic, la d’empreses de la mateixa grandària o del mateix
territori.
La campanya promou, mitjançant la informació, la reducció de la temporalitat, atès que es considera que en algunes ocasions l’ús de determinades
modalitats contractuals de forma errònia respon a un deficient coneixement
de quins són els casos aplicables en cada moment. Per tant, el Departament
de Treball tramet una carta a les esmentades empreses en què s’adjunta un
fullet informatiu que explica amb detall en quins casos són aplicables en
dues de les tres modalitats de contractació temporal existents: el contracte
per obra o servei determinat i el contracte eventual per circumstàncies de la
producció, perquè són els que més s’utilitzen equivocadament.
Igualment, l’opuscle enviat a les empreses detalla les bonificacions per
les conversions en indefinits dels contractes temporals dels seus treballadors i treballadores i, de forma especial, les que preveu el Pla extraordinari
del 2006 impulsat per l’Estat. També es convida els empresaris a informar
al Departament de les conversions que realitzin fins al final del 2006, per
poder fer un seguiment de l’aprofitament del Pla.
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1.2. INACTIVITAT, ACTIVITAT, OCUPACIÓ I ATUR A
CATALUNYA
Les dades estadístiques –mitjanes anuals– proporcionades per l’Enquesta de
població activa (EPA) mostren la realitat del mercat de treball català l’any 2006.
Les dades s’analitzen en l’àmbit provincial i autonòmic. Així mateix, s’incideix
en les variacions dels indicadors d’anàlisi en relació amb l’any 2005.

1.2.1. Inactivitat
La taxa d’inactivitat, és a dir, la proporció de persones que ni treballen
ni busquen feina sobre el total de persones de 16 anys i més, s’ha reduït a
Catalunya en quasi dos punts percentuals en els darrers quatre anys. Destaca
el descens de la inactivitat de les dones en més de tres punts percentuals. La
taxa d’inactivitat femenina (47,5%) continua, però, sent més elevada que la
masculina (27,8%) l’any 2006 a Catalunya en gairebé 20 punts percentuals.

La taxa d’inactivitat
a Catalunya s’ha
reduït en quasi dos
punts percentuals
en els darrers quatre anys.

Tot i que es constata el descens de la inactivitat femenina al llarg dels
darrers quatre anys, a la taula següent s’observa que l’any 2006 la inactivitat de les dones és superior a la masculina en tots els grups d’edat. Les
taxes més elevades es concentren en les franges d’edat més avançades –la
causa d’inactivitat més freqüent és la jubilació–, tot i que també s’observa una taxa elevada en el grup d’edat més jove. Aquestes elevades taxes
d’inactivitat entre els joves es podria considerar que responen al fet que les
persones d’aquesta edat encara estan estudiant.

La inactivitat de les
dones és superior a
la masculina en tots
els grups d’edat.

La diferència més important entre homes i dones es concentra en el
grup d’edat de 55 a 64 anys, tot i que també destaca la diferència de quasi
deu punts percentuals en el cas del col·lectiu entre 16 i 24 anys.
TAULA 96. TAXA D’INACTIVITAT PER GRUPS D’EDAT
I SEXE. CATALUNYA, 2006
Unitats: percentatges.

Homes

Dones

Total

38,2

46,3

42,1

De 25 a 54 anys

5,6

22,9

14,1

De 55 a 64 anys

29,7

63,1

46,8

De 65 anys i més

95,5

98,6

97,3

Total

27,9

47,5

37,8

De 16 a 24 anys

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat.
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La causa més freqüent d’inactivitat
és la jubilació, seguida de les feines
de la llar.

Atenent a la inactivitat segons la causa, s’observa que la causa
més freqüent d’inactivitat és la jubilació (36,2%), seguida de les feines de la llar (29,6%). Per sexes, destaca que el 94,8% de les persones
que han al·legat com a causa d’inactivitat les feines de la llar són
dones. Així mateix, s’observa una diferència important entre sexes
quan la causa d’inactivitat és la jubilació (el 62,0% són homes enfront
del 38,1% de les dones), fet que probablement s’explica perquè són
generacions en què la majoria de dones no treballava o bé treballava
sense cotitzar.
TAULA 97. POBLACIÓ INACTIVA (16 ANYS I MÉS)
PER SITUACIÓ D’INACTIVITAT I SEXE. CATALUNYA, 2006
Unitats: percentatges.

Estudiants
Jubilats
Feines de la llar
Incapacitat permanent
Pensions no jubilació
Altres

Homes
47,1
62,0
5,3
51,8
50,6
64,1

Dones
52,8
38,1
94,8
48,2
49,4
35,9

Total
12,7
36,2
29,6
5,7
13,0
2,9

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE.
La categoria “Altres” inclou els inactius que no mencionen cap situació d’inactivitat i declaren
estar cercant ocupació o treballant.
L’heterogeneïtat de
la població inactiva
és un repte per a les
polítiques d’ocupació.

L’heterogeneïtat de la població inactiva és un important repte per a les
polítiques d’ocupació. Dins d’aquesta heterogeneïtat s’amaguen moltes
causes, tant de tipus personal i familiar com de la mateixa estructura del
mercat de treball. Així mateix, existeix una reserva de treballadors potencials desanimats, cosa que es dedueix del fet que un percentatge important
de la població inactiva es declara disposada a treballar.

1.2.2. Activitat
La població activa
a Catalunya l’any
2006 s’incrementa
el 3,5% respecte de
l’any anterior.
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La població activa a Catalunya l’any 2006 és de 3.660.300 persones,
123.200 persones més que l’any anterior, que en termes relatius significa
un increment del 3,5%, superior a l’assolit l’any 2005. Cal assenyalar que
aquest creixement representa un increment en termes de població ocupada
(127.600 persones més), ja que la població desocupada ha descendit respecte al període anterior.
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Per províncies, és a Tarragona on més augmenta l’activitat l’any
2006 (el 5,4%), per sobre de la mitjana catalana, i és l’increment de
l’activitat femenina en aquesta província (el 6,9%) el que hi contribueix
més. A la resta de províncies s’observen augments per sota de la mitjana
catalana.
Per sexes, els homes són el 57% de les persones actives l’any 2006
a Catalunya, si bé l’activitat s’ha incrementat més en les dones que en
els homes en termes interanuals. Per franges d’edat, són les edats més
avançades les que més incrementen el nombre d’actius el 2006, sobretot els homes. Per contra, l’activitat ha decrescut en el grup d’edat de
20 a 24 anys en ambdós sexes, encara que aquesta disminució ha estat
superior en les dones que en els homes. Destaca l’important increment
en termes interanuals de l’activitat femenina en la franja d’edat entre els
16 i els 19 anys (el 20,2%). Aquest fet indica que l’any 2006 un percentatge elevat de noies no ha continuat amb els estudis i, principalment,
ha trobat una ocupació (l’any 2006 hi ha 5.500 noies ocupades més
d’aquesta franja d’edat, el 22,9% més en termes relatius) o que estan
cercant feina (l’any 2006 es comptabilitzen 1.500 noies aturades més,
el 14,1% més en termes relatius).

Destaca l’important
increment de l’activitat femenina en la
franja d’edat entre
els 16 i els 19 anys.

Els actius a Catalunya representen el 17% dels actius a Espanya l’any
2006. El pes de Catalunya en els actius totals de l’Estat és més elevat en les
persones de més de 55 anys, sobretot en el cas de les dones.
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TAULA 98. POBLACIÓ ACTIVA (16 ANYS I MÉS) PER GRUPS
D’EDAT I SEXE. CATALUNYA, 2006
Unitats: població activa en milers i variació relativa i participació de Catalunya a Espanya en
percentatge.

CATALUNYA
2006
TOTAL

3.660,3

Variació 2005-2006
Absoluta

Relativa

123,2

3,5

De 16 a 19

89,1

1,1

1,3

De 20 a 24

311,2

-10,5

-3,3

De 25 a 54

2.817,8

103,0

3,8

De 55 i més
HOMES
De 16 a 19

442,2

29,7

7,2

2.087,3

56,1

2,8

47,5

-6,0

-11,2

De 20 a 24

172,2

-3,6

-2,0

De 25 a 54

1.581,7

44,3

2,9

De 55 i més

286,1

21,5

8,1

DONES

1.573,0

67,2

4,5

De 16 a 19

41,6

7,0

20,2

De 20 a 24

139,1

-6,8

-4,7

De 25 a 54

1.236,0

58,5

5,0

De 55 i més

156,2

8,3

5,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat.
La taxa d’activitat
a Catalunya l’any
2006 és del 62,2%,
enfront del 61,3%
de l’any anterior.
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La taxa d’activitat a Catalunya s’ha situat en el 62,2% l’any 2006, enfront del 61,3% de l’any anterior. Tal com s’observa en el gràfic següent, la
taxa d’activitat és superior en els homes (72,2%) que en les dones (52,5%)
en tots els grups d’edat. En el grup d’edat entre els 20 i els 24 anys l’activitat ha disminuït en un punt percentual en termes interanuals.
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1.2.3. Ocupació
L’any 2006 l’ocupació augmenta a Catalunya en 127.600 persones, que
significa un increment en termes interanuals del 3,8%, inferior al registrat
l’any 2005 (el 5,9%). La mitjana anual de persones ocupades a Catalunya
és de 3.418.700 i representen el 17,3% del total de l’Estat.
L’evolució de l’ocupació per sectors econòmics a Catalunya l’any 2006
segueix la tendència dels anys anteriors, i es concentra en el sector serveis, que representa el 62,4% de l’ocupació. Aquest sector, però, perd pes
amb relació al total respecte de l’any 2005, en què significava el 63,2% de
l’ocupació. La construcció representa l’any 2006 el 12,0% de l’ocupació,
un punt per sobre respecte del 2005. La indústria experimenta un dèbil creixement de l’ocupació el 2006 (el 0,6%). L’any 2005 disminuïa l’ocupació
en aquest sector el 0,5%.

L’any 2006 l’ocupació augmenta
a Catalunya en
127.600 persones.

L’ocupació es concentra en el sector
serveis.

A partir de l’any 2000 i sobretot des dels processos de deslocalització,
s’observa un menor avanç de l’ocupació a la indústria a Catalunya que a
Espanya, sobretot a la indústria tèxtil i de la confecció, que són sectors amb
un pes important en la indústria catalana.

GRÀFIC 62. POBLACIÓ OCUPADA (16 ANYS I MÉS)
PER SECTORS ECONÒMICS. CATALUNYA, 2006
Unitats: percentatges.
Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

2,5

23,1

62,4

12,0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat.
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Per sexes, a
Catalunya s’observa l’any 2006 una
desacceleració en
l’ocupació.

Per sexes, a Catalunya s’observa l’any 2006 una desacceleració en l’ocupació en ambdós col·lectius. Així, el nombre de dones ocupades a Catalunya
s’incrementa el 4,6% (el 7,0% el 2005) per sobre del 3,4% registrat entre els
homes (el 5,2% el 2005). Pel que fa als grups d’edat, l’any 2006 s’observa un
millor comportament relatiu dels treballadors de més edat. L’ocupació creix
el 7,9% entre els treballadors més grans de 55 anys. No obstant això, entre els
treballadors de 20 a 24 anys l’ocupació decreix l’1,4%.
TAULA 99. POBLACIÓ OCUPADA (16 ANYS I MÉS) PER GRUPS
D’EDAT I SEXE. CATALUNYA, 2006
Unitats: població ocupada en milers i variació relativa en percentatge.

2006
TOTAL

Variació 2005-2006
Absoluta

Relativa

3418,7

127,6

3,8

De 16 a 19

66,4

0,7

1,1

De 20 a 24

275,2

-3,8

-1,4

De 25 a 54

2.652,3

99,5

3,9

De 55 anys i més
HOMES
De 16 a 19

424,8

31,3

7,9

1.977,3

64,9

3,4

37,0

-4,8

-115

De 20 a 24

153,7

2,5

1,6

De 25 a 54

1.509,5

43,9

3,0

277,1

23,3

9,2

De 55 anys i més
DONES

1.441,5

62,8

4,6

De 16 a 19

29,5

5,5

22,9

De 20 a 24

121,5

-6,3

-4,9

De 25 a 54

1.142,8

55,6

5,1

147,7

8,0

5,7

De 55 anys i més

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

La taxa d’ocupació
a Catalunya se
situa l’any 2006
en el 58,1%.
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La taxa d’ocupació a Catalunya l’any 2006, és a dir, la proporció de
persones de 16 anys i més que treballen, s’eleva fins al 58,1%, un punt per
sobre de l’observada un any abans. Per sexes, la taxa d’ocupació femenina
(el 48,1%) continua sent inferior a la masculina (el 68,3%), prop dels 20
punts percentuals, si bé l’ocupació femenina creix de forma més intensa en
termes interanuals que la masculina (l’1,3% i el 0,7%, respectivament). Per
trams d’edat, les taxes d’ocupació més elevades s’observen en el col·lectiu
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entre 25 i 54 anys (el 80,9%). Destaca l’important increment de l’ocupació
de les dones entre 16 i 19 anys. Les taxes d’ocupació de les dones són més
baixes en tots els trams d’edat.
GRÀFIC 63. TAXA D’OCUPACIÓ (16 ANYS I MÉS) PER GRUPS
D’EDAT I SEXE. CATALUNYA, 2006
Unitats: percentatges.
Total
55 i més

Dones
Homes

De 25 a 54

De 20 a 24

De 16 a 19

Total

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

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

L’any 2006 la taxa d’ocupació a Catalunya entre els 16 i els 64 anys
és del 72,1% (dos punts per sobre de la de l’any 2005); la femenina és del
61,7% (l’any 2005 va ser del 59,7%), i la de les persones entre 55 i 64 anys
és del 51% (inferior a la registrada l’any anterior, el 51,5%). Catalunya ja
ha assolit el 2006 els objectius fixats per l’EEO per al 2010: una taxa d’ocupació entre els 16 i els 64 anys del 70%, del 60% per a la població femenina
i del 50% per a les persones entre 55 i 64 anys.

Catalunya ha assolit l’any 2006 els
objectius fixats per
l’EEO per al 2010.

Població ocupada segons la situació professional
La mitjana anual de persones ocupades a Catalunya l’any 2006 és
de 3.418.700, de les quals la majoria són assalariades (el 82,7%). Els
empresaris sense personal assalariat i les cooperatives signifiquen el
10,9% de l’ocupació; els empresaris amb personal assalariat, el 5,4%, i
el col·lectiu d’ocupats enquadrats com a ajudes familiars, el 0,9%. Els
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La proporció de
persones ocupades
a temps parcial
sobre el total de
persones ocupades
a Catalunya l’any
2006 ha disminuït
respecte de l’any
anterior i és superior en les dones que
en els homes.

empresaris amb personal assalariat són els que han tingut un increment
relatiu més elevat en termes interanuals (el 6,3%). Les persones assalariades han augmentat el 3,9% respecte del 2005. Per contra, el collectiu d’ocupats enquadrats com a ajudes familiars s’han reduït l’1,5%
respecte de l’any anterior.
La proporció de persones ocupades a temps parcial sobre el total de
persones ocupades a Catalunya l’any 2006 és de l’11,7% i ha disminuït respecte de l’any anterior, en què va ser del 12,4%, trencant amb la tendència
dels anys anteriors. La taxa de parcialitat femenina (21,6%) és superior a
la masculina (4,4%).

Població ocupada assalariada
El total de persones assalariades a Catalunya l’any 2006 és de
2.827.100, el 3,9% més que l’any anterior, i la taxa de salarització (el pes
del personal assalariat sobre el col·lectiu d’ocupats totals) del 82,7%, similar a la de l’any anterior.
Els assalariats amb
contracte indefinit a
Catalunya tenen un
creixement inferior
als assalariats amb
contracte temporal.

Segons el tipus de contracte, el personal assalariat amb contracte indefinit l’any 2006 a Catalunya tenen un creixement inferior (l’1,6%) al
registrat pels assalariats amb contracte temporal (el 10,8%). L’any 2005
el creixement dels assalariats amb contracte indefinit va ser superior (el
5,0%), mentre que els assalariats amb contracte temporal van créixer de
forma més moderada que l’any 2006 (el 8,4%).
TAULA 100. POBLACIÓ OCUPADA ASSALARIADA PER TIPUS
DE CONTRACTE I SEXE. CATALUNYA, 2006
Unitats: població ocupada assalariada en milers i variació relativa en percentatges.

2006

Homes

Dones

Total

Indefinit

1.177,8

902,0

2.079,8

Temporal
TOTAL
Variació
2005-2006

392,9

354,4

747,3

1.570,7

1.256,4

2.827,1

Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Indefinit

-1,3

-0,1

34,7

4,0

Temporal

40,6

11,5

32,2

TOTAL

39,4

2,6

66,9

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat.
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3,4

1,6

10,0

72,8

10,8

5,6

106,2

3,9
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Pel que fa a l’anàlisi de l’ocupació segons sector públic o privat, l’any
2006 a Catalunya s’observa un increment del 5,1% de les persones assalariades del sector privat, enfront d’una disminució del 3,6% de les del sector
públic. Per sexes, les dones són majoritàries al sector públic (el 57,2%), si
bé han experimentat un creixement relatiu interanual positiu en el sector
privat (el 6,9%), mentre que ha disminuït la seva presència en el sector
públic (-1,0%).
D’altra banda, el col·lectiu d’assalariats amb contracte indefinit mostren un lleu creixement en termes interanuals al sector privat (el 2,8%), si
bé el creixement de la contractació temporal és superior (l’11,8%). Destaca
el descens del personal assalariat del sector públic amb contracte indefinit
(-5,4%), enfront de l’augment dels assalariats temporals (el 2,6%) en termes interanuals.

S’observa un descens del personal
assalariat del sector
públic amb contracte indefinit.

TAULA 101. POBLACIÓ OCUPADA ASSALARIADA SEGONS
SECTOR PRIVAT O PÚBLIC PER TIPUS DE CONTRACTE I SEXE.
CATALUNYA, 2006
Unitats: població ocupada assalariada en milers.

Sector privat

Sector públic

Total

TOTAL

2.463,4

363,7

2.827,1

Indefinit

1.799,7

2.079,8

2.079,8

Temporal

663,7

83,6

747,3

HOMES

1.415,2

155,5

1.570,7

Indefinit

1.045,6

132,2

1.177,8

Temporal

369,6

23,3

392,9

DONES

1.048,3

208,2

1.256,5

Indefinit

754,1

147,9

902,0

Temporal

294,1

60,3

354,4

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

Taxa de temporalitat
La taxa de temporalitat a Catalunya l’any 2006 se situa en el 26,4%
(1,6 punts percentuals superior a la del 2005). La temporalitat afecta més
les dones (28,2%) que els homes (25,1%).

La taxa de temporalitat a Catalunya
l’any 2006 és del
26,4% i afecta més
les dones que els
homes.

D’altra banda, a Catalunya la temporalitat és més elevada en el sector privat (26,9%) que en el sector públic (23,0%). En tots dos sectors ha
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augmentat de forma similar en termes interanuals (1,6 punts percentuals al
sector privat i 1,5 punts al sector públic).
La reforma laboral
ha tingut un impacte limitat sobre
la taxa de temporalitat.

La reforma laboral acordada pel Govern i els agents socials ha tingut
un impacte limitat sobre l’evolució de la taxa de temporalitat a Catalunya,
ja que només es va reduir en set dècimes percentuals entre els dos darrers
trimestres de l’any 2006.

GRÀFIC 64. TAXA DE TEMPORALITAT SEGONS SECTOR
PRIVAT O PÚBLIC. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: percentatges.

26,4
Total
24,8

23,0

2006

Sector públic

2005

21,5

26,9
Sector privat
25,3

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

Afiliació a la Seguretat Social
La mitjana anual de
persones registrades a la Seguretat
Social a Catalunya
l’any 2006 s’ha
incrementat en
126.010 persones
respecte de l’any
anterior.
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La mitjana anual de persones registrades a la Seguretat Social a
Catalunya l’any 2006 ha estat de 3.331.266 en el conjunt dels règims de
cotització, 126.010 persones més que les registrades l’any 2005. En termes
relatius significa un increment de l’ocupació del 3,9%, per sota de l’increment de l’any 2005. Catalunya representa el 17,9% de l’afiliació registrada
a l’Estat.
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Per règims de cotització, el règim general representa el 79,9% del
total d’afiliació a Catalunya l’any 2006. L’especial d’autònoms n’és el
16,7%.
La província que ha concentrat un nombre més elevat d’afiliació l’any
2006 és Barcelona (el 75,3%), seguida de Girona (el 9,6%), Tarragona (el
9,5%) i Lleida (el 5,6%), en concordança amb el pes de la població de cada
província respecte al total de Catalunya.

1.2.4. Desocupació
D’acord amb les dades de l’EPA, el nombre de persones aturades a
Catalunya l’any 2006 és de 241.600, 4.300 persones menys que l’any anterior; això significa una reducció de l’atur en termes interanuals de l’1,75%,
molt més baixa que la de l’any anterior, que va ser del 26,3%. Per tant,
continua la tendència de reducció de l’atur iniciada l’any 2004, encara que
no tan accentuada com la de l’any 2005.

El nombre de persones aturades a
Catalunya l’any
2006 és de 241.600
persones, 4.300
menys que l’any
anterior.

En correspondència amb el pes de cada província sobre la població total
a Catalunya, l’atur es concentra a la província de Barcelona (el 74,8%),
seguida de Girona (el 10,2%), Tarragona (el 9,7%) i Lleida (el 5,2%).

Perfil de la població desocupada
Si s’analitza l’atur atenent al sexe s’observa que afecta més les dones
que els homes: l’any 2006 a Catalunya el 54,4% de les persones aturades
són dones i el 45,6% són homes. La diferència més gran entre sexes es
troba en la franja d’edat entre 25 a 54 anys, en què les dones superen els
homes en nombre d’aturats.

L’atur afecta més
les dones que els
homes.

Tal com s’observa a la taula següent, a Catalunya la reducció de l’atur
es concentra en els homes; per contra, l’any 2006 hi ha 4.400 dones aturades més que l’any anterior, que representa un increment relatiu del
3,5%.

La reducció de
l’atur a Catalunya
es concentra en els
homes.
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TAULA 102. TAULA DE POBLACIÓ DESOCUPADA (16 ANYS
I MÉS) PER GRUPS D’EDAT I SEXE. CATALUNYA, 2006
Unitats: població desocupada en milers de persones i variació relativa en percentatge.

CATALUNYA
2006

Variació 2005-2006
Absoluta

Relativa

241,6

-4,3

-1,7

De 16 a 19

22,6

0,3

1,3

De 20 a 24

36,1

-6,6

-15,5

De 25 a 54

165,5

3,5

2,2

De 55 anys i més

17,4

-1,5

-1,9

HOMES

110,1

-8,7

-7,3

De 16 a 19

10,5

-1,2

-10,3

De 20 a 24

18,4

-6,2

-25,2

De 25 a 54

72,2

0,5

0,7

De 55 anys i més

8,9

-1,9

-17,6

DONES

131,5

4,4

3,5

De 16 a 19

12,1

1,5

14,1

De 20 a 24

17,6

-0,5

-2,8

De 25 a 54

93,3

3,0

3,3

De 55 anys i més

8,5

0,4

4,9

TOTAL

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

D’acord amb el gràfic següent, en el període comprès entre els anys
2001 i 2006 el nombre de dones en atur ha estat superior al d’homes.
Malgrat que l’any 2005 s’aprecia un acostament entre ambdós sexes,
l’any 2006 es trenca aquesta tendència com a conseqüència de l’augment de l’atur entre les dones, mentre que disminueix el nombre d’homes aturats.

262

MERCAT DE TREBALL, RELACIONS LABORALS, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

GRÀFIC 65. EVOLUCIÓ DE L’ATUR PER SEXE.
CATALUNYA, 2001-2006
Unitats: població desocupada en milers de persones.
178,9

181,4

180,7

148,8
142,5

154,2

152,9

127,1

131,5
Homes
Dones

118,1
118,8

2001

2002

2003

2004

2005

110,1

2006

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

Segons el temps d’estada a l’atur, el percentatge de l’atur més elevat
correspon l’any 2006 al de curta durada, ja que el 66,7% de les persones
aturades feia menys de dotze mesos que cercaven una ocupació.

El percentatge de
l’atur més elevat
correspon l’any
2006 al de curta
durada.

D’altra banda, l’any 2006 es constata a Catalunya una reducció de l’atur
de llarga durada respecte de l’any anterior. El col·lectiu d’aturats que fa més
de dos anys que busquen una ocupació han passat de representar l’11,8%
del total l’any 2005 al 9,2% l’any 2006. Igualment, es constata un lleuger
augment de l’atur de curta durada en el període considerat.
L’atur de llarga durada preocupa especialment l’EEO a causa de les
dades que el relacionen amb alguns problemes com la marginació social, la
pobresa i el baix creixement de la productivitat.

Taxa d’atur estimat
D’acord amb les dades de l’EPA, l’any 2006 a Catalunya la taxa d’atur
és del 6,6%, i és inferior en 0,4 punts a la corresponent a l’any 2005.
D’altra banda, la taxa d’atur és molt similar a les quatres províncies catalanes. Barcelona és l’única província que ha superat lleugerament la mitjana catalana, amb una taxa d’atur del 6,7%. Per contra, Lleida i Tarragona
se situen per sota d’aquesta mitjana, amb unes taxes d’atur del 6,3% i del
6,2%, respectivament.

La taxa d’atur a
Catalunya l’any
2006 és del 6,6%
i és inferior en 0,4
punts a la de l’any
anterior.
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Les dones continuen
tenint taxes d’atur
més elevades.

Per sexes, les dones continuen tenint unes taxes d’atur més elevades. El
valor de la taxa femenina d’atur és el mateix per als dos anys (el 8,4%).
Per grups d’edat, tal com s’observa en el gràfic següent, les taxes d’atur
més elevades es troben en el col·lectiu de 16 a 19 anys, en particular entre
les noies, amb una taxa d’atur del 29,1%. Les taxes d’atur del grup d’edat
entre 20 i 24 anys són igualment elevades, i també superiors en el cas de les
noies. L’atur entre les persones més joves continua sent un repte del mercat
de treball català.

GRÀFIC 66. TAXA D’ATUR PER GRUPS D’EDAT I SEXE.
CATALUNYA, 2006
Unitats: percentatges.
6,6
Total

8,4
5,3
3,9

55 i més

5,4
3,1

Total
5,9

De 25 a 54

Dones
7,5

Homes

4,6
De 20 a 24

11,6
12,7
10,7
25,4

De 16 a 19

29,1
22,2

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

Atur registrat
La mitjana de
persones aturades registrades a
Catalunya l’any
2006 és de 260.841
persones, 4.622
persones menys que
l’any 2005.
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D’acord amb les dades del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC),
la mitjana de persones aturades registrades a Catalunya l’any 2006 és de
260.841 persones, 4.622 persones menys que l’any 2005. El 58,1% dels aturats
registrats són dones. Per províncies, Barcelona és la que concentra un major
nombre de persones en atur l’any 2006 (el 78%). Lleida és la província en què
més disminueix l’atur en termes relatius en relació amb el 2005 (el 4,1%).
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TAULA 103. ATUR REGISTRAT PER PROVÍNCIES.
CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: nombres absoluts i variació relativa en percentatge.

Barcelona
Tarragona
Lleida
Girona
Catalunya

2006

2005

203.543
24.957
10.089
22.251
260.841

207.758
24.844
10.519
22.342
265.463

Variació 2005-2006
Absoluta
Relativa
-4.215
-2,0
113
0,5
-430
-4,1
-91
-0,4
-4.622
-1,7

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

Per franges d’edat, el nombre més elevat de persones aturades registrades a Catalunya l’any 2006 es concentra en el col·lectiu entre 30 i 44 anys
(el 60,7% són dones). En termes interanuals, l’atur disminueix en totes les
franges d’edat amb l’excepció dels més grans de 55 anys, en què l’atur
creix el 5,6%. D’altra banda, s’aprecia que l’atur és més elevat en les dones
que en els homes en pràcticament totes les franges d’edat, amb l’excepció
dels més joves de 25 anys i entre els més grans de 60 anys.
TAULA 104. PERSONES ATURADES REGISTRADES
PER SEXE I EDAT. CATALUNYA, 2006
Unitats: població desocupada en nombres absoluts i variació relativa en percentatge.

2006
De 16 a 19
De 20 a 24
De 25 a 29
De 30 a 44
De 45 a 54
De 55 a 59
De 60 i més
Variació 05-06
De 16 a 19
De 20 a 24
De 25 a 29
De 30 a 44
De 45 a 54
De 55 a 59
De 60 i més

Homes
Dones
Total
5.131
3.431
8.562
9.429
8.955
18.384
14.846
18.270
33.116
37.471
58.002
95.473
17.264
32.291
49.555
12.636
19.970
32.606
12.489
10.657
23.146
Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa
-362
-6,6
-205
-5,6
-607
-6,6
-713
-7,0
-1.036
-10,4
-1.749
-8,7
-757
-4,9
-1.268
-6,5
-2.025
-5,8
-236
-0,6
-595
-1,0
-831
-0,9
-1.005
-5,5
381
1,2
-624
-1,2
-728
-5,4
721
3,7
-7
0,0
95
0,8
1.127
11,8
1.222
5,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SOC.
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1.3. ANÀLISI COMPARATIVA DE L'EVOLUCIÓ DELS PRINCIPALS AGREGATS DEL MERCAT DE TREBALL A LES
REGIONS DELS QUATRE MOTORS PER A EUROPA
En aquest apartat es realitza una comparativa entre els principals agregats del mercat de treball a Catalunya, Espanya i la UE. Així mateix es
comparen els valors que tenen aquests indicadors a les regions europees
que configuren els quatre motors: Baden-Württemberg, Roine-Alps, Llombardia i Catalunya. Cal tenir present que les dades sobre la UE i Espanya
es refereixen a l’any 2006, mentre que les dades de Catalunya i la resta
de regions dels quatre motors són de l’any 2005, atès que són les darreres
disponibles. La població de referència és la de 15 a 64 anys.
Les dades d’activitat, ocupació i atur procedents de l’EPA fan referència a la població de 16 anys i més, mentre que les obtingudes d’Eurostat
estan calculades per a la població de 15 a 64 anys, a excepció de les corresponents a l’atur, que estan referides a la població de 15 i més anys. Aquest
fet implica que aquestes variables mostrin valors significativament dispars
en funció que estiguin calculades amb una o altra font i, per tant, no són
comparables.
Tal com s’observa al quadre següent, les taxes d’ocupació han augmentat
en tots els àmbits territorials i en ambdós sexes entre els anys 2005 i 2006.
La taxa d’ocupació
total i la taxa femenina d’ocupació a
Catalunya han assolit l’any 2006 els
objectius de l’EEO
per al 2010.

La taxa d’ocupació total europea i espanyola encara no ha assolit l’any
2006 l’objectiu del 70% fixat a l’EEO per a l’any 2010. Igualment, les taxes
d’ocupació femenines se situen per sota del 60%, l’objectiu de la Comissió
Europea per al 2010. Per contra, la taxa total d’ocupació i la taxa d’ocupació de les dones a Catalunya l’any 2006 (de 16 a 64 anys) ja han assolit els
objectius de l’EEO i se situen en el 72,1% i en el 61,7%, respectivament.
TAULA 105. TAXA D’OCUPACIÓ (15-64 ANYS) PER SEXE.
UE-25, UE-15 I ESPANYA, 2005-2006
Unitats: percentatges.

Total

Homes
2006

2005

2006

2005

2006

UE-25

63,8

64,7

71,3

72,0

56,3

57,3

UE-15

65,2

66,0

72,9

73,5

57,4

58,4

Espanya

63,3

64,8

75,2

76,1

51,2

53,2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la regió, Eurostat.
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Si es comparen les taxes d’ocupació entre les quatre regions europees,
s’observa que Catalunya té una bona posició relativa en relació amb la
resta de regions dels quatre motors: l’any 2005 és la regió amb el valor
més alt de la taxa (69,3%), després de Baden-Württemberg. Així mateix,
Catalunya és la regió en què més augmenta la taxa d’ocupació en termes
interanuals (2,3 punts percentuals).

Pel que fa a la
taxa d’ocupació,
Catalunya té una
bona posició relativa respecte de les
regions europees
dels quatre motors.

GRÀFIC 67. TAXA D’OCUPACIÓ (15-64 ANYS) DE LES REGIONS
EUROPEES DELS QUATRE MOTORS, 2004-2005
Unitats: percentatges.
2004

69,4 70,0

2005
69,3
67,0
65,6 65,5

64,1 64,6

Baden-Württemberg

Roine-Alps

Llombardia

Catalunya

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

D’altra banda, com s’observa a la taula següent, les taxes d’atur han
disminuït l’any 2006 en tots els àmbits territorials. Aquesta evolució positiva es reflecteix tant en els homes com en les dones. La taxa d’atur de les
dones a Espanya encara està lluny de la mitjana europea.
TAULA 106. TAXA D’ATUR (15 ANYS I MÉS) PER SEXE.
UE-25, UE-15 I ESPANYA, 2005-2006

La diferència més
destacada respecte
de la mitjana europea s’observa en
la taxa femenina
d’atur d’Espanya
l’any 2006.

Unitats: percentatges.

Total

Homes

Dones

2005

2006

2005

2006

2005

2006

UE-25

8,7

7,9

7,9

7,1

9,8

9,0

UE-15

7,9

7,4

7,0

6,5

8,9

6,5

Espanya

9,2

8,5

7,0

6,3

12,2

11,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la regió, Eurostat.
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Es constata la bona
situació de l’atur
a Catalunya si es
comparen les dades
amb la resta de
regions dels quatre
motors.

Si es comparen les taxes d’atur de les regions dels quatre motors corresponents a l’any 2005 es constata la bona situació de l’atur a Catalunya.
En efecte, Catalunya té l’any 2005 la taxa d’atur més baixa després de
la Llombardia. Per contra, l’atur augmenta a Baden-Württemberg i a la
Llombardia.

GRÀFIC 68. TAXA D’ATUR (15 ANYS I MÉS). REGIONS EUROPEES DELS QUATRE MOTORS, 2004-2005
Unitats: percentatges.
2004

2005
9,7

8,5

8,4

7,1

7,0

6,4
4,1

4,0

Baden-Württemberg

Roine-Alps

Llombardia

Catalunya

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la regió, Eurostat.
La taxa d’atur juvenil és el doble de la
taxa d’atur global
en tots els àmbits
territorials.

D’acord amb la taula següent, la taxa d’atur juvenil és el doble de la
taxa d’atur global en tots els àmbits territorials. Espanya ha disminuït la
seva taxa d’atur juvenil respecte de l’any 2005 i ha assolit l’objectiu de
l’EEO per al 2010 (el 18,6%).
TAULA 107. TAXA D’ATUR JUVENIL (MENORS DE 25 ANYS).
UE-25, UE-15 I ESPANYA, 2005-2006
Unitats: percentatges.

Total

Homes

Dones

2005

2006

2005

2006

2005

2006

UE-25

18,6

17,2

18,4

16,8

18,9

17,7

UE-15

16,8

16,1

16,5

15,7

17,1

16,4

Espanya

19,7

17,9

16,7

15,0

23,4

21,6

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

268

MERCAT DE TREBALL, RELACIONS LABORALS, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

Si es compara l’atur juvenil a Catalunya amb el de la resta de regions
dels quatre motors l’any 2005, s’observa que està cinc punts per sobre de
la regió amb més bons resultats, Baden-Württemberg. No obstant això, a
Catalunya s’ha reduït de forma important la taxa d’atur juvenil i ha passat
del 21,2% el 2004 al 15,9% el 2005. Catalunya se situa per sota de la mitjana de la UE i assoleix l’objectiu fixat per l’EEO per al 2010.

GRÀFIC 69. TAXA D’ATUR JUVENIL (MENORS DE 25 ANYS)
PER SEXE. REGIONS DELS QUATRE MOTORS, 2005
Unitat: percentatges.
Homes

Dones

Total

20
15
10
5
0
Baden-Württemberg

Roine-Alps

Llombardia

Catalunya

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

1.4. LA CONTRACTACIÓ A CATALUNYA
1.4.1. Balanç de la contractació 2006
En aquest apartat s’analitza la contractació realitzada a Catalunya durant
l’any 2006, es compara amb la contractació de l’any anterior i amb la de
l’àmbit estatal. També es fa una anàlisi de les característiques de les persones contractades i de les empreses contractants. S’ha de tenir en compte que
s’analitzen els contractes registrats i no el nombre de persones contractades,
ja que al llarg de l’any una persona pot subscriure més d’un contracte.
D’altra banda, es recull l’impacte de la conversió de contractes temporals en indefinits, després de la reforma laboral que va tenir lloc mit-
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jançant el Reial decret llei 5/2006, de 9 de juny, per a la millora del
creixement i de l’ocupació.
Les dades de Catalunya s’han obtingut del web del Departament de
Treball i de la publicació trimestral Conjuntura Laboral. Les dades estatals
s’han obtingut del web del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SPOE) i del
web del Ministeri de Treball.
Aquest any
s’han formalitzat
2.867.327 contractes laborals amb
lloc de treball a
Catalunya.

Aquest any destaca per l’increment que s’ha produït de contractes indefinits, en gran manera com a conseqüència de la reforma laboral que es va
dur a terme a mitjan any. Els contractes formalitzats per dones han estat el
5% inferior als formalitzats per homes. La contractació portada a terme per
les empreses de treball temporal ha significat el 19,6% de la contractació
efectuada a Catalunya.

La contractació laboral en el conjunt de Catalunya
L’any 2006 s’han formalitzat 2.867.327 contractes laborals amb
lloc de treball a Catalunya; 472.770 han estat contractes indefinits i
2.394.557 contractes temporals. A Espanya s’han formalitzat 18.526.772
contractes, dels quals 2.177.245 han estat indefinits i 16.349.527 han
estat temporals.
El gràfic següent ens mostra l’increment interanual que s’ha produït en
els contractes indefinits tant a Catalunya com a Espanya i el descens dels
contractes temporals.
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GRÀFIC 70. PERCENTATGE DE CONTRACTES INDEFINITS
I TEMPORALS. CATALUNYA I ESPANYA, 2005-2006
Unitats: percentatges.
87,2

91,0
83,5

Catalunya

88,2

Espanya

12,8

16,5
9,0

2005

11,8

2006

2005

Indefinits

2006
Temporals

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

D’altra banda, aquest any s’ha produït un increment del nombre de contractes. En la taula següent es mostra l’increment percentual i interanual
dels contractes formalitzats tant a Catalunya com a Espanya.

Els contractes indefinits han tingut
un increment del
38,3%.

TAULA 108. INCREMENT INTERANUAL DE LA CONTRACTACIÓ.
CATALUNYA I ESPANYA, 2006
Unitats:percentatges.

Contractes indefinits

Contractes temporals

Total

Catalunya

38,3

2,9

7,5

Espanya

41,1

4,7

7,9

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

Modalitats contractuals i l’impacte de la conversió de contractes
temporals en indefinits, després de la reforma laboral
El Govern i les organitzacions empresarials i sindicals estaven desenvolupant des de mitjan 2005 un procés de diàleg i negociació sobre el
mercat de treball que va portar a la publicació del Reial decret llei 5/2006,
de 9 de juny, per a la millora del creixement i de l’ocupació. Aquest Reial

Les mesures de la
reforma laboral han
fet augmentar la
contractació indefinida.
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decret recull mesures per impulsar la contractació indefinida, com ara el
Programa de foment a l’ocupació i l’estímul de la conversió de contractes
temporals en indefinits mitjançant un programa d’incentius i bonificacions, i la reducció de les cotitzacions empresarials. Aquesta reforma, que
va entrar en vigor l’1 de juliol, ha fet que aquest any, respecte a l’any
anterior, hi hagi hagut un important increment dels contractes indefinits.
D’altra banda, en els contractes temporals, tot i que han tingut un increment respecte a l’any anterior, l’augment no ha estat tan significatiu com
en anys precedents.
Dels 472.770 contractes indefinits que s’han formalitzat aquest any a
Catalunya, el 45,4% s’han realitzat durant el primer semestre i el 54,6%
durant el segon semestre, és a dir, el segon semestre de l’any els contractes
indefinits s’han incrementat el 9,2%. El contracte que ha tingut un increment més important ha estat el de foment i el convertit en indefinit, tal com
es pot veure en la taula següent.
TAULA 109. CONTRACTES INDEFINITS. CATALUNYA, 2006
Unitats: nombre de contractes i percentatges.

Total
anual

Primer
semestre

Segon
semestre

Variació
semestres
absoluts percentatge

Convertit en indefinit

232.489

102.315

130.174

27.859

12,0

Foment

79.869

34.931

44.938

10.007

12,5

Discapacitats

2.086

1.087

999

-88

-4,4

Ordinari

158.326

76.188

82.138

5.950

3,8

TOTAL

472.770

214.521

258.249

43.728

9,2

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

Pel que fa a Espanya, el 44,2% de la contractació indefinida s’ha realitzat durant el primer semestre i el 55,8% restant durant el segon semestre, és
a dir, el segon semestre la contractació indefinida s’ha incrementat l’11,7%,
com es pot observar a la taula següent. Al conjunt d’Espanya la contractació indefinida del segon semestre ha estat 2,5 punts percentuals superior a
la de Catalunya.
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TAULA 110. CONTRACTES INDEFINITS. ESPANYA, 2006
Unitats: nombre de contractes i percentatges.

Total
anual

Primer
semestre

Segon
semestre

Variació
semestres
absoluts

percentatge

Convertit en indefinit 1.149.485

479.247

670.238

190.991

16,6

Foment

350.763

153.601

197.162

43.561

12,4

Discapacitats

11.797

6.052

5.745

-307

-2,6

Ordinari

665.200

322.672

342.528

19.856

3,0

TOTAL

2.177.245

961.572

1.215.673

254.101

11,7

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

En la taula següent es recull el nombre de contractes bonificats tant
a Catalunya com a Espanya que han estat comunicats a les oficines dels
serveis públics d’ocupació des de l’entrada en vigor del Reial decret llei
5/2006 i iniciats a partir de l’1 de juliol del 2006. Tal com es pot observar,
el major nombre de contractes bonificats han estat els convertits en indefinits. Els altres col·lectius més beneficiats per les bonificacions han estat les
dones, els joves i les persones més grans de 45 anys.

El major nombre
de contractes bonificats han estat
els convertits en
indefinits.

TAULA 111. CONTRACTES BONIFICATS ACOLLITS AL REIAL
DECRET LLEI 5/2006. CATALUNYA I ESPANYA,
SEGON SEMESTRE 2006
Unitats: nombre de contractes i percentatge.

CATALUNYA
Nombre contractes
Col·lectius
absoluts percentatge
Dones
15.590
11,0
Joves barons 16-30 anys 12.285
8,7
De més de 45 anys
9.522
6,7
998
0,7
INDEFINITS Discapacitats
Altres col·lectius
765
0,5
Conversions
99.880
70,7
Total indefinits
139.040
98,5
1.924
1,4
Discapacitats
TEMPORALS Altres col·lectius
262
0,2
Total temporals
2.186
1,5
TOTALS
Total bonificats
141.226
100,0

Tipus
contracte

ESPANYA
Nombre contractes
absoluts percentatge
73.285
10,3
51.807
7,3
36.640
5,2
6.693
0,9
3.982
0,6
521.917
73,5
694.324
97,7
14.913
2,1
1.082
0,2
15.995
2,3
710.319
100,0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.
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En la taula següent també es presenta la contractació indefinida realitzada a tot Espanya. Les dades del 2006 són els contractes que han estat
comunicats a les oficines dels serveis públics d’ocupació des de l’entrada
en vigor del Reial decret llei 5/2006 i iniciats a partir de l’1 de juliol del
2006, i les dades del 2005 es refereixen al mateix període i realitzats amb el
mateix criteri de l’any 2006. Tal com es pot observar, la reforma ha tingut
un fort impacte ja que els contractes per al foment de la contractació indefinida acollits a les bonificacions del Reial decret llei 5/2006 han tingut una
variació relativa del 383,9%.
TAULA 112. CONTRACTACIÓ INDEFINIDA. ESPANYA,
SEGON SEMESTRE 2006 I SEGON SEMESTRE 2005
Unitats:contractes i percentatge.

2006

2005

variació
Absoluta

Relativa

Indefinits ordinaris

567.093

560.694

6.399

1,1

Bonificats

186.660

170.806

15.854

9,3

No bonificats

380.433

389.888

-9.455

-2,4

Foment contractació indefinida

587.103

123.622

463.481

374,9

Bonificats

507.664

104.899

402.765

384,0

No bonificats

79.439

18.723

60.716

324,3

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.
El contracte convertit en indefinit
representa el 49,2%
de la contractació
indefinida.

A llarg de l’any el contracte indefinit més emprat a Catalunya ha estat el
contracte convertit en indefinit; els 232.489 contractes formalitzats representen el 49,2% de la contractació indefinida. La variació relativa respecte
de l’any 2005 ha estat del 55,7%.
El 56,1% d’aquests contractes, 130.497 contractes, han estat formalitzats per homes i el 43,9% per dones, és a dir, 101.992 contractes.
Pel que fa a l’origen dels contractes convertits en indefinits, s’ha d’indicar que el 78,4% dels contractes (182.319) provenen del contracte eventual per circumstàncies de la producció, el 15,8% provenen del contracte
d’obra o servei i el 2,2% provenen tant del contracte d’interinitat com del
de pràctiques.
El contracte indefinit ordinari, amb 158.326 contractes formalitzats,
representa el 33,5% del total de la contractació indefinida d’aquest any. El
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contracte de foment de la contractació indefinida, amb 79.869 contractes,
representa el 16,9% de la contractació i els 2.086 contractes signats per
discapacitats signifiquen el 0,4% de la contractació indefinida.
Respecte a l’any anterior, la contractació indefinida, tal com es
pot veure en una taula anterior, s’ha incrementat el 38,3%. En termes
percentuals, el contracte que més ha augmentat és el de foment de la
contractació indefinida, amb el 96,7%, seguit del contracte indefinit
ordinari, amb el 92,8%. Aquest any en el contracte indefinit ordinari
s’han comptabilitzat els contractes indefinits a temps parcial que els
anys anteriors estaven comptabilitzats per si mateixos sense integrar-los
a l’ordinari.
Com es pot veure en el gràfic següent, en el sector serveis és on es realitza la major part dels contractes indefinits: el 74,1% de la contractació
s’ha formalitzat en aquest sector.

El 74,1% de la contractació indefinida
es formalitza en el
sector serveis.

GRÀFIC 71. DISTRIBUCIÓ DELS CONTRACTES INDEFINITS
PER SECTORS. CATALUNYA, 2006
Unitats: nombre de contractes.
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis

5.834

64.602
52.082

350.252
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Per àmbit territorial es pot assenyalar que en termes percentuals, i respecte a l’any anterior, on més ha augmentat la contractació indefinida ha
estat a Girona, amb el 55,2%; seguida de Lleida i Tarragona, amb el 43,8%
i el 37,9%, respectivament, i, finalment, Barcelona, amb el 35,9%. El nombre de contractes formalitzats aquest any, per àmbit territorial, es mostra en
el quadre següent.

On més ha augmentat la contractació
indefinida, percentualment, ha estat a
Girona.
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GRÀFIC 72. DISTRIBUCIÓ DELS CONTRACTES INDEFINITS
PER ÀMBIT TERRITORIAL. CATALUNYA, 2006
Unitats: nombre de contractes.
Barcelona
Girona
Lleida

45.115

Tarragona

24.772
50.877

352.006
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Pel que fa als contractes indefinits formalitzats a Espanya, s’ha d’indicar que, dels 2.177.245 contractes, el 52,8%, és a dir, 1.149.485 contractes
han estat convertits en indefinits. Els 665.200 contractes indefinits ordinaris
han representat el 30,6% de la contractació i els 350.763 contractes per al
foment de la contractació indefinida han significat el 16,1% de la contractació. Els contractes indefinits per a discapacitats, amb 11.797 contractes,
han estat el 0,5% de la contractació.
El contracte eventual per circumstàncies de la producció
representa el 50,2%
de la contractació
temporal.

Pel que fa a la contractació temporal formalitzada a Catalunya, s’ha
d’indicar que el 98,2% d’aquesta contractació s’ha efectuat mitjançant tres
tipus de contractes: el contracte eventual per circumstàncies de la producció
que, amb 1.202.528 contractes, representa el 50,2% de la contractació; el
contracte d’obra o servei que, amb 872.227 contractes, representa el 36,4%
de la contractació, i el contracte d’interinitat que, amb 277.362 contractes,
en representa l’11,6%. Respecte a l’any anterior, s’ha d’assenyalar que els
contractes temporals a temps parcial es computaven independentment, i
aquests van ser l’any 2005 el 27,1% de la contractació temporal; aquest any
no es diferencia si els contractes són a temps complet o a temps parcial.

La contractació
temporal ha tingut
un increment del
2,9%.

Posant en relació la contractació temporal d’aquest any amb la de l’any
anterior, es constata un augment interanual del 2,9%. Per modalitats contractuals, el que ha sofert un major increment, del 113%, ha estat el contracte per a discapacitats, seguit del contracte d’interinitat i del d’obra i servei,
amb el 49,2% i 47,4%, respectivament. El contracte eventual per circumstàncies de la producció s’ha incrementat el 36,9%, el contracte de relleu
el 23,4%, el contracte de formació el 12,5% i el de pràctiques el 2,3%. Els
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contractes que han sofert un decrement respecte a l’any anterior han estat
el d’inserció, amb el 82%, i la rúbrica d’altres, amb el 29%.
En el gràfic següent es posa de manifest com en el sector serveis s’acumula el 79% de la contractació temporal.

El 79% de la contractació temporal
es formalitza en el
sector serveis.

GRÀFIC 73. DISTRIBUCIÓ DELS CONTRACTES
TEMPORALS PER SECTORS. CATALUNYA, 2006
Unitats: nombre de contractes.
Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis

47.837

165.550
288.584

1.892.586
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Pel que fa a la distribució territorial dels contractes temporals, podem
assenyalar que respecte a l’any anterior totes quatre demarcacions han tingut un lleuger increment de la contractació temporal: a Girona i a Lleida del
2,5%, a Barcelona del 3% i a Tarragona del 3,1%.
S’ha d’indicar que en el punt anterior de la Memòria es tracta l’ocupació a Catalunya. En aquell apartat s’analitza la taxa de temporalitat
i es posa de manifest que aquest any la taxa de temporalitat, en mitjanes anuals, és més elevada al sector privat (26,9%) que al sector públic
(22,3%). Totes dues taxes han experimentat un augment interanual: 1,6
punts percentuals en el sector privat i 1,5 punts percentuals en el sector
públic.
En la taula següent es recull el nombre de contractes formalitzats a
Catalunya, així com la variació interanual.
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TAULA 113. CONTRACTES REGISTRATS SEGONS
MODALITAT. CATALUNYA, 2006
Unitats: nombre de contractes i variació relativa en percentatge.

TOTAL
Ordinari temps indefinit
Indefinit discapacitats en CET

Variació 2005-2006
Absoluta

Relativa

158.326

76.216

92,8

-

-297

-100,0
17,2

Indefinit discapacitats

2.086

306

Convertits en indefinits

232.489

83.155

55,7

Temps parcial indefinit

-

-67.471

-100,0

79.869

39.263

96,7

-

-224

-100,0

472.770

130.948

38,3

153

-12

-7,3

4.808

-

100,0

Foment de la contractació indefinida
Indefinit aturats en situació d’exclusió
TOTAL INDEFINITS
Substitució jubilació 64 anys
Jubilació parcial
Temporals discapacitats en CET

-

-2.816

-100,0

Temps parcial temporal

-

-629.748

-100,0

Relleu
Obra o servei
Temporals aturats en situació d’exclusió
social
Formació

5.615

1.065

23,4

872.227

280.502

47,4

-

-553

-100,0

10.781

1.202

12,5

1.202.528

324.102

36,9

Interinitat

277.362

91.442

49,2

Pràctiques

11.035

248

2,3

Temporals bonificats discapacitats

2.738

1.454

113,2

40

-182

-82,0

Eventuals per circumstàncies producció

Inserció
Altres

7.270

-2.976

-29,0

TOTAL TEMPORALS

2.394.557

68.536

2,9

TOTAL CONTRACTACIÓ

2.867.327

199.484

7,5

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

Perfil de la contractació a Catalunya
Els homes formalitzen el 52,8% de la
contractació i les
dones el 47,2%.
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Del total de 2.867.327 contractes formalitzats l’any 2006, el 52,8%, és
a dir, 1.513.278 contractes, han estat formalitzats per homes i el 47,2%,
1.354.049, han estat formalitzats per dones. Aquests percentatges són gairebé idèntics en els contractes temporals: el 52,6% de la contractació recau
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en els homes i el 47,4% recau en les dones. Pel que fa als contractes indefinits, la variació és d’un punt percentual; així, el 53,6% de la contractació
ha estat formalitzada per homes i el 46,4% per dones.
Aquest any 2006 els homes han formalitzat 1.513.278 contractes de
treball, el 83,3% d’aquests contractes han estat contractes temporals i el
contracte més utilitzat ha estat el contracte eventual per circumstàncies de
la producció; el 16,7% han estat contractes indefinits i el més utilitzat ha
estat el contracte convertit en indefinit.
Les dones han formalitzat el 5% menys de contractes que els homes;
així, la contractació femenina ha estat de 1.354.049 contractes. La distribució dels contractes entre indefinits i temporals ha estat gairebé idèntica a
la dels homes: el 83,8% ha estat contractació temporal i el 16,2% ha estat
contractació indefinida.
Pel que fa a l’edat de les persones treballadores contractades, el major
nombre de contractes, el 35,8% del total, s’ha formalitzat amb persones
treballadores de 30 a 45 anys. En tots els trams d’edat, el contracte temporal més utilitzat ha estat l’eventual per circumstàncies de la producció i
el contracte indefinit més utilitzat ha estat el convertit en indefinit, excepte
en els més grans de 45 anys, en què el més utilitzat ha estat el contracte de
foment de la contractació indefinida.

El 35,8% de la
contractació es realitza amb persones
treballadores de 30
a 45 anys.

Pel que fa a les dades sobre el nivell acadèmic de les persones treballadores, aquestes ens indiquen com la majoria de contractes, el 73,3% dels
indefinits i el 73,1% dels temporals, es formalitzen amb persones treballadores amb estudis primaris. Les persones treballadores sense estudis formalitzen més contractes temporals (el 14,4%) que indefinits (l’11,5%), i en
les persones treballadores amb estudis superiors és a la inversa, formalitzen
més contractes indefinits (el 16,2%) que temporals (el 12,5%).
El contracte indefinit més utilitzat en tots els nivells acadèmics ha estat
el contracte convertit en indefinit, excepte amb les persones treballadores
amb títol universitari de segon o tercer cicle, que ha estat l’indefinit ordinari. Pel que fa als contractes temporals, el més utilitzat ha estat l’eventual
per circumstàncies de la producció, excepte amb les persones treballadores
amb estudis primaris incomplets, que ha estat el d’obra o servei.
Analitzant la contractació segons la grandària de l’empresa, ens trobem
que les empreses de fins a 10 persones treballadores realitzen el 24,3% del
total de la contractació i el major nombre de contractes indefinits, en xifres

El 24,3% de la contractació la realitzen les empreses de
fins a 10 persones
treballadores.
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absolutes, 174.254 contractes. Les empreses d’11 a 50 persones treballadores realitzen el 23,4% de la contractació; les empreses de 51 a 500 persones
treballadores n’han realitzat el 28,1%; les empreses que tenen de 501 a
5.000 persones treballadores han efectuat el 20,1% de la contractació, i les
empreses de 5.001 a més de 10.000 persones treballadores han efectuat el
3,4% de la contractació.
Pel que fa a la durada dels contractes, s’ha de destacar que el 36,4%
dels contractes tenen una durada indeterminada i que a menor durada del
contracte hi ha més contractes formalitzats; així, amb una durada inferior
al mes s’han formalitzat 633.019 contractes i amb una durada superior als
dotze mesos se n’han formalitzat 17.457.
Les ocupacions que concentren el major nombre de contractes, tant indefinits com temporals, són la de peons en indústries manufactureres, la
d’empleats domèstics i personal de neteja d’edificis i la de persones que
treballen en serveis de restauració. Pel que fa al tipus d’ocupació i al sexe,
es pot assenyalar que els contractes formalitzats pels homes es concentren
principalment en les ocupacions de peons en indústries manufactureres,
peons de transports i descarregadors, i en treballs d’obres estructurals de la
construcció; i els contractes formalitzats per dones es concentren en dependentes de comerç i similars, empleades domèstiques i personal de neteja
d’edificis, i en l’ocupació en serveis de restauració.

La contractació de les empreses de treball temporal
En aquest apartat es fa referència als contractes que han estat formalitzats per empreses de treball temporal (en endavant, ETT) amb les persones treballadores que prestaran els seus serveis en empreses usuàries. S’ha
d’indicar que aquests contractes estan inclosos en el total de contractes
registrats que s’analitzen en l’apartat anterior. També es fa referència, en
aquest apartat, als contractes de posada a disposició.
Les empreses de treball temporal, aquest any 2006, han formalitzat
563.165 contractes; respecte a l’any 2005 ha significat un increment del
6,1%, gairebé el mateix increment que es va produir l’any 2005 respecte a
l’any anterior, que va ser del 6,3%.
La contractació
efectuada per les
ETT significa el
19,6% del total de
la contractació.
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La contractació portada a terme per les ETT ha representat el 19,6% de
la totalitat de la contractació efectuada a Catalunya.
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Els 303.150 contractes formalitzats per homes han significat el 53,8%
de la contractació de les ETT i els 260.015 contractes formalitzats per dones, el 46,2% de la contractació. Aquests percentatges són gairebé idèntics,
i difereixen només un punt percentual a favor dels homes dels percentatges
assolits en la totalitat de la contractació. Respecte a l’any anterior, els contractes formalitzats per homes han augmentat el 6,6% i els formalitzats per
dones el 5,6%.
Les dades sobre l’edat de les persones treballadores ens porten a indicar, tal com es pot veure en el gràfic següent, que el major nombre de contractes es formalitza amb persones entre 30 i 45 anys, és a dir, el 33,3% de
la contractació; el 26,2% de la contractació s’ha formalitzat amb persones
entre 20 i 24 anys i el 21,8%, amb persones entre 25 i 30 anys; el 10,6% de
la contractació s’ha dut a terme amb persones menors de 20 anys i el 8,1%,
amb persones de més de 45 anys.

GRÀFIC 74. NOMBRE DE CONTRACTES FORMALITZATS
PER ETT SEGONS EDAT DE LES PERSONES
CONTRACTADES. CATALUNYA, 2006
Unitats: nombre de contractes.
187.318
147.383
122.812

59.805
45.847

<20

>=20 a <25

>=25 a <30

>=30 a <45

>=45

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

Tenint en compte la durada del contracte, es pot assenyalar que el
15,1% de la contractació té una durada igual o inferior a un dia; el 16,5%
de la contractació té una durada entre 1 i 10 dies; el 10,9% té una durada
entre els 11 i els 30 dies; el 10,3% té una durada superior als 30 dies, i el
46,8% té una durada indeterminada.
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Pel que fa als contractes de posada a disposició, és a dir, aquells formalitzats entre l’ETT i l’empresa usuària amb l’objecte de cedir el treballador,
aquest any a Catalunya se n’han formalitzat 558.608. El 84,1% dels contractes s’han realitzat a Barcelona, a Girona se n’han formalitzat el 6,2%,
a Tarragona el 6,8% i a Lleida el 3%. Pel que fa a les causes al·legades, el
46,9% dels contractes s’han formalitzat per a obra o servei determinat, el
46,4% per circumstàncies del mercat, el 4,8% per substitució de persones
treballadores amb dret a reserva del lloc de treball i l’1,9% s’han formalitzat per cobrir un lloc permanent durant un procés de selecció.

1.5. LA INCIDÈNCIA DE LA IMMIGRACIÓ EN EL MERCAT
DE TREBALL
1.5.1. Referències al marc normatiu i iniciatives públiques
1.5.1.1. Marc normatiu
En l’àmbit europeu es pot destacar la Decisió del Consell, de 5 d’octubre de 2006, relativa a l’establiment d’un mecanisme d’informació mútua
sobre les mesures dels estats membres en matèria d’asil i immigració.19
Amb aquesta norma es pretén que els estats membres comuniquin tant a
la Comissió com als altres estats membres la informació sobre les mesures
que vulguin adoptar o hagin adoptat recentment en matèria d’asil i immigració, sempre que aquestes mesures siguin accessibles al públic i puguin
tenir un impacte significatiu en diversos estats membres o en el conjunt de
la Unió Europea.
El Parlament Europeu estableix la
seva opinió sobre
la immigració econòmica.

També és destacable la Resolució del Parlament Europeu sobre
el plantejament de la UE sobre la gestió de la immigració econòmica
(COM[2004]0811 —2005/2059[INI]).20 Aquesta Resolució estableix en
60 punts l’opinió del Parlament sobre immigració econòmica: la considera
un fenomen humà positiu que ha afavorit el desenvolupament de les civilitzacions i els intercanvis culturals i tecnològics. Insisteix en la necessitat
d’adoptar una política comuna d’immigració.

19. DOUE L 283, de 14.10.2006.
20. DOUE C 272 E, de 09.11.2006.
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En l’àmbit estatal s’ha de destacar la Resolució de 30 de desembre de
2005, de la Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració, per la qual es disposa la publicació de l’Acord del Consell de Ministres, pel qual es regula
el contingent de treballadors estrangers de règim no comunitari a Espanya
per a l’any 2006.21 Aquesta Resolució s’adopta en virtut de l’article 39 de
la Llei orgànica 4/2000, que estableix la possibilitat que s’aprovi un contingent anual de treballadors tenint en compte la situació nacional d’ocupació;
tindran accés a aquest contingent aquells que no es trobin ni resideixin a
Espanya. La Resolució estableix un contingent de treballadors estrangers
estables, un contingent per a la recerca d’ocupació distribuït per sectors
d’activitats i ocupacions i un contingent per a la recerca d’ocupació per a
fills i néts d’espanyol d’origen.
El Reial decret 3/2006, de 16 de gener, pel qual es regula la composició,
les competències i el règim de funcionament del Fòrum per a la integració
social dels immigrants22 significa el desplegament de l’article 70 de la Llei
orgànica 4/2000 i deroga el Reial decret 367/2001, que ja regulava aquest
Fòrum. Aquest nou Reial decret sorgeix de l’impuls d’una política d’immigració basada en la consulta i la participació dels diferents agents que hi
estan involucrats i de la nova estructura orgànica del Ministeri de Treball i
Afers Socials. Es redefineixen algunes de les funcions del Fòrum i se n’hi
atorguen de noves, i es modifica la seva composició quantitativa, que passa
de 24 a 30 vocals.
Aquest any també s’ha publicat el Reial decret 1019/2006, de 8 de setembre, pel qual es modifica l’article 13 de Reglament de la Llei orgànica
4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i
la seva integració social, aprovat pel Reial decret 2393/2004, de 30 de desembre.23 La modificació fa referència a acords que regulen la readmissió
de les persones en situació irregular subscrits per Espanya.
També s’ha de destacar l’Ordre TAS/3698/2006, de 22 de novembre, per la qual es regula la inscripció de treballadors estrangers no
comunitaris als serveis públics d’ocupació i a les agències de collocació.24 Atès que el sistema nacional d’ocupació exigeix la inscripció dels demandants d’ocupació en els corresponents serveis públics,

21. BOE núm. 14, de 17.01.2006.
22. BOE núm. 14, de 17.01.2006.
23. BOE núm. 228, de 23.09.2006.
24. BOE núm. 291, de 06.12.2006.
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a fi i efecte de la intermediació laboral, en aquesta Ordre es preveu
la manera com els demandants d’ocupació estrangers han de complir
amb aquest tràmit.
L’article 138 de
l’Estatut d’autonomia regula les
competències de la
Generalitat en matèria d’immigració.

En l’àmbit autonòmic, cal destacar la Llei orgànica 6/2006, de 19
de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya25 que, en el
seu article 138, regula les competències que corresponen a la Generalitat
en matèria d’immigració. Pel que fa al mercat de treball, l’apartat segon
d’aquest article atorga a la Generalitat la competència executiva en matèria d’autorització de treball als estrangers quan la relació s’acompleixi a
Catalunya, la qual cosa comporta la tramitació i la resolució de les autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè i la dels recursos que s’hi
puguin presentar, i l’aplicació del règim d’inspecció i sanció. Aquesta competència s’haurà d’exercir en coordinació amb la que correspon a l’Estat en
matèria d’entrada i residència d’estrangers. També regula la participació
que correspon a la Generalitat en les decisions de l’Estat sobre immigració
que tinguin una transcendència especial per a Catalunya i, especialment, la
participació preceptiva prèvia en la determinació del contingent de treballadors estrangers.

1.5.1.2. Iniciatives públiques
En l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, signat el 16 de febrer del
2005, es van adoptar diferents mesures sobre la immigració. Pel que fa
a les dades del seguiment d’aquestes mesures, s’han extret del web de
l’Acord.

Aquest any es continua amb les mesures empreses en el
Pla de ciutadania i
immigració.

Una de les mesures adoptades va adreçada a millorar la qualitat de
l’ocupació i la cohesió social. Es va acordar crear una comissió d’immigració en el marc del Consell de Direcció del SOC i es va constatar la
conveniència de crear el Servei d’Intermediació Laboral en Origen, del
qual actualment hi ha en funcionament dues oficines, una al Marroc i l’altra
a Colòmbia. Amb aquestes oficines es pretén facilitar la contractació en
origen dels treballadors estrangers.
Una altra de les mesures adoptades es refereix a la política d’integració de persones immigrades. En aquesta mesura, hi té cabuda el Pla de

25. DOGC núm. 4680, de 20.07.2006.
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ciutadania i immigració 2005-2008, que regula les línies d’actuació en
matèria d’acollida i integració de la població nouvinguda a Catalunya.
En el web de l’Acord estratègic s’assenyala que el mes de juny del 2006
es va signar una pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Treball i Afers Socials i el Departament de Benestar i Família per
al desenvolupament d’actuacions d’acollida, d’integració de persones
immigrades i de reforç educatiu, que va comportar la gestió per part
de la Generalitat de 40.942.170 €. En el Pla de ciutadania i immigració
també hi ha una línia d’ajuts als ens locals per desenvolupar programes
d’acollida i integració; per a l’any 2006 s’hi van destinar 16.376.868 €.
Per al foment del coneixement de les llengües i per al reforç educatiu
s’han destinat 21.487.020 €.
Pel que fa a les iniciatives públiques, també s’ha de tenir en compte
que la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya porta
a terme plans territorials d’integració de les persones immigrants en què es
potencia la convivència, la cohesió comunitària, la lluita contra l’exclusió
social i la igualtat d’oportunitats.

1.5.2. Anàlisi de les dades
Segons l’EPA
Per a una millor anàlisi de la població activa, ocupada i desocupada
s’han desagregat les dades segons el gènere i la nacionalitat. Específicament en la nacionalitat s’ha diferenciat entre les persones nacionals de la
UE i les nacionals de països no comunitaris. A més, cal tenir en compte
que aquelles persones que disposin de doble nacionalitat (espanyola i
una altra) estaran incloses en la categoria de nacionalitat espanyola. Cal
recordar que la tinença d’una nacionalitat concreta no implica haver nascut al país d’aquesta nacionalitat, sinó que pot haver estat adquirida amb
posterioritat.
La població activa a Catalunya l’any 2006, de mitjana anual, ha
estat de 3.660.300 persones (el 3,5% més que l’any 2005). D’aquestes, 3.057.300 tenen nacionalitat espanyola i 603.100 estrangera. Per
tant, el percentatge de persones estrangeres sobre la població activa
és del 16,5%, encara que en el cas dels homes és una mica superior (el
17,7% dels actius homes són estrangers) i en el de les dones és inferior
(el 14,9%).

El 16,5% de la
població activa catalana són persones
estrangeres.

285

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006

El percentatge de dones sobre el total és del 43,0%, i és una mica
més elevat en el cas dels nacionals espanyols, el 43,8%; i respecte a
aquest s’observen quatre punts percentuals inferiors en el cas dels estrangers, el 38,8%.
La taxa d’activitat a Catalunya ha estat, de mitjana anual, del 62,2%.
Aquest percentatge es mostra molt més elevat si es considera el col·lectiu
d’estrangers de forma independent, que assoleix fins al 78,0%, i fins al
90,0% en el cas dels estrangers homes.
La població ocupada estrangera el 2006 a Catalunya ha estat de 530.100
persones, de les quals 333.600 són homes. El percentatge de persones ocupades estrangeres representa el 15,5% de les persones ocupades totals a
Catalunya i el 16,9% dels ocupats masculins.
La taxa d’ocupació del col·lectiu
d’estrangers és del
68,6%, deu punts
per sobre de la
taxa al conjunt de
Catalunya.
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La taxa d’ocupació a Catalunya ha estat del 58,1% en conjunt. Per nacionalitats, l’espanyola es revela inferior, el 56,5%, i la de les persones
estrangeres força superior, el 68,6%. Segons el gènere, la taxa d’ocupació
dels homes estrangers és del 81,3% i la de les dones del 54,2%. També es
donen diferències segons si la nacionalitat de la persona estrangera pertany
o no a la UE. Les persones nacionals de la UE tenen taxes d’ocupació més
properes a les espanyoles, encara que superiors en conjunt (61,6%) i en
el cas dels homes (73,6%), i lleugerament inferiors en el cas de les dones
(46,1%). Les persones nacionals de països tercers mostren les taxes d’ocupació següents: 69,5% en conjunt, 82,4% en el cas dels homes i 55,1% en
el cas de les dones.
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TAULA 114. POBLACIÓ ACTIVA, OCUPADA I DESOCUPADA
SEGONS LA SEVA NACIONALITAT. CATALUNYA, 2006
Unitats: poblacions, de mitjana anual, en milers i percentatges.

ACTIUS

Total

Homes

Dones

% de dones

Total

3.660,30

2.087,30

1.573,00

43,0%

Espanyola

3.057,30

1.718,20

1.339,10

43,8%

Estrangera

603,1

369,2

233,9

38,8%

59

38,2

20,8

35,3%
39,2%

UE-25
No comunitària

544

331

213

16,5%

17,7%

14,9%

Total

Homes

Dones

% de dones

Total

3.418,70

1.977,30

1.441,50

42,2%

Espanyola

2.888,70

1.643,70

1.245,00

43,1%

Estrangera

530,1

333,6

196,5

37,1%

% estrangers
OCUPATS

UE-25

53,7

36,2

17,6

32,8%

No comunitària

476,3

297,4

178,9

37,6%

% estrangers

15,5%

16,9%

13,6%

DESOCUPATS (1)

Total

Homes

Dones

% de dones

Total

241,60

110,00

131,50

54,4%

Espanyola

168,60

74,50

94,10

55,8%

Estrangera

73,00

35,60

37,40

51,2%

UE-25

5,30

2,00

3,20

60,4%

No comunitària

67,70

33,60

34,10

50,4%

% estrangers

30,2%

32,4%

28,4%

(1) Nombre de persones desocupades en aplicació de la diferència entre les actives i les ocupades.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA, INE.

La taxa de temporalitat és força més elevada en el cas de les persones
assalariades estrangeres, atès que és del 55,6%, mentre que per a les persones nacionals espanyoles és del 19,9%. La taxa de temporalitat per al
conjunt de la població catalana és del 26,4%.
Pel que fa al nombre de persones desocupades al mercat de treball català, s’observa que el 30,2% són estrangeres, cosa que en nombres absoluts
representa 73.000 persones estrangeres aturades. En aquest cas, tal com
succeeix per al conjunt de la població, la proporció de dones s’incrementa
considerablement (en representen el 51,2%).
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La taxa d’atur de
les persones estrangeres és més
elevada, del 12,1%,
enfront del 6,6% del
conjunt de les persones treballadores
a Catalunya.

La taxa d’atur a Catalunya el 2006 és del 6,6%: el 5,3% per als homes
i el 8,4% per a les dones. En aquest cas les taxes revelen diferències significatives segons si es tracta de població de nacionalitat estrangera o espanyola. Per a qualsevol de les desagregacions emprades segons el gènere,
els valors es mostren quasi duplicats en les persones estrangeres: per a
ambdós sexes la taxa arriba a assolir el 12,1%; en els homes la taxa pren
un valor molt proper al 10% (9,6%) i en les dones és del 16,0%. D’altra
banda, la pertinença a nacionalitats comunitàries o extracomunitàries fa
evidents marcades diferències en els seus comportaments. En el cas dels
comunitaris la taxa d’atur masculina és la mateixa que per al conjunt de la
població, mentre que la taxa femenina dóna el doble del seu valor (5,3%
i 15,7%, respectivament). La taxa de les persones no comunitàries, en
qualsevol dels casos, mostra valors duplicats respecte a la del conjunt de
la població.
El gràfic següent mostra els valors percentuals que prenen els increments i les reduccions en la població activa, ocupada i desocupada segons
nacionalitat respecte a l’any 2005.

GRÀFIC 75. VARIACIÓ INTERANUAL DELS NOMBRES
ABSOLUTS DE LA POBLACIÓ ACTIVA, OCUPADA
I DESOCUPADA SEGONS NACIONALITAT. CATALUNYA,
2005-2006
Unitats: percentatges.
24,5%

22,8%

11,7%
3,9%

3,5%

0,8%

0,4%

-1,8%
ACTIUS

OCUPATS
Total

Espanyola

-6,7%
DESOCUPATS (1)
Estrangera

(1) Nombre de persones desocupades en aplicació de la diferència entre les actives i les ocupades.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA, INE.
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Respecte a la variació interanual en valors absoluts, enguany destaca
el creixement del nombre de persones actives i ocupades a Catalunya, així
com la reducció del nombre de persones desocupades. En nombres absoluts
aquestes variacions representen 123.230 persones actives més, 127.600
ocupades més i 4.370 aturades menys.
Però tal com es mostra a l’anterior gràfic el comportament del col·lectiu
d’estrangers i el dels nacionals revela notables diferències, tant pel que fa
als nombres absoluts com a les variacions percentuals.
Les persones actives de nacionalitat espanyola s’han incrementat en
11.450, enfront de l’augment de 111.880 persones actives estrangeres
(el 22,8%). Entre elles, són les no comunitàries les que més augmenten:
108.050 persones més.
Les persones ocupades estrangeres concentren la major part de l’increment de l’ocupació, però en aquest cas també és significatiu l’augment
de 23.500 persones ocupades més de nacionalitat espanyola, un increment
superior a l’increment de la població activa. El col·lectiu d’estrangers incrementa la població ocupada en 104.200 persones. Aquesta variació està
provocada principalment per les persones estrangeres no comunitàries, que
augmenten el nombre d’ocupats en 102.800 persones.
El comportament de les persones desocupades és molt divergent. Mentre que les persones de nacionalitat espanyola redueixen el nombre d’aturats i aturades en 12.050 persones, el col·lectiu estranger l’incrementa en
7.680 persones. El resultat és una disminució de 4.370 persones aturades
més. Les persones desocupades estrangeres augmenten en nombres absoluts més en el cas de les no comunitàries, en 5.250 persones més, però percentualment l’increment de les nacionals comunitàries és més remarcable,
del 82,8% enfront del 8,4% de les no comunitàries.
La variació de les taxes d’activitat, d’ocupació i d’atur queda reflectida
al gràfic anterior. S’hi pot observar que la taxa d’activitat ha crescut tant
per a la població de nacionalitat espanyola com per a l’estrangera, tot i que
en major proporció per a aquesta darrera (el 0,27% enfront del 3%, respectivament). La taxa d’ocupació revela el mateix comportament encara que
l’increment per a la població espanyola és més alt que el registrat per a la
taxa d’activitat. Els increments registrats són de 0,5% per als espanyols i
de 3,54% per als estrangers. La taxa d’atur disminueix en ambdues poblacions: 0,42 punts per als espanyols i l’1,2% per als estrangers.

Les taxes d’activitat
i d’ocupació creixen tant respecte a
la població de nacionalitat espanyola
com a l’estrangera.
La taxa d’atur disminueix en
ambdues.
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GRÀFIC 76. TAXES D’ACTIVITAT, OCUPACIÓ I ATUR DE LA
POBLACIÓ DE NACIONALITAT ESPANYOLA I ESTRANGERA.
CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: percentatges.
78,03

75,03

68,59

65,05

59,51 55,98

59,78 56,48

13,3
5,93

5,51

2005
T.activitat espanyols
T.activitat estrangers

12,1

2006
T.ocupació espanyols
T.ocupació estrangers

T.atur espanyols
T.atur estrangers

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

Segons l’afiliació registrada a la Seguretat Social
El 12,4% de l’afiliació catalana el
2006 són persones
estrangeres.

El nombre de persones treballadores estrangeres afiliades a la Seguretat Social, de mitjana anual, a Espanya el 2006 ha estat de 1.822.406,
el 22,7% de les quals estan afiliades a Catalunya. Catalunya es manté
com la comunitat autònoma amb més persones afiliades estrangeres de
tot l’Estat.
En nombres absoluts el 2006 a Catalunya hi ha 414.587 persones treballadores estrangeres afiliades. Atès que l’afiliació total és de 3.331.266
persones, de mitjana anual, les persones afiliades estrangeres assoleixen
enguany el 12,4% de l’afiliació total catalana.
L’evolució del pes relatiu de l’afiliació estrangera es pot observar
al gràfic següent, en què es fa palès que els darrers quatre anys, quan
l’accés dels immigrants a Catalunya ha estat més rellevant, quasi s’ha
duplicat la proporció d’afiliats i afiliades estrangers sobre el conjunt
d’afiliació.
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GRÀFIC 77. EVOLUCIÓ DEL PES RELATIU DE L’AFILIACIÓ
ESTRANGERA A CATALUNYA, 1999-2006
Unitats: percentatges.
12,4%
10,3%
7,6%
6,7%
5,6%
2,8%

1.999

3,3%

2.000

4,3%

2.001

2.002

2.003

2.004

2.005

2.006

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

Enguany el nombre d’afiliats i afiliades a Catalunya s’ha incrementat en 125.966 persones, de les quals 84.978 són estrangeres. Això representa que l’afiliació total ha crescut el 2,7%, mentre que l’afiliació del col·lectiu d’estrangers ho ha fet el 25,8%. Aquest increment és
inferior al registrat el 2005, del 40,3%, però cal tenir en compte que
aleshores va tenir lloc el procés de normalització que va provocar un
increment del nombre d’afiliacions. Un fet rellevant és que l’augment
en el nombre d’afiliacions provocat per aquest procés s’ha absorbit al
mercat de treball i, fins i tot, s’ha superat el 2006, atès que no es detecta
un retrocés en el seu nombre sinó que, al contrari, les dades revelen un
major augment.
El gràfic següent mostra l’evolució de l’afiliació en nombres absoluts
dels darrers vuit anys. Com es pot observar la tendència creixent de l’afiliació total és constant al llarg d’aquest període. Tot i això, el creixement
de l’afiliació de les persones treballadores amb nacionalitat espanyola
es revela més moderada que la de les persones treballadores estrangeres
afiliades en què es contrasta un augment més pronunciat, sobretot des de
l’any 2004.

El creixement de
l’afiliació de les
persones treballadores de nacionalitat espanyola es
mostra més moderat
que el de les estrangeres.
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GRÀFIC 78. EVOLUCIÓ EN NOMBRES ABSOLUTS
DE L’AFILIACIÓ A CATALUNYA, 1999-2006
Unitats: nombres absoluts.

2.928.402
2.769.285 2.859.356

2.998.909 3.079.637

3.205.300

3.331.266

2.639.453
2.566.239

73.214
1.999

2.679.279 2.736.066

90.006
2.000

2.875.691 2.916.679
2.763.737 2.798.891 2.844.668

200.018
123.290 164.665
2.001

2.002

Total Catalunya

2.003
Estrangers

234.969

2.004

329.609 414.587

2.005

2.006

Nacionals

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

La distribució segons el gènere de les afiliacions del col·lectiu d’estrangers es mostra desigual. Els homes absorbeixen el 62,8% de les afiliacions,
amb 260.404 treballadors afiliats.
El 78,7% de les
persones treballadores estrangeres
estan afiliades al
règim general.

Pel que fa als diferents règims de la Seguretat Social, les persones treballadores estrangeres estan afiliades al règim general majoritàriament, el
78,7%. El 7,2% està afiliat al règim especial de treballadors autònoms, el
3,0% al règim especial agrari, el 10,9% al règim especial de treballadors
de la llar i el 0,2% al règim especial del mar. Les persones estrangeres concentren el 67,0% dels afiliats al règim especial de treballadors de la llar de
Catalunya (l’any 2005 eren el 70,5% dels afiliats).

Les dones estrangeres no comunitàries
absorbeixen el 67%
dels afiliats al règim
de treballadors de la
llar a Catalunya.

En el cas dels homes la distribució està molt més absorbida pel règim
general, que concentra el 84,7% del total d’homes. Tot i això, mantenen
una presència relativa al règim d’autònoms, el 8,3%, i a l’agrari, el 4,2%.
En el cas de les dones estrangeres l’afiliació al règim general és menor, el
68,7%. Però on també tenen un pes relatiu alt és al règim especial de treballadors de la llar, que representa el 24,9% de les afiliacions femenines.
Per tant, s’observa que en aquests dos règims es concentren el 93,6% de les
afiliacions de les dones estrangeres. El règim especial de treballadors de la
llar també té un gran nombre d’afiliats masculins, 6.732 afiliats, que repre-
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senten el 2,6% de l’afiliació dels homes estrangers. Però la distribució en
aquest règim entre els gèneres es decanta indiscutiblement cap a les dones,
que assoleixen el 85,1% del seu total.
La distribució entre els diferents règims es troba molt condicionada pel
fet de si la nacionalitat de la persona pertany o no a la UE. De les persones
treballadores estrangeres afiliades a la Seguretat Social només el 16,0%
respon a nacionalitats de la UE, la resta tenen nacionalitats d’altres països,
també anomenats tercers països.
El 98,1% del col·lectiu d’estrangers de la UE, enfront del 83,7% del collectiu de no comunitaris, es concentra al règim general i al règim especial
de treballadors autònoms.

Gairebé la totalitat
de les persones treballadores estrangeres comunitàries
es distribueixen entre el règim general
i el règim especial
d’autònoms. Les
no comunitàries es
distribueixen més
uniformement en
tots els règims.

Igualment, s’observen àmplies diferències en la distribució d’unes i altres
nacionalitats en cadascun dels règims. El règim general mostra una proporció
força elevada de persones treballadores de països no pertanyents a la UE, el
85,8% dels homes i el 80,8% de les dones. Per contra, el règim especial de
treballadors autònoms manté una distribució molt més equilibrada, atès que,
en conjunt, el 45,3% són persones treballadores de la UE. El cas més extrem
es troba al règim especial de treballadors de la llar on les persones afiliades de
països externs a la UE absorbeixen el 99,3% del total d’afiliades al règim.
En termes globals, tal com ja s’hi ha fet referència, el règim general
és el que concentra major nombre d’afiliats, el 78,7%. Aquest percentatge
representa 326.411 de les persones treballadores afiliades estrangeres de
mitjana anual el 2006.
L’afiliació segons branques d’activitat mostra que la majoria del collectiu d’estrangers afiliat al règim general, el 68,9%, es concentra en cinc
branques d’activitat: la construcció, la indústria manufacturera, el comerç i
la reparació de vehicles, l’hoteleria i les activitats immobiliàries i els serveis
a empreses. Entre aquestes, la que absorbeix un nombre més alt de persones
afiliades és la construcció, amb 74.789 afiliats i afiliades, que representen el
22,9% del total, seguida de les activitats immobiliàries amb 56.790 afiliats
i afiliades (el 17,4%). Les branques de comerç i reparació de vehicles i
hoteleria mostren un nombre de persones afiliades similar, 50.509 i 50.734,
respectivament (el 15,5% en ambdós casos). Les indústries manufactureres
registren 42.640 persones estrangeres afiliades (el 13,1%).

Només cinc branques d’activitat
concentren el 69%
dels estrangers
afiliats al règim
general.

Les nacionalitats amb un nombre més alt de persones estrangeres afiliades a Catalunya són majoritàriament de països no comunitaris, el 84% del
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total d’afiliats són de tercers països. El país amb un nombre més alt d’afiliats i afiliades a Catalunya és el Marroc, amb 74.013 persones de mitjana
anual, el 17,9% del total d’afiliació estrangera. Equador, amb 52.051 afiliats i afiliades, absorbeix el 12,6% de l’afiliació total, seguit de Colòmbia
amb 23.274 persones afiliades (el 5,6%) i Romania amb 22.428 afiliats i
afiliades (el 5,4%).
Si s’estudien les persones afiliades estrangeres segons si la nacionalitat
és comunitària o no de forma independent s’observa que:
a. Les nacionalitats comunitàries més nombroses són: italiana (el 25,6%
dels afiliats i afiliades comunitaris, amb 17.035 persones), francesa (el
19,3% del col·lectiu d’afiliats comunitaris, amb 12.845 persones), alemanya (l’11,4%), portuguesa (l’11,3%) i anglesa (el 9,4%).
b. Els països no comunitaris amb un major nombre d’afiliats i afiliades
estrangers a Catalunya són: Marroc (el 21,3% dels extracomunitaris),
Equador (el 15,0%), Colòmbia (el 6,7%), Romania (el 6,4%), Xina (el
5,3%) i Perú (el 5,2%).

Segons els contractes formalitzats
Els contractes formalitzats per persones estrangeres permetran estudiar
quina és la situació laboral d’aquests treballadors i treballadores.
L’any 2006 s’han registrat a Catalunya 766.724 contractes amb persones treballadores estrangeres. Aquests contractes representen el 26,7%
dels contractes registrats a Catalunya. Per tant, es pot dir que un de cada
quatre dels contractes registrats enguany s’ha realitzat amb una persona
estrangera.
El 14,4% dels
contractes formalitzats amb persones
estrangeres són
indefinits, enfront
del 17,5% d’indefinits registrats
per al conjunt de
Catalunya.

El percentatge de contractació indefinida és del 14,4%, enfront del de
contractació temporal, que assoleix el 85,6% del total de contractes. Per
contra, la proporció de contractes temporals registrats per al conjunt de
Catalunya és del 83,5%. Així doncs, els immigrants tenen una proporció
més alta de contractació temporal en els tipus de contractes registrats.
Aquest fet també potencia que es registrin un major nombre de contractes
en el cas de les persones treballadores estrangeres, a causa de la més alta
temporalitat de cadascuna d’elles.
Però, sens dubte, el fet més rellevant el 2006 és l’evolució de la contractació indefinida, que gairebé s’ha duplicat en nombres absoluts respecte
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al 2005. Enguany s’han registrat 110.700 contractes indefinits enfront dels
63.430 formalitzats el 2005.
Percentualment, si el pes relatiu de contractació indefinida mostrava
una tendència lleugerament decreixent des del 2003, quan va assolir el
10,8% de la contractació fins al 10,3% assolit el 2005, el 2006 es detecta
un augment significatiu fins a concentrar el 14,4% del total.
Aquesta evolució és producte de l’aplicació de les mesures contingudes
en la reforma laboral26 vigent des de l’1 de juliol del 2006 adreçades a
impulsar la contractació indefinida, entre les quals destaquen el Pla extraordinari per a la conversió d’ocupació temporal en fixa i la modificació del
sistema d’incentius a la contractació indefinida.
Per aquest motiu, amb caràcter general la contractació indefinida a
Catalunya ha experimentat un fort augment interanual (el 38,3% més) i,
sobretot, s’han incrementat les conversions de contractes temporals en indefinits (el 55,7% més). Els temporals també han augmentat encara que de
forma més lleu, el 2,9%.
En el cas de la contractació de persones treballadores estrangeres, la
contractació indefinida ha augmentat respecte del 2005 el 74,5% i, específicament, la conversió de contractes en indefinits ha experimentat un increment del 120,6%. Els contractes temporals han augmentat el 19,3%, amb
106.316 contractes més.

La conversió de
contractes temporals en indefinits,
en aplicació de la
reforma laboral, ha
incrementat aquesta
modalitat contractual en el 120,6%
per al col·lectiu
d’estrangers.

Com es pot observar a la taula anterior, les modalitats contractuals més
nombroses emprades al col·lectiu de persones estrangeres coincideixen
amb les registrades per al conjunt de treballadors i treballadores.
Respecte a les modalitats indefinides, destaquen les conversions en indefinits, que constitueixen el 52,4% d’aquesta modalitat, i l’indefinit ordinari. La contractació temporal més utilitzada és la d’eventual per circumstàncies de la producció, que concentra el 47,7% dels temporals, seguida
amb poca diferència pels contractes d’obra o servei, amb el 45,1%.
Comparativament, destaca que el pes relatiu dels contractes d’obra o servei
de les persones estrangeres supera la mitjana registrada per al conjunt de contractació temporal (del 33,9% enfront del 27,4% del total de temporals). Això

26. Reial decret llei 5/2006, de 9 de juny, per a la millora del creixement i de l’ocupació.

295

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006

s’explica perquè aquest contracte s’utilitza més amb les persones estrangeres
que amb el conjunt de persones treballadores, per a les quals només representa el
36,4% de la contractació temporal, enfront del 45,1% en el cas dels estrangers.
TAULA 115. CONTRACTES REGISTRATS AMB ESTRANGERS
SEGONS MODALITAT. CATALUNYA, 2006
Unitats: nombres absoluts i percentatges.

TOTAL

La contractació
temporal més
emprada és la
d’eventual per
circumstàncies de
la producció, que
absorbeix el 47,7%
dels contractes
temporals.

Variació 2005-2006
Absoluta

Relativa

Ordinari temps indefinit

158.326

39.927

25,2%

Foment contractació indefinida

79.869

12.707

15,9%

Indefinits minusvàlids

2.086

57

2,7%

Convertits en indefinits

232.489

58.009

25,0%

TOTAL INDEFINITS

472.770

110.700

23,4%

Obra o servei

872.227

295.947

33,9%

1.202.528

313.179

26,0%

277.362

41.713

15,0%

2.738

128

4,7%

40

1

2,5%

Relleu

5.615

577

10,3%

Jubilació parcial

4.808

9

0,2%

153

29

19,0%

Eventuals circumstàncies producció
Interinitat
Temporals bonificats minusvàlids
Inserció

Substitució jubilació 64 anys
Pràctiques

11.035

400

3,6%

Formació

10.781

2.077

19,3%

Altres

7.270

1.964

27,0%

TOTAL TEMPORALS

2.394.557

656.024

27,4%

TOTAL CONTRACTES

2.867.327

766.724

26,7%

Font: Departament de Treball.

El 46,6% dels contractes tenen una
durada inferior a
un any.

Amb relació a la durada del conjunt dels contractes formalitzats amb
persones estrangeres, el 46,6% tenen una durada inferior a un any, dels
quals el 16,9% tenen una durada d’un mes o menys, i el 38,6% tenen una
durada indeterminada.
Si s’estudia la distribució segons el sexe, les dades mostren que el nombre més alt de contractes s’ha registrat per als homes estrangers i només el
34,4% per a les dones (263.399 contractes).

296

MERCAT DE TREBALL, RELACIONS LABORALS, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

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 15,2% enfront del 14,1% en el cas dels homes.
Així, les dones estrangeres registren una contractació indefinida en una
proporció més pròxima al conjunt de Catalunya, atès que només hi ha un
punt percentual de diferència enfront dels quasi tres punts de diferència
en el cas dels homes (de 14,1% en els estrangers a 16,7% en el conjunt
de Catalunya).

Les dones estrangeres registren més
contractes indefinits
que els homes.

Entre el col·lectiu d’estrangers el grup d’edat que concentra més contractes és el de persones entre 30 i 44 anys (el 49% del total).
Una altra variable és la del sector econòmic d’ocupació en què s’han
registrat els contractes. La major part dels contractes es fan al sector serveis, 516.755 contractes, seguit per la construcció, 158.467 contractes. Cal
destacar que el sector que proporcionalment registra més contractació indefinida és el de la indústria (51.729 contractes, amb 13.617 d’indefinits,
el 26,3%).

GRÀFIC 79. DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DELS CONTRACTES
REGISTRATS SEGONS SECTOR ECONÒMIC. CATALUNYA, 2006
Unitats: percentatges.

6,73%
7,00%
1,9%
67,04%

8,0%
11,9%

78,2%

19,15%

Total
Catalunya
Estrangers

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
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El 75,5% dels
contractes
de persones
extrangeres es
concentren en
cinc branques
d’activitat.

La distribució del nombre de contractes segons els sectors econòmics segueix les mateixes pautes que les que s’observen per al conjunt
de Catalunya, amb un predomini manifest dels contractes al sector dels
serveis. Tot i això, en el cas de les persones estrangeres es revela una major
presència en el sector de la construcció i en el de l’agricultura (el 20,7%
enfront de l’11,9% i el 5,2% enfront de l’1,9%, respectivament).
El 75,5% dels contractes formalitzats amb persones treballadores estrangeres es concentren en cinc branques d’activitat.
La branca d’activitat que més contractes registra és la d’altres activitats
empresarials, amb 248.225 contractes, el 32,4% del total. Seguidament, es
troba la construcció, amb 158.467 contractes, el 20,7%, i l’hoteleria amb
94.880, el 12,4%. Les altres dues branques més significatives en termes absoluts són el comerç al detall i el sector agrari i la caça (39.731 contractes,
el 5,2%, i 37.880 contractes, el 4,9%, respectivament).
El 75,1% de la contractació indefinida es troba repartida en vuit branques d’activitat: hoteleria (21,4%), construcció (16,9%), comerç al detall
(12,1%), altres activitats empresarials (9,8%), comerç a l’engròs (5,9%),
transport terrestre (3,3%), indústria de productes alimentaris i begudes
(3,0%) i sector agrari i caça (2,7%). En aquest cas les branques d’activitat
que adquireixen més importància són l’hoteleria, la construcció i el comerç
al detall, mentre que les altres activitats empresarials perden pes relatiu.
La contractació indefinida està més diversificada en branques d’activitat que la temporal, que manté el 77,7% dels seus contractes en les cinc
branques esmentades per al conjunt de la contractació.

La principal ocupació de les persones
estrangeres és la de
peons d’indústries
manufactureres.

Segons dades publicades pel Departament de Treball27 la principal ocupació del col·lectiu d’estrangers és la de peons de les indústries manufactureres (16,1%), seguida del personal de neteja d’oficines i hotels (13,7%),
peons de la construcció (8,9%) i cambrers, bàrmans i similars (8,0%).
També destaca que el 83,1% de les persones contractades com a empleats
domèstics són de nacionalitat estrangera. Igualment és elevada la proporció de persones estrangeres en ocupacions relacionades amb l’agricultura i
d’altres com ara peons de la construcció, paletes i paredadors.

27. Balanç de la contractació a Catalunya. Any 2006.

298

MERCAT DE TREBALL, RELACIONS LABORALS, SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

2.

LES POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ

En relació amb les polítiques actives d’ocupació (PAO) es podria dir
que el 2006 és un any de transició entre el disseny i la gestió d’uns programes ideats als anys vuitanta i una reformulació que haurà d’efectuar-se per
adaptar-les a la realitat del mercat de treball actual.
Aquesta perspectiva la recullen els plans, programes i acords relacionats amb l’ocupació dels darrers anys. Així, l’Acord estratègic28 destina
les mesures 64 a 70 a fixar objectius de polítiques actives que inclouen la
seva redefinició tot millorant-ne la qualitat. La mesura 65 de l’Acord establia que el SOC havia de dotar-se d’un model de gestió descentralitzat en
cooperació amb els agents socials, econòmics i institucionals del territori.
El juliol del 2006, el Govern va acordar els dos primers consorcis, el del
Vallès Occidental i el de l’Hospitalet de Llobregat. Tanmateix, el Pla general
d’ocupació de Catalunya 2006-200829 (PGOC), elaborat el 2006, assenyala
que per aconseguir la plena ocupació estable i de qualitat a Catalunya cal
una estratègia integrada de les polítiques d’ocupació que posin l’accent en
l’atenció personalitzada i l’atenció especialitzada dels col·lectius amb més
dificultat d’inserció. Tanmateix, l’Acord30 per a la millora del creixement
de l’ocupació signat el maig del 2006 entre els agents socials i el Govern
de l’Estat acorda fer una avaluació del funcionament de les PAO durant el
segon semestre del 2006 i alhora fixa l’objectiu que els demandants d’ocupació inscrits al Servei Públic d’Ocupació rebin formació, orientació o una
oferta d’ocupació abans dels sis mesos de permanència a l’atur. A partir de
l’Acord es constitueix un grup de treball tripartit per fixar les pautes que
han de guiar la reforma de les polítiques actives d’ocupació. Finalment, cal
fer esment de la Llei 43/2006, de 29 de desembre,31 que estableix que en
tres mesos des de la vigència de la Llei, el Govern ha d’implantar un pla
global de modernització dels serveis públics i en sis ha d’aprovar l’Estratègia global d’acció per a l’ocupació de persones amb discapacitat 20072008, que ha d’adaptar les PAO a aquest col·lectiu.

El Pla general
d’ocupació de
Catalunya 20072013 assenyala que
per a una ocupació
estable i de qualitat
cal una estratègia
integrada de les polítiques d’ocupació
que posin l’accent
en l’atenció personalitzada i l’atenció
especialitzada en
col·lectius amb dificultat d’inserció.

28. Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat
de l’economia catalana. Barcelona, 16 de febrer del 2005. Generalitat de Catalunya.
29. Estratègia Catalana per a l’Ocupació 2006-2008 (Pla general d’ocupació de Catalunya), 5
de setembre del 2006. Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya.
30. Acuerdo para la mejora del crecimiento y el empleo, 9 de maig del 2006.
31. BOE núm. 312, de 30.12.2006.
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D’altra banda, i abans de passar a l’exposició de les dades de gestió dels
diferents programes de polítiques actives, cal fer l’observació que el seguiment
i l’avaluació de les PAO són difícils atès que no es disposa de bones dades ni
d’indicadors adequats. Les dades que a continuació s’exposen són les que estan
disponibles l’abril del 2007 i fan referència majoritàriament a la gestió del 2005.
Tampoc ha estat possible fer sèries al llarg dels anys ni variacions interanuals,
atès que les dades acostumen a ser provisionals en una data determinada.

2.1. EL FINANÇAMENT DE LES POLÍTIQUES ACTIVES
Les polítiques actives d’ocupació (PAO) a Catalunya tenen bàsicament
tres fonts de finançament: el Fons Social Europeu, les transferències del
Ministeri de Treball i Afers Socials i els recursos propis del Departament
de Treball. D’altra banda, hi ha el finançament de la formació contínua que
prové del retorn de la quota que es liquida a la Seguretat Social en concepte
de formació professional.
La despesa en polítiques de foment de
l’ocupació del pressupost per programes de la Generalitat el 2006 ha estat
de 460.729.961
euros.

Anualment, a la Conferència Sectorial per a Assumptes Laborals presidida
pel ministre de Treball i Afers Socials es fa la distribució de fons entre les comunitats autònomes per desenvolupar polítiques actives d’ocupació. Enguany,
els membres de la Conferència han acordat constituir un grup de treball per
debatre criteris futurs de distribució, atès que la realitat de l’ocupació té canvis
continus; tanmateix, el 2006 es prorroguen els criteris existents, que són la
distribució dels fons a partir de la taxa d’atur i del nombre de demandants no
ocupats malgrat no estar comptabilitzats com a atur registrat (DENOS).
TAULA 116. PRESSUPOST PER A PROGRAMES DE FOMENT
DE L’OCUPACIÓ. CATALUNYA, 2006
Unitats: euros i percentatges.

En el pressupost
per programes de la
Generalitat, la despesa en polítiques
de foment de l’ocupació el 2006 ha estat de 460.729.961
euros.

Programes

%

Modernització Servei Públic Ocupació

24.225.875

5,26

Promoció de l’ocupació

334.092.030

72,51

Polítiques d’igualtat àmbit ocupació

34.283.209

7,44

Qualificació professional

46.881.562

10,18

FP agrària i pesquera

3.988.902

0,87

Relacions condicions treball i riscos laborals

17.258.383

3,75

Total foment de l’ocupació

460.729.961

100,00

Font: Departament d’Economia i Finances.
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Com s’observa a la taula anterior, el programa Promoció de l’ocupació concentra el 72,5% de la despesa atès que inclou una gran part dels
programes ocupacionals: pactes territorials, escoles taller, cases d’oficis i
tallers d’ocupació, agents d’ocupació i desenvolupament local, estudis i
campanyes per a la promoció local, nous jaciments d’ocupació, iniciatives
d’ocupació (I+O), foment de l’autoocupació i l’economia social.
El programa Qualificació professional representa el 10,2% de la despesa i engloba la formació ocupacional i contínua.
El 7,44% de la despesa es destina a Polítiques d’igualtat en l’àmbit de
l’ocupació, que inclou els programes específics per a col·lectius com ara
persones en risc d’exclusió social, amb discapacitat... També comprèn els
programes destinats a combatre les desigualtats en el mercat de treball per
raó de gènere.
El programa de Modernització dels serveis públics d’ocupació representa el 5,3% de la despesa en PAO i inclou les accions destinades a millorar el funcionament del Servei Públic d’Ocupació (SOC) dotant-lo dels
instruments necessaris perquè pugui donar una atenció personalitzada als
usuaris com ara els programes d’informació i orientació professional.
A Relacions laborals, condicions de treball i riscos laborals es comptabilitzen programes de polítiques actives que tenen com a objectiu reduir la
taxa de temporalitat i millorar la igualtat en el treball entre homes i dones.

El programa de
“Modernització
dels serveis públics
d’ocu-pació” representa el 5,3% de
la despesa en PAO
i inclou les accions
adreçades a la millora del funcionament del SOC.

Finalment, cal assenyalar que el programa de Formació professional
agrària i pesquera es gestiona des de l’actual Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural.

2.2. LA INTERMEDIACIÓ LABORAL DES DELS SERVEIS PÚBLICS
No hi ha dades definitives del repartiment del mercat de la col·locació
entre el sector públic i el privat, però el percentatge d’intermediació del
sector públic és reduït. Ara bé, se sap, com indica l’Informe de l’OIT,32
que els segments de mercat, tant sectorials com de qualificació, no són els
mateixos per al sector públic i el privat, a més a més d’haver-hi especialit-

32. Thuy, P., Hansen, E. i Price, D., El servicio público de empleo en un mercado de trabajo
cambiante, Informes OIT, Madrid: MTAS, 2001.
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zació entre els diferents operadors privats. L’Informe conclou que el servei
públic ha de respondre a dos reptes principals: ha de guanyar credibilitat
com a proveïdor de treball de qualitat i ha de ser un organisme capaç de
complir la política social.
L’Acord estratègic i
el PNR assenyalen
l’objectiu d’optimitzar la intermediació laboral
dels serveis públics
d’ocupació.

El Programa nacional de reformes 2005-2008 (PNR) fixa l’objectiu
d’optimitzar la intermediació laboral dels serveis públics d’ocupació mitjançant la implantació d’un nou model de gestió que integri la informació
relativa a les polítiques actives i passives d’ocupació. La nova plataforma
per a la intermediació laboral ha de ser integrada, és a dir, ha de permetre la
coordinació entre els serveis públics autonòmics i amb l’europeu (Eures),
i alhora oferir un lloc comú a la xarxa on la ciutadania pugui consultar les
ofertes d’ocupació i de programes ocupacionals.
L’Acord estratègic assenyala també la importància d’una bona gestió
de la intermediació laboral i compromet finançament per a la creació del
sistema d’informació integral.
Els canvis en el model de gestió de la informació es van cristal·litzar el
3 de maig del 2005 amb la implantació del nou Sistema d’Informació del
Servei Públic (SISPE a l’àmbit estatal i SICAS a Catalunya), que té com a
finalitat incrementar la capacitat de col·locació del sector públic millorant
el casament entre l’oferta i la demanda de treball.

2.2.1. Intermediació del SOC
A continuació, es presenta la intermediació realitzada des del SOC el
2006. No és possible calcular les variacions interanuals atès que el nou
model de gestió es va posar en funcionament el maig del 2005.
El SOC ha gestionat 100.208 llocs de treball el 2006, dels quals gairebé el 70% corresponen al sector serveis en correlació, aproximadament,
a la distribució sectorial de la població activa catalana. Destaca, però, el
pes de la intermediació pública en el sector agrari, 8,3%, percentatge molt
superior al que té el sector primari en l’activitat, fet que s’explica pel pes
important que té el col·lectiu d’immigrants en aquest sector i el procediment laboral per contractar-los que estableix l’obligació de registrar l’oferta al SOC. A més, hi ha el Servei Especialitzat d’Intermediació Laboral en
Origen (SILO) que ofereix el SOC a les empreses de Catalunya per tal de
facilitar la contractació en origen de treballadors i treballadores estrangers.
Actualment, hi ha en funcionament dues oficines SILO, una a Tànger i
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l’altra a Bogotà. Finalment, cal apuntar que només el 10,3% de les ofertes
pertanyen al sector industrial, proporció significativament inferior a la que
té la indústria en l’activitat econòmica.

GRÀFIC 80. LLOCS DE TREBALL OFERTS GESTIONATS
PEL SOC SEGONS SECTOR ECONÒMIC. CATALUNYA, 2006
Unitats: percentatges.

1,0%

8,3%

Agricultura
10,3%

Indústria
Construcció

10,9%

Serveis

El SOC ha gestionat 100.208 llocs de
treball el 2006, dels
quals gairebé el
70% corresponen al
sector serveis.

Sense activitat
econòmica

69,6%

Font: Departament de Treball.

TAULA 117. LLOCS DE TREBALL OFERTS GESTIONATS
PEL SOC SEGONS GRUP D’OCUPACIÓ. CATALUNYA, 2006
Unitats: nombres absoluts i percentatges.

GRAN GRUP D’OCUPACIÓ

2006

2006%

Directius administració i empresa

222

0,2

4.185

4,2

Tècnics i prof. científics, intel·lectuals
Tècnics i prof. de suport

8.533

8,5

Empleats administratius

13.280

13,3

Treb. serveis restauració, personals, comerç

13.084

13,1

Treb. qualificats, agraris i pesquers

10.764

10,7

Treb. qualificats manufactures, construcció i mineria

14.306

14,3

Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors

9.016

9,0

Treb. no qualificats

26.818

26,8

0

0,0

100.208

100,0

Forces armades
TOTAL

El SOC ofereix el
Servei Especialitzat
d’Intermediació
Laboral en Origen
(SILO) a les empreses de Catalunya
per tal de facilitar
la contractació en
origen de treballadors i treballadores
estrangers.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball.
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Malgrat que més de
la quarta part dels
llocs de l’oferta
gestionada pel SOC
són no qualificats,
la resta requereixen
certs nivells de qualificació.

Més d’una quarta part dels llocs de treball oferts, el 26,8%, corresponen a ocupacions no qualificades: peons agraris, de la construcció, de la
indústria, del transport, empleats de neteja, treballadors no qualificats dels
serveis. El segon grup d’ocupacions que més gestiona el SOC són les que
corresponen al personal qualificat de la construcció i la indústria manufacturera, és a dir, paletes, ferrallistes, encofradors, guixaires, lampistes, soldadors, planxistes, calderers... El grup d’ocupació Empleats administratius
i el que correspon als serveis tradicionals Restauració, serveis personals,
comerç concentren més d’un 13% de l’oferta. D’aquesta distribució de
l’oferta es desprèn que malgrat que més de la quarta part dels llocs són no
qualificats la resta requereixen certs nivells de qualificació.

2.2.2. Intermediació de la xarxa local de la Diputació de Barcelona
(Xaloc)
Tots els agents implicats en l’objectiu d’incrementar l’ocupació alhora que la seva qualitat assenyalen el paper primordial que tenen els ens
locals o municipals perquè les oportunitats d’ocupació que es generen des
del territori es puguin desenvolupar. En aquest context, es desenvolupa la
Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació, Xaloc, formada pels ajuntaments,
consorcis i mancomunitats de la província de Barcelona, els agents socials i la Diputació de Barcelona. La xarxa integra prop de 200 municipis
i ofereix serveis de suport a l’ocupació, entre els quals hi ha la intermediació laboral.
L’any 2006 la xarxa Xaloc ha gestionat 17.782 llocs de treball, amb
una taxa de cobertura, és a dir, nombre de llocs de treball oferts que s’han
cobert contractant persones enviades des de la xarxa Xaloc, d’aproximadament el 50%, indicador que evidencia la complexitat que comporta l’ajustament entre oferta i demanda de treball.

2.2.3. Intermediació de la xarxa Eures
L’increment de la mobilitat dels treballadors europeus i l’avenç en
l’homologació de competències professionals entre els diferents sistemes
nacionals de formació i qualificació són reptes estratègics de la Unió. És
en aquest context que es designa el 2006 com a Any Europeu per a la Mobilitat, amb tres grans objectius: promoure la sensibilització sobre els drets
de circulació, intercanvi de bones pràctiques i promoure estudis sobre la
mobilitat geogràfica i professional.
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L’European Employment Services (Eures) és un instrument cabdal
per avançar en aquests objectius. El Servei Públic d’Ocupació Europeu
té com a funció facilitar la mobilitat laboral dels treballadors i les treballadores i alhora donar suport a les empreses per a la contractació transnacional.
Tanmateix, cal destacar entre les activitats d’Eures el suport als mercats de treball transfronterers. A Catalunya, hi ha des del 1997 l’associació transfronterera Piremed formada pel Llenguadoc-Rosselló, Catalunya
i el Migdia-Pirineus, que dóna serveis a les persones que volen treballar o
formar-se a l’altra banda de la frontera i a les empreses interessades en la
contractació transfronterera.

Els darrers anys,
Eures ha passat
de ser un servei
sol·licitat majoritàriament per
persones que volien
anar a treballar a
l’estranger a ser un
servei de referència
per a les empreses
que necessiten fer
contractacions
transnacionals.

Els darrers anys, Eures33 ha passat de ser un servei sol·licitat majoritàriament per persones que volien anar a treballar a l’estranger a ser
un servei de referència per a les empreses que necessiten fer contractacions transnacionals. El 2006, les oficines Eures de Catalunya han
captat 505 llocs de treball per a la intermediació, un nombre significativament més gran que els 125 llocs de l’any anterior. L’ocupació
més demandada és la d’hostès/essa, guia i revisor/a (278 llocs oferts),
seguit de governants/antes i personal de neteja (50) i informació al
públic i caixers/eres (41).

2.3. L’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
Els programes d’informació i orientació professional són importants
tant perquè la cerca de feina de les persones en atur acabi amb èxit com per
al manteniment de les competències professionals.
El sistema d’orientació professional del SOC està pendent de desenvolupar-se. Actualment disposa del programa Itineraris personals d’inserció (IPI), que anualment treu a concurrència competitiva perquè les
entitats especialitzades en orientació optin a la subvenció.34 A la taula
següent es pot observar el finançament que el SOC ha destinat als IPI
el 2005.

33. Aquesta breu descripció de tendències ha estat possible gràcies a la col·laboració d’Eures
a Barcelona.
34. DOGC núm. 4632, de 12.05.2006.
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El 2006, 21.576
persones han participat en programes
d’informació i orientació professional
gestionats pel SOC.

TAULA 118. SUBVENCIÓ D’ITINERARIS PERSONALS D’INSERCIÓ SEGONS ENTITAT GESTORA. CATALUNYA, 2005
Unitats: euros.

Tipus entitat gestora

Import atorgat

Administració local

3.165.440,7

Associacions, fundacions i altres

3.291.128,4

Cooperatives

164.193,2

Organitzacions empresarials/sindicals

3.913.899,9

Universitats

36.325,9

TOTAL

10.570.988,2

Font: dades del Departament de Treball.

A Catalunya, 21.576 persones han participat en un itinerari personal
d’inserció, el 61% de les quals han estat dones i el 12,12%, joves menors
de 25 anys.

TAULA 119. BENEFICIARIS DELS ITINERARIS
PERSONALS D’INSERCIÓ. CATALUNYA, 2005
Unitats: nombres absoluts.

Total edats

<25 anys
menys 6
mesos atur

<25 anys
més 6 mesos atur

>25 anys
menys 1
any atur

>25 anys
més 1 any
atur

Homes

8.424

1.380

259

5.412

1.373

Dones

13.152

1.236

342

7.972

3.602

Total

21.576

2.616

601

13.384

4.975

Font: Departament de Treball.
El febrer del 2006
se subscriu l’Acord
de formació professional per a l’ocupació, que integra
en un únic sistema
el de formació contínua i ocupacional.
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2.4. FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ I LA QUALIFICACIÓ
PROFESSIONAL
El febrer del 2006, el Govern de l’Estat i els interlocutors socials subscriuen l’Acord de formació professional per a l’ocupació, que integra en
un únic sistema el de formació contínua i ocupacional per tal d’afavorir
l’aprenentatge al llarg de la vida.
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2.4.1. L’Institut Català de les Qualificacions Professionals
El sistema integrat de qualificacions i formació professional comprèn:
- El Catàleg de Qualificacions Professionals
- El Catàleg Modular Integrat
- El Sistema de Reconeixement i Certificació de la Competència Professional.
Pel que fa a l’elaboració dels catàlegs, actualment, està en fase de preparació el Projecte de decret català que regularà el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i el Catàleg Modular Integrat de Formació
Professional.

El Sistema de Reconeixement i Certificació de la Competència
Professional
El Sistema de Reconeixement i Certificació de la Competència Professional posa a disposició de les persones adultes que tenen una experiència professional, adquirida a través de la seva trajectòria laboral o
formativa, la possibilitat d’acreditar la seva qualificació a través d’un
reconeixement oficial tot presentant-se a les proves pertinents per acreditar les seves competències professionals i/o obtenir un títol de formació professional.
L’Institut Català de les Qualificacions Professionals ha fet tres convocatòries experimentals d’acreditació de competències, els anys 2004, 2005 i
2006. L’acreditació de les competències consta de dues fases: la fase d’orientació i la d’avaluació.

L’Institut Català de
les Qualificacions
Professionals ha fet
tres convocatòries
experimentals d’acreditació de competències, els anys
2004, 2005 i 2006.
Les proves tenen
com a referent els
cicles formatius de
grau mitjà o els de
grau superior.

A la taula següent es pot observar el nombre d’aspirants presentats a les
convocatòries d’acreditació de competències 2005 i 2006.
Com es pot observar a la taula següent, a la convocatòria 2005 el 77%
de les persones avaluades compleixen totalment les seves expectatives
d’acreditació i el 2006 ho fan el 83,44%.
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TAULA 120. ASPIRANTS A LES ACREDITACIONS
DE LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS. CONVOCATÒRIES
2005 I 2006, CATALUNYA
Unitats: nombres absoluts.

Convocatòria
2005

Convocatòria
2006

Nombre d’assistents a les sessions
d’orientació per a l’acreditació

265

559

Nombre de persones inscrites a les proves

286

1.645

Nombre de persones excloses

21

988 *

Nombre de persones que s’avaluen

265

459

Concepte

* El concepte “persones excloses” de l’avaluació de competències de la convocatòria 2006
inclou també les persones que no la van fer perquè van anar directament a l’avaluació de
crèdits.
Font: Institut Català de les Qualificacions Professionals.

2.4.2. Formació professional ocupacional per a persones en atur
Els cursos de formació ocupacional s’adrecen a treballadors en actiu
en situació de desocupació i tenen com a objectiu millorar-ne la capacitat
d’inserció i qualificació perfeccionant-ne les competències professionals.
L’Ordre TRI/212/2005, de 27 d’abril,35 regula la convocatòria dels programes de millora de la qualificació professional el 2005. Classifica les
accions de formació ocupacional en:
- Accions vinculades al Catàleg de Qualificacions Professionals de
Catalunya que qualifiquin en les competències requerides per desenvolupar una professió.
- Accions en empreses amb compromís de contractació.36
- Accions adreçades a qualificar en una ocupació emergent.
La taula següent mostra els cursos realitzat a Catalunya el 2005 segons
famílies professionals; inclou els cursos finançats a través del FSE i del
Programa de formació i inserció professional (Pla FIP). Més del 80% de la
formació és del sector serveis, i destaquen pel nombre de cursos les bran-

35. DOGC núm. 4384, de 13.05.2005.
36. DOGC núm. 4434, de 26.07.2005.
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ques d’Administració i oficines (una quarta part dels alumnes totals) i la de
Serveis a les empreses (el 33,5% dels alumnes).
TAULA 121. BENEFICIARIS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL PER
FAMÍLIES PROFESSIONALS. CATALUNYA, 2005
Unitats: nombres absoluts.

Família professional

Cursos

Beneficiaris

Import
atorgat *

Administració i oficines

686

10.855

15.567.668,8

Agrària

29

396

594.713,3

Artesania

15

191

371.738,4

Assegurances i finances

2

35

30.888,0

Automoció

66

981

2.352.942,9

Comerç

138

2.124

2.190.847,1

Edificació i obres públiques

83

1.358

2.505.069,5

Fabricació equips electromecànics

63

905

1.944.595,5

Formació complementària

14

194

30.210,8

Indústria fusta i suro

12

170

428.901,3

Indústria pesada i construccions metàl·liques

41

655

1.244.803,1

Indústries alimentàries

22

335

617.487,0

Indústries gràfiques

13

182

381.491,7

Indústries químiques

5

79

206.051,6

Indústries tèxtil, pell i cuir

25

400

575.836,5

Informació i manifestacions artístiques

15

230

443.890,1

Manteniment i reparació

51

783

1.621.683,0

Muntatge i instal·lació

61

944

1.681.419,9

Pesca i aqüicultura

3

39

98.313,6

Prod., transfor. i distribució aigua i energia

20

305

529.452,6

Sanitat

201

3.175

4.582.953,9

Serveis a la comunitat i persones

112

1.695

2.368.302,5

Serveis a les empreses

967

14.533

20.319.102,2

7

103

149.180,4

Turisme i hostaleria

145

2.301

4.135.490,7

Altres

25

409

339.669,0

Total

2.821

43.377

65.312.703,0

Transports i comunicacions

Més del 80% de la
formació ocupacional és del sector
serveis; destaquen
pel nombre de cursos les branques
d’administració i
oficines (una quarta
part dels alumnes
totals) i la de serveis a les empreses
(el 33,5% dels
alumnes).

*Dades en data abril del 2007.
Font: Departament de Treball.

309

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006

2.4.3. Formació professional per a persones ocupades
La formació de les persones ocupades segons la font de finançament
pública i el sistema de gestió es divideix en:
1. Formació de reciclatge gestionada des del Departament de Treball.
2. Formació contínua gestionada pel Consorci de Formació Contínua
a Catalunya, o a l’àmbit estatal per la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo, i finançada a través de les bonificacions de
la quota de formació professional i el FSE.

Formació de reciclatge
La formació de
reciclatge el 2005
comprèn 162 cursos, amb 2.709
beneficiaris.

La convocatòria 2005 de la formació de reciclatge està regulada a l’Ordre TRI/212/2005, de 27 d’abril,37 que regula els programes de millora de
la qualificació professional.
TAULA 122. BENEFICIARIS I FINANÇAMENT DE CURSOS
DE RECICLATGE SEGONS GRANDÀRIA D’EMPRESA.
CATALUNYA, 2005
Unitats: nombres absoluts.

Col·lectiu

Cursos

Beneficiaris

Import atorgat *

Treballadors/ores empreses de més
de 250 plantilla

1

11

52.811,1

Treballadors/ores PIME

111

1.845

466.757,9

Treballadors/ores empreses de més
i menys 250 plantilla

50

853

206.926,8

Total

162

2.709

726.495,8

*Dades en data abril del 2007.
Font: Departament de Treball.

Com s’observa a la taula anterior la formació de reciclatge va destinada
principalment al personal de petites i mitjanes empreses. Segons distribució territorial, la formació de reciclatge es concentra més a les comarques
del Segrià, el Montsià, el Bages, el Solsonès, la Terra Alta, la Noguera i el
Baix Penedès.

37. DOGC núm. 4384, de 13.05.2005.
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Formació contínua
El sistema de formació contínua consta de cinc iniciatives:
1. Accions de formació contínua a les empreses, sistema de bonificacions
2. Permisos individuals de formació
3. Contractes programa per a la formació intersectorial
4. Contractes programa per a la formació sectorial
5. Accions complementàries i d’acompanyament a la formació.
El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya obre amb la
Resolució TRI/3407/2006, de 20 d’octubre,38 la convocatòria de contractes programa sectorials que tenen la finalitat de millorar les competències professionals dels treballadors/ores en el diferents sectors
de l’activitat econòmica i alhora incrementar la competitivitat de les
empreses. Els gestors dels programes sectorials són els representants
sindicals o patronals més representatius o representatius del sector i
les entitats creades a l’empara de la negociació col·lectiva. El contracte
programa sectorial de la convocatòria 2006 es podrà executar fins al 31
de desembre del 2007.

38. DOGC núm. 4751, de 31.10.2006.
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TAULA 123. CONTRACTES PROGRAMA SECTORIALS
PER SECTORS. CATALUNYA, 2006
Unitats: nombres absoluts.
S’aproven 76
contractes programa sectorials a
Catalunya el 2006.

Programes
aprovats

Finançament
aprovat

Agroalimentari

8

2.234.039,1

Altres serveis i indústries afins

6

1.249.880,9

Comerç

4

5.038.889,9

Construcció

7

5.067.184,4

Educació i formació

7

2.459.165,3

Metall

3

4.768.246,4

Químic

3

1.240.039,3

Sanitat

8

2.395.563,7

Serveis a col·lectius i a les persones

7

3.128.392,8

Serveis financers, administratius
i d’assegurança

6

4.869.907,2

Tèxtil, calçat i pell

6

1.136.702,7

Transports, comunicacions i mar

5

2.653.557,1

Turisme, hostaleria i joc

6

2.410.013,5

Total

76

38.651.582,2

Sectors de referència

Font: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

D’altra banda, l’Ordre TRI/658/2006, de 10 de març,39 aprova la convocatòria de subvencions per realitzar els programes intersectorials els
quals tenen la finalitat d’incidir en les mancances formatives transversals
de les persones ocupades en general i, en concret, en les necessitats més
específiques de les cooperatives i societats laborals o del personal treballador autònom. A les taules següents s’informa dels contractes programa
sectorials aprovats pel Consorci el 2006.
Pel que fa als contractes programa intersectorials 2006, s’han aprovat 6
contractes, 4 d’àmbit intersectorial i 2 de l’economia social, amb un finançament total atorgat de 31.635.770 euros, i s’ha resolt amb l’aprovació de
64 projectes amb un finançament de 3.900.000 euros.

39. DOGC núm. 4596, de 20.03.2006.
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L’altre operador públic de la formació contínua a Catalunya és la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, que gestiona la formació
que fan les empreses mitjançant el sistema de bonificació de la quota de
formació professional i els contractes programa sectorials d’àmbit estatal
que, per tant, afecten parcialment Catalunya pel que fa a centres de treball
ubicats en la comunitat autònoma.
TAULA 124. PARTICIPANTS CURSOS A TRAVÉS
DEL SISTEMA DE BONIFICACIONS. CENTRES DE TREBALL
DE CATALUNYA, 2004-2006
Unitats: nombres absoluts i percentatges.

2004

2005

2006

Var. %
2005-2004

Var. %
2006-2005

Homes

62.967

101.174

113.437

60,7

12,1

Dones

49.767

81.253

94.699

63,3

16,5

Total

112.736

182.539

208.136

61,9

14,0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo.

El sistema de bonificacions es va instaurar l’any 2004; és, per tant, un
sistema recent que encara no ha desplegat tota la seva potencialitat. La
taula anterior informa que 208.136 treballadors i treballadores s’han format a Catalunya el 2006 a través d’aquest sistema, però s’ha de tenir en
compte que aquesta dada només es refereix als empleats d’empreses que
tenen la raó social a Catalunya atès que els empleats catalans d’empreses
amb seu fora de la Comunitat autònoma queden registrats en les dades
d’àmbit estatal.

Un total de 208.136
treballadors i treballadores s’han
format a Catalunya
el 2006 a través del
sistema de bonificacions, però s’ha de
tenir en compte que
aquesta dada només
es refereix als empleats d’empreses
que tenen la raó social a Catalunya.

Pel que fa als contractes programa sectorials d’àmbit estatal en la seva
afectació a treballadors de Catalunya, només es disposa de les dades que
corresponen a la convocatòria 2004.40 L’execució d’aquesta convocatòria
ha finalitzat el 31 de març del 2006. S’han format 152.532 persones, de les
quals el 61,6% han estat homes.
Els sectors que han format més personal han estat el metall, el 28,7%;
la construcció, el 13%, i l’hostaleria, el 10,3% del total.

40. BOE núm. 206, de 26.08.2004.
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2.4.4. Programes de garantia social
El 2005, dins dels
programes de garantia social, s’han
realitzat 118 cursos
amb 1.850 beneficiaris.

Els programes de garantia social (PGS) subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya són accions formatives amb una durada de curs escolar,
entre 600 i 1.200 hores, amb pràctiques a empreses i adreçades a joves en
atur, entre els 16 i els 24 anys, que no han assolit l’ensenyament secundari
obligatori (ESO). L’alumnat que finalitza el programa obtenen un certificat
del Departament d’Educació i del SOC que els permet la inserció laboral o
bé continuar els estudis reglats.
La Resolució EDC/910/2005, de 31 de març,41 obre la convocatòria per
sol·licitar impartir programes de garantia social.
TAULA 125. PARTICIPANTS I FINANÇAMENT PGS
PER FAMÍLIES PROFESSIONALS. CATALUNYA, 2005
Unitats: nombres absoluts.

Cursos

Beneficiaris

Import
atorgat

Administració i oficines

41

644

1.652.550,9

Automoció

8

126

445.882,5

Edificació i obres públiques

6

90

316.182,3

Fabricació equips electromagnètics

1

15

45.290,7

Indústria fusta i suro

4

56

214.468,2

Indústria pesada i construccions metàlliques

4

62

200.348,4

Indústries gràfiques

1

17

54.840,0

Manteniment i reparació

12

180

664.205,1

Muntatge i instal·lacions

13

206

595.124,4

Serveis a la comunitat i persones

10

169

345.215,0

Serveis a les empreses

1

20

56.640,0

Turisme i hostaleria

17

265

987.654,3

Total

118

1.850

5.578.401,8

Família professional

Font: Departament de Treball.

41. DOGC núm. 4358, de 07.04.2005.
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El curs escolar 2004-2005, 3.812 alumnes a Catalunya no es van graduar en ESO ni van repetir curs, és a dir, van sortir de la formació obligatòria
sense la titulació oficial. Cal, per tant, incrementar la participació en els
PGS si es vol assolir l’objectiu fixat per l’EEO que el 80% dels joves de 22
anys tinguin el 2010 estudis de secundària postobligatòria.

2.4.5. Programes de formació i ocupació: escoles taller, cases d’oficis i tallers d’ocupació
Les escoles taller, les cases d’oficis i els tallers d’ocupació són programes
que combinen formació i ocupació per facilitar la inserció laboral de persones
que estan en atur, i estan regulats a l’Ordre TRI/212/2005, de 27 d’abril,42 de
programes de millora de la qualificació professional. Els promotors d’aquests
programes són principalment ajuntaments i entitats sense afany de lucre.
La Resolució TRI/321/2005, de 15 de febrer,43 obre la convocatòria d’escoles taller (ET) i cases d’oficis (CO) 2005. Aquests projectes, destinats a
joves menors de 25 anys en atur, consten d’una primera etapa de caràcter formatiu i d’una segona en què l’alumnat-treballador alterna formació i pràctica
professional. La durada del projecte pot oscil·lar entre un i dos anys.

La convocatòria del
2005 de les escoles
taller i cases d’oficis presenta 118
projectes aprovats
amb 3.878 beneficiaris homes i 469
dones.

TAULA 126. ESCOLES TALLER I CASES D’OFICIS.
CONVOCATÒRIA 2005. CATALUNYA
Unitats: nombres absoluts.

Nombre beneficiaris

Projectes
aprovats

Homes

Dones

Import atorgat*

Barcelona

74

2.785

294

12.771.951,8

Girona

14

402

51

2.464.342,1

Lleida

9

206

24

788.922,2

Tarragona

17

396

75

2.183.667,8

Terres de
l’Ebre

4

89

25

494.471,0

118

3.878

469

18.703.355,0

Total

Font: Departament de Treball.

42. DOGC núm. 4384, de 13.05.2005.
43. DOGC núm. 4325, de 17.02.2005.
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El total de participants en ET i CO és de 4.347, dels quals gairebé el
90% són nois. La participació majoritària dels nois s’explica per les activitats que desenvolupen les escoles: rehabilitació d’edificis, creació d’infraestructures públiques... El cost de les ET és elevat si es compara amb altres
programes ocupacionals: a la convocatòria 2005 el cost mitjà per alumne
és de 4.302 euros.
La convocatòria del
2005 dels tallers
d’ocupació comprèn 224 projectes
aprovats amb 1.989
beneficiaris homes i
2.001 dones.

La Resolució TRI/322/2005, de 15 de febrer,44 estableix la convocatòria
de subvencions 2005 de tallers d’ocupació (TO). Les persones beneficiàries
dels TO han de ser majors de 25 anys i estar en atur.
TAULA 127. TALLERS D’OCUPACIÓ. CONVOCATÒRIA 2005,
CATALUNYA
Unitats: nombres absoluts.

Nombre beneficiaris

Projectes
aprovats

Homes

Dones

Barcelona

144

1.551

1.254

24.786.458,5

Girona

20

160

141

2.659.104,2

Lleida

25

133

191

2.827.217,0

Tarragona

31

79

268

3.160.155,6

Terres de
l’Ebre

24

66

147

2.144.557,9

Total

244

1.989

2.001

35.577.493,2

Import atorgat

Font: Departament de Treball.

Han participat 3.990 persones en els TO, de les quals el 50,2% han estat
dones. El cost del programa per beneficiari és de 8.916 euros.

2.5. PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
Els ens locals han tingut un paper primordial en la gestió de les polítiques actives d’ocupació. Si als anys vuitanta van haver de cercar els
mecanismes per donar serveis a persones del territori que es trobaven en
atur i imaginar respostes des de l’àmbit local a uns canvis profunds del sistema productiu, ara han de transformar-se, conjuntament amb tot el sistema

44. DOGC núm. 4325, de 17.02.2005.
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ocupacional, per donar respostes adequades a l’actual mercat de treball. En
un context en què el repte principal és continuar creant ocupació estable
i de qualitat, els ens municipals són agents privilegiats per detectar, implementar i potenciar les oportunitats d’ocupació que es generen des del
territori. Enguany, s’han celebrat els vint anys d’una de les agències de
desenvolupament local emblemàtiques, Barcelona Activa, que representa
bé aquest esperit del desenvolupament de l’ocupació des de l’àmbit local
que combina qualificació, inserció laboral, igualtat d’oportunitats, impuls a
les TIC i a l’esperit emprenedor.

2.5.1. Pactes territorials per a l’ocupació
Els pactes territorials estan regulats a l’Ordre TRI/267/2005, de 6 de
juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les accions d’observació, anàlisi i innovació ocupacional.45 La Resolució TRI/2234/2006,
de 6 de juny,46 n’estableix la convocatòria 2006. Els beneficiaris previstos
en l’aprovació dels pactes d’enguany són 72.404 persones, i els imports de
resolució definitiva, malgrat que s’ha de tenir en compte que hi ha recursos
pendents de resoldre’s, és de 14.269.475 euros

Els pactes territorials el 2006 tenen
72.404 beneficiaris,
amb una subvenció de 14.269.475
euros.

En conjunt, hi 24 pactes vigents a Catalunya el 2006, 20 a la província
de Barcelona. I com a novetat hi ha la incorporació del nou pacte de les
Terres de l’Ebre.

Hi ha 24 pactes territorials vigents a
Catalunya el 2006.

Els pactes de la província de Barcelona, a excepció de la ciutat de
Barcelona que per la Carta municipal rep un altre tractament financer, tenen
a més de les subvencions del Departament de Treball les de la Diputació
de Barcelona.
La subvenció de la Diputació de Barcelona ha estat de 6.466.357 euros,
que representa el 40,5% del total (Diputació més Departament) del finançament dels pactes de la província de Barcelona.

2.5.2. Jaciments d’ocupació
El programa dels nous filons d’ocupació té com a objecte la promoció
de projectes que creïn ocupació en àmbits com ara els serveis a domicili,

45. DOGC núm. 4406, de 15.06.2005.
46. DOGC núm. 4669, de 05.07.2006.
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les TIC, l’atenció a la infància, l’ajuda a les persones amb dificultat, la
gestió de residus, la protecció i el manteniment de zones naturals, etc. Poden sol·licitar els ajuts les entitats sense ànim de lucre i les entitats locals
i similars. Les accions subvencionades són: estudis, jornades, seminaris,
formació ocupacional per a persones en atur, creació directa de llocs de
treball, formació en el lloc de treball i la implantació del xec-servei.
Els nous filons d’ocupació estan regulats al Decret 286/2004, d’11 de
maig,47 modificat pel Decret 81/2005, de 3 de maig.48 Els projectes poden
ser de dos tipus: de creació d’ocupació impulsant serveis en els àmbits
que configuren els jaciments (atenció a gent gran, a persones amb dificultat, medi ambient, etc.) o d’estimulació de la demanda, que tenen com a
objectiu incrementar la demanda de certs serveis a domicili (xec-serveis).
Alguns d’aquests projectes són programes plurianuals.
El Resolució TRI/1398/2005, de 4 de maig, modificada per la Resolució TRI 2181/2005, de 6 de juliol,49 estableix la convocatòria 2005, que es
resol amb 129 projectes aprovats amb un finançament de 6.065.374 euros.
Més de la meitat dels projectes pertanyen a l’àmbit de l’atenció social
(serveis a domicili, atenció a la infància i ajuda a persones amb dificultat),
el 51,56% del total, i absorbeixen el 51,56% del finançament. El segon grup
en importància és el relatiu a medi ambient (gestió de l’energia, dels residus, de l’aigua, la protecció de zones naturals i el control de la pol·lució),
que representen el 22,48% dels projectes i el 28,84% del pressupost.

2.5.3. Foment del desenvolupament local: agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL), estudis de mercat i campanyes
de promoció local i empreses qualificades d’innovació i ocupació (I+O)
L’Ordre TRI/125/2006, de 17 de març,50 estableix les bases reguladores
de les subvencions adreçades al desenvolupament local en col·laboració
amb entitats locals.

47. DOGC núm. 4132, de 13.05.2004.
48. DOGC núm. 4378, de 09.05.2005.
49.DOGC núm. 4380, de 09.05.2005. DOGC núm. 4429, de 19.07.2005. La Resolució TRI
410/2006, de 30 de gener (DOGC núm. 4583, d’1.03.2006), estableix el pressupost per al
desenvolupament dels projectes plurianuals en la segona fase del 2006.
50. DOGC núm. 4604, de 30.03.2006.
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La Resolució TRI/776/2006, de 20 de març,51 obre la convocatòria 2006.
Els AODL són tècnics dels ens locals que fan promoció econòmica de
la zona parant especial atenció a la creació d’ocupació i en concertació amb
els agents del territori. La subvenció del Departament comprèn fins a un
80% dels costos laborals totals de l’agent d’ocupació i desenvolupament
local durant un any i prorrogable fins a quatre.
TAULA 128. AODL. CONVOCATÒRIA 2006,. CATALUNYA
Unitats: nombres absoluts.

Agents

Finançament

Var. 20052006
agents

Barcelona

286

7.322.307,8

9

389.560,5

Girona

96

2.392.376,8

1

70.047,6

Lleida

61

1.512.079,8

-9

-167.180,4

Tarragona

20

500.776,7

-5

-104.662,5

Terres de l’Ebre

28

680.957,7

1

48.736,5

Catalunya

491

12.408.498,7

-3

236.501,7

Àmbit territorial

Var. 2005-2006
finançament

Els 491 agents
d’ocupació i desenvolupament local
tenen un finançament el 2006 de
12.408.498,7 euros.

Font: Departament de Treball.

Malgrat la minsa reducció d’agents, hi ha hagut un increment del finançament interanual de gairebé el 2%.
D’altra banda, la subvenció destinada a estudis de mercat i campanyes
de promoció local és una eina que ajuda a fer diagnosi del territori als ens
locals, així com difusió de les actuacions en matèria de desenvolupament
local.

51. DOGC núm. 4604, de 30.03.2006.
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TAULA 129. ESTUDIS I CAMPANYES DE PROMOCIÓ LOCAL.
CONVOCATÒRIA 2006, CATALUNYA
Unitats: nombres absoluts.

Accions

Finançament

Var. 20052006 accions

Var. 2005-2006
finançament

Barcelona

134

1.210.364,6

-6

-40.676,4

Girona

42

399.291,9

4

62.459,1

Lleida

34

380.580,4

5

64.419,0

Tarragona

21

198.997,7

2

31.287,5

Terres de l’Ebre

20

159.551,8

0

-4.480,2

Catalunya

251

2.348.786,4

5

113.009,0

Àmbit territorial

Font: Departament de Treball.

Pel que fa al programa Empreses qualificades d’innovació i ocupació
(I+O), es tracta al capítol IV de la Memòria, punt 4.6, en el context de l’anàlisi de les mesures autonòmiques de foment de l’activitat emprenedora.

Plans d’ocupació
Els plans d’ocupació de la convocatòria 2006 a
Catalunya inclouen
1.864 projectes i
7.689 contractes.

Els plans d’ocupació són subvencions que reben les entitats locals,
les associacions sense afany de lucre, l’Administració estatal o autonòmica i les universitats per contractar temporalment persones en atur per a
la realització d’obres i serveis d’interès general i social. Els plans estan
regulats a l’Ordre TRI/302/2005,52 que és desplegada per la Resolució
TRI/2098/2005,53 que preveu tres modalitats de plans d’ocupació.54
Com s’observa a la taula següent, l’increment interanual del finançament
dels plans d’ocupació és de l’11,3%, i destaca el de la ciutat de Barcelona
(el 33,16%) i el dels serveis de programes d’inserció (el 23,31%). L’únic
territori que redueix el finançament és Barcelona-Baix Llobregat. Tot i
l’augment del finançament total davalla el nombre de projectes i el de contractes laborals.

52. DOGC núm. 4422, de 08.07.2005.
53. DOGC núm. 4422, de 08.07.2005.
54. Resolució TRI/599/2006 (DOGC núm. 4594, de 16.03.2006), Resolució TRI/1850/2006
(DOGC núm. 4651, de 09.06.2006) i Resolució TRI/1374/2006 (DOGC núm. 4631,
d’11.05.2006.
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TAULA 130. PLANS D’OCUPACIÓ PER PROJECTES, CONTRACTES
I SUBVENCIÓ. CATALUNYA, 2005 I 2006
Unitats: nombres absoluts.

Variació
20052006

2006
Territori
BCN-Baix
Llobregat
BCN-ciutat

Projectes Contractes

Import

211

757

6.247.113

Variació
20052006

Variació
20052006

Projectes Contractes

Import

-59

-411

-736.687

139

749

5.602.628

21

156

1.395.329

BCN-Maresme

243

778

5.411.921

-47

42

431.830

BCN-Vallès Occ.

270

745

5.603.006

10

29

181.998

Girona

109

287

2.178.473

2

-34

144.287

Lleida

449

796

4.835.185

13

-8

227.566

Tarragona

209

578

4.181.360

-37

-44

43.549

Terres de l’Ebre

120

245

1.602.560

-1

-4

180.550

SPI*

114

2.754

20.075.005

66

-24

3.795.332

Total

1.864

7.689

55.737.252

-32

-298

5.663.755

*Servei de Programes d’Inserció.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball.

2.6. ALTRES PROGRAMES DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ:
SERVEI D’AUTOEMPRESA I PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA
Els processos d’assessorament a empreses a través del Servei d’autoempresa i les subvencions a la promoció de l’ocupació autònoma del Departament de
Treball es tracten al capítol IV de la Memòria, punt 4.6, en el context de l’anàlisi de les mesures autonòmiques de foment de l’activitat emprenedora.

2.7. PROGRAMES TRANSVERSALS
2.7.1. Accions integrades per a col·lectius amb especials dificultats
d’inserció
L’Ordre de 14 de gener del 200055 aprova, entre d’altres, les bases reguladores de les accions integrades per a col·lectius amb especials dificultats
d’inserció laboral, que poden ser:

Els programes
transversals comprenen les accions
integrades per a
col·lectius amb
especials dificultats
d’inserció, les accions adreçades a
fomentar la igualtat
d’oportunitats entre
homes i dones i els
programes experimentals en matèria
d’ocupació.

55. DOGC núm. 3067, de 31.01.2000.
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- Formació ocupacional adaptada al col·lectiu
- Formació de reciclatge per tal de facilitar la promoció en el mercat
de treball
- Accions d’acompanyament i suport a la inserció laboral.
L’Ordre TRI/38/2005, de 15 de febrer,56 regula la convocatòria per a
l’any 2005 de les accions integrades.
TAULA 131. ACCIONS INTEGRADES. CATALUNYA, 2005
Unitats: nombres absoluts.

Entitat gestora

Cursos

Beneficiaris

Import atorgat

Ajuntaments

8

242

537.853

Altres entitats públiques

44

774

1.601.813

Centres de formació

10

199

605.984

Cooperatives i SAL

6

232

450.115

Entitats sense afany de lucre

57

1.239

3.227.008

Organitzacions empresarials

1

72

133.000

126

2.758

6.555.773

Total
Font: Departament de Treball.

Les accions integrades estan gestionades en un 45,2% dels cursos per
entitats sense afany de lucre especialitzades en col·lectius amb especial
dificultat d’inserció i, en un 41,3%, per institucions públiques. És, per tant,
un programa molt gestionat des de la iniciativa pública i el tercer sector.

2.7.2. Accions adreçades a fomentar la igualtat d’oportunitats entre
homes i dones
Les accions de qualificació professional específiques per a dones estan
regulades a l’Ordre de 14 de gener del 2000,57 de bases de la formació ocupacional i afins, i tenen com a objectiu fomentar la igualtat d’oportunitats
mitjançant dispositius de formació i inserció laboral tot incidint en sectors
on les dones són subrepresentades, en sectors emergents i en l’impuls de la
capacitat emprenedora femenina.

56. DOGC núm. 4325, de 17.02.2005.
57. DOGC núm. 3067, de 31.01.2000.
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L’Ordre TRI/38/2005, de 15 de febrer,58 regula la convocatòria per a
l’any 2005 de les accions de formació ocupacional i afins adreçades a dones en atur que han d’estar dissenyades des d’una perspectiva de gènere.
A la taula següent es poden observar les accions d’igualtat d’oportunitats
corresponents al 2005 segons l’entitat gestora.
TAULA 132. ACCIONS D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS.
CONVOCATÒRIA 2005, CATALUNYA
Unitats: nombres absoluts.

Entitat gestora

Cursos

Beneficiàries

Import atorgat

Ajuntaments

16

400

725.783,4

Altres entitats públiques

7

233

445.715,3

Centres de formació

15

418

793.499,8

Consells comarcals

1

15

25.420,0

Cooperatives i SAL

6

234

435.311,0

Empreses

1

31

60.606,0

Entitats sense afany de lucre

27

688

1.733.749,2

Organitzacions empresarials

7

127

315.186,9

Total

80

2146

4.535.271,6

Font: Departament de Treball.

2.7.3. Programes experimentals en matèria d’ocupació (PEMO)
Els programes experimentals en matèria d’ocupació van adreçats a persones en atur i en especial a les que cobren prestacions per desocupació.
L’Ordre TAS 2643/2003, de 18 de setembre,59 regula les bases dels programes experimentals.
Els PEMO són programes integrals d’ocupació que combinen informació, orientació, assessorament, pràctica laboral i mobilitat geogràfica
amb la finalitat d’aconseguir la inserció dels participants i es dirigeixen
prioritàriament a persones amb discapacitat, immigrants, persones amb risc
d’exclusió social, dones amb problemes d’integració laboral i perceptors de
prestació o subsidi d’atur i de la renda mínima.

58. DOGC núm. 4325, de 17.02.2005.
59. BOE núm. 232, de 27.09.2003.
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La Resolució 2780/2005, de 14 de setembre,60 n’obre la convocatòria 2005.
A l’exercici 2005 s’han promogut a Catalunya 16 programes experimentals en matèria d’ocupació, amb una subvenció atorgada de 4.506.440
euros i la previsió de 1.637 participants, dels quals bona part són perceptors
de prestació o subsidi d’atur.

60. DOGC núm. 4481, de 03.10.2005.
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3.

RELACIONS LABORALS

3.1.1. La negociació col·lectiva a Catalunya
En aquest apartat es fa una anàlisi de la negociació col·lectiva a
Catalunya, de l’estructura i el model de la negociació i dels treballadors i
les empreses afectats.
Les dades per elaborar aquest apartat referents a Catalunya s’han extret
del web del Departament de Treball, amb les dades actualitzades en data 31
de març del 2007. Les dades estatals s’han extret del web del Ministeri de
Treball i Afers Socials.
La font d’informació de les dades és el full estadístic que han d’emplenar
les comissions negociadores després de signar l’acord. Atès que el registre
dels convenis, de vegades, és posterior a l’inici de vigència d’aquests, les
dades analitzades en aquest apartat són parcials i estan sotmeses a variacions, per la qual cosa es consideren provisionals.
Els acords col·lectius són aquells que tenen efectes econòmics l’any
2006 i que han estat registrats fins al mes de març del 2007, tenint en
compte que una part dels convenis que van ser signats l’any 2005 són
plurianuals, per la qual cosa encara són vigents durant l’any 2006. També cal tenir en compte que no estan inclosos en les dades analitzades ni
els acords vigents normativament, que el Departament de Treball qualifica com a prorrogats, ni aquells que no tenen una clàusula de pròrroga
expressa, que el Departament de Treball qualifica com de vigència no
determinada.

3.1.2. Estructura i model de la negociació
Tal com es pot observar a la taula següent, el nombre total d’acords collectius l’any 2006 és de 1.038.
El web del Departament de Treball recull tres tipus de convenis o pactes, anomenats genèricament acords col·lectius. Aquests són els convenis
col·lectius estatutaris, els convenis col·lectius extraestatutaris, també anomenats pactes d’eficàcia limitada, i el tercer tipus són els acords o pactes

El nombre total
d’acords col·lectius
l’any 2006 és de
1.038.
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de funcionaris. Dins dels estatutaris, trobem quatre tipus d’acords: els convenis col·lectius, els convenis d’adhesió, els acords per mediació o laudes
arbitrals i els convenis d’extensió.
Atenent a aquesta tipologia, els convenis col·lectius extraestatutaris són
els que tenen un nombre menor d’acords (2).
Els convenis collectius són els que
tenen un pes major
respecte a la resta.

Pel que fa als convenis estatutaris, l’any 2006 n’hi ha 940. Tal com es
pot observar a la taula següent, els convenis col·lectius són els que tenen
un pes major, 920 acords, la qual cosa representa el 97,9% del total dels
convenis col·lectius estatutaris. Contràriament, els que tenen un pes menor
són els acords de mediació o laudes arbitrals, ja que l’any 2006 només s’ha
registrat un acord d’aquesta naturalesa.
L’any 2006 hi ha 96 acords o pactes de funcionaris. Com es desprèn
de la taula, els acords de funcionaris són els que tenen un pes major ja que
representen el 78,1% d’aquest tipus d’acords.
TAULA 133. NOMBRE D’ACORDS COL·LECTIUS SEGONS
NATURALESA DE L’ACORD. CATALUNYA, 2006
Unitats: nombre d’acords.

Conveni col·lectiu

920

Adhesió

19

Acord per mediació o laude arbitral

1

Pacte d’eficàcia limitada

2

Acord de funcionaris

75

Pacte de funcionaris
TOTAL

21
1038

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

L’any 2006 el 84%
del total dels acords
són d’empresa i el
16% restant són de
sector.

Una segona classificació dels acords col·lectius es pot establir segons
els àmbits de negociació, en què es distingeixen els acords d’empresa i els
acords sectorials.
L’any 2006, el 84% del total dels acords són d’empresa. El 16% restant
(166 acords) són sectorials.
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3.1.3.Empreses i treballadors afectats per la negociació col·lectiva
Segons l’àmbit de negociació, atenent a l’anàlisi de les dades, la majoria d’empreses i treballadors estan afectats per acords sectorials, seguint la
tendència dels anys anteriors.
Pel que fa al total d’empreses i treballadors afectats, bé per acords d’empresa o bé per acords sectorials, cal remarcar que, tal com es pot observar
a la taula següent, el 0,4% de les empreses, 940, i el 9,6% dels treballadors, 187.453, estan afectats per acords d’empresa; i el 99,5% d’empreses,
217.508, i el 90,3% dels treballadors, és a dir, 1.745.844, estan afectats per
acords sectorials.
TAULA 134. NOMBRE D’ACORDS, EMPRESES I TREBALLADORS
AFECTATS SEGONS EL NIVELL DE NEGOCIACIÓ.
CATALUNYA, 2006
Unitats: nombre d’acords, empreses i treballadors i percentatges.

Acords d’empresa

Acords de sector

TOTAL

Nombre d’acords

872

166

1.038

Empreses afectades

940

217.508

218.448

Treballadors afectats

187.453

1.745.844

1.933.297

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

Pel que fa a l’anàlisi segons sector d’activitat econòmica, tal com es
pot observar a la taula següent, el sector dels serveis és el que disposa
d’un nombre més elevat d’acords, que representa el 68,7% del total dels
acords de l’any 2006. Dins d’aquest sector, les activitats econòmiques
que disposen d’un nombre més elevat d’acords són l’Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria, amb 225 acords; les activitats de sanejament públic, amb 88 acords; la indústria de productes
alimentaris i begudes, amb 83 acords, i altres activitats empresarials,
amb 62 acords.

Segons el sector
d’activitat econòmica, el sector
dels serveis és el
que disposa d’un
nombre més elevat
d’acords.

En el sector de la indústria s’han registrat 307 acords l’any 2006 i en els
sectors de l’agricultura i la construcció el nombre d’acords té un pes menor
ja que és de 8 i de 10, respectivament.
Atès el nombre d’acords en els diversos sectors d’activitat econòmica,
el nombre d’empreses i personal afectats també varia. Així doncs, el sector
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serveis és el que té un nombre més elevat d’empreses i plantilles afectades, el qual és de 152.669 empreses i 1.234.355 treballadors; i el sector
de l’agricultura és el que té un nombre menor d’empreses i treballadors
afectats (6.265 empreses i 28.558 treballadors).
TAULA 135. NOMBRE D’ACORDS, EMPRESES I TREBALLADORS
AFECTATS PER SECTOR D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2006
Unitats: nombre d’acords, empreses i treballadors i percentatges.

Agricultura Indústria Construcció

Serveis

TOTAL

8

307

10

713

1.038

Empreses afectades

6.265

34.339

25.175

152.669

218.448

Treballadors afectats

28.558

488.610

181.774

Nombre d’acords

1.234.355 1.933.297

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
Barcelona és la
província amb un
nombre més elevat
d’acords i de treballadors afectats.

En la taula següent s’ha fet una anàlisi del nombre d’acords i treballadors afectats segons l’àmbit territorial. No s’ha fet esment a les empreses
afectades ja que el web del Departament de Treball no disposa d’aquestes
dades.
Barcelona és la província amb un nombre més elevat, tant pel que fa
als acords com al personal afectat. La diferència respecte de les altres tres
províncies és rellevant, tant pel que fa al nombre d’acords com als treballadors afectats. Dins d’aquestes, la que té un nombre menor d’acords i de
personal afectat és Lleida.
TAULA 136. NOMBRE D’ACORDS I TREBALLADORS AFECTATS
SEGONS ÀMBIT TERRITORIAL. CATALUNYA, 2006
Unitats: nombre d’acords, treballadors afectats i percentatges.

Nombre d’acords

Treballadors afectats

Barcelona

779

1.511.253

Girona

217

184.737

Lleida

170

87.999

Tarragona

269

149.308

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
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3.1.4. Acords col·lectius, empreses i treballadors afectats segons
l’àmbit funcional i temporal de l’acord
L’any 2006 hi ha 53 acords de vigència anual i 985 acords de vigència
plurianual.
Els acords anuals afecten 8.364 empreses i 50.521 treballadors, i els
acords de vigència plurianual afecten 210.084 empreses i 1.882.776 treballadors.

S’observa una tendència a la baixa de
la vigència anual,
tant en els acords
d’empresa com en
els de sector.

L’any 2006, com es pot observar a les taules següents, el 4,8% d’acords
d’empresa i el 6,6% d’acords de sector han tingut vigència anual. La resta
i, per tant, la majoria, han tingut vigència plurianual. Per tant, s’observa
una tendència a la baixa de la vigència anual, tant en els acords d’empresa
com en els de sector.
Cal destacar que la majoria d’empreses i plantilles també estan afectades per acords de vigència plurianual.
TAULA 137. NOMBRE D’ACORDS D’EMPRESA, EMPRESES
I TREBALLADORS AFECTATS SEGONS LA VIGÈNCIA.
CATALUNYA, 2006
Unitats: nombre d’acords, empreses i treballadors.

Anuals

Plurianuals

Acords

42

830

Empreses

42

898

4.504

182.949

Treballadors

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

TAULA 138. NOMBRE D’ACORDS DE SECTOR, EMPRESES
I TREBALLADORS AFECTATS SEGONS LA VIGÈNCIA.
CATALUNYA, 2006
Unitats: nombre d’acords, empreses i treballadors.

Anuals

Plurianuals

11

155

Empreses

8.322

209.186

Treballadors

46.017

1.699.827

Acords

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
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3.1.5. La regulació del temps de treball. Hores treballades i jornada
laboral
La jornada mitjana
anual pactada l’any
2006 és de 1.764
hores/any.

La jornada mitjana anual pactada l’any 2006, segons les dades del Departament de Treball actualitzades el 31 de març del 2007, és de 1.764
hores/any (equivalent a 39 hores setmanals, aproximadament).
Atenent a l’àmbit funcional, es constata que en els convenis de sector la
jornada pactada és superior que en els convenis d’àmbit d’empresa, tal com
podem observar a la taula següent.
L’any 2006 la jornada pactada en els convenis d’empresa és de 1.708,7
hores anuals.
Pel que fa als convenis col·lectius pactats a tot l’Estat espanyol, la jornada mitjana anual pactada ha estat de 1.756 hores, en termes absoluts,
8 hores menys que la jornada anual pactada a Catalunya. En els convenis d’empresa estatals s’han pactat 11,2 hores menys que en els convenis
d’empresa de l’àmbit de Catalunya. Pel que fa als acords de sector, en l’àmbit estatal s’han pactat 6,6 hores menys que en l’àmbit de Catalunya.
TAULA 139. JORNADA ANUAL MITJANA PACTADA
PER ÀMBIT FUNCIONAL. CATALUNYA I ESPANYA, 2006
Unitats: nombre d’hores.

Catalunya

Espanya

Total acords

1.764,0

1.756,0

Acords d’empresa

1.708,7

1.697,5

Acords de sector

1.769,9

1.763,3

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i del MTAS.
Els acords d’empresa de funcionaris
són els que pacten
una jornada menor.

Segons la naturalesa dels convenis, com es pot observar a la taula següent, els acords d’empresa de funcionaris són els que pacten una jornada
menor (1.588,3 hores), amb relació a la resta. D’altra banda, els acords amb
un major nombre d’hores pactades són els acords de sector extraestatutaris
(1.776,1 hores).
La jornada pactada en els acords estatutaris és més elevada en els acords
d’empresa que en els de sector. Així doncs, la jornada en els acords de
sector estatutaris és de 56,4 hores més, en termes absoluts, que la jornada
mitjana pactada en els acords d’empresa estatutaris.
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TAULA 140. JORNADA ANUAL MITJANA PACTADA SEGONS
LA NATURALESA. CATALUNYA, 2006
Unitats: nombre d’hores.

2006
Acords d’empresa
Estatutaris

1.713,4

Funcionaris

1.588,3

Acords de sector
Estatutaris

1.769,8

Extraestatutaris

1.776,1

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

Per sectors de producció a Catalunya, com es pot observar a la taula
següent, el sector de l’agricultura és el que té la jornada anual mitjana
pactada més elevada (1.808 hores). En segon lloc, es troba el sector dels
serveis (1.769,1 hores) i, en tercer lloc, la indústria (1.755,3 hores). El
sector de la construcció és el que té un nombre menor d’hores anuals
pactades (1.746 hores).

El sector de l’agricultura és el que té
la jornada anual
mitjana pactada
més elevada.

En els quatre sectors, es pacta un nombre més elevat d’hores en
els acords de sector que en els acords d’empresa. El sector serveis
és el que presenta una diferència d’hores pactades més elevada entre
els acords d’empresa i els de sector (83,7 hores). Contràriament, en
el sector de la construcció només hi ha 3,3 hores de diferència entre
la jornada anual mitjana pactada en els acords d’empresa i en els de
sector.
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TAULA 141. JORNADA ANUAL MITJANA PACTADA
PER SECTOR D’ACTIVITAT I ÀMBIT FUNCIONAL.
CATALUNYA, 2006
Unitats: nombre d’hores.

2006
Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Empresa

1.753,7

Sector

1.808,5

Total

1.808,0

Empresa

1.736,3

Sector

1.758,2

Total

1.755,3

Empresa

1.742,7

Sector

1.746,0

Total

1.746,0

Empresa

1.693,6

Sector

1.777,3

Total

1.769,1

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

Pel que fa a la jornada pactada a l’Estat espanyol, també és el sector de
l’agricultura el que té la jornada anual mitjana pactada més elevada. Aquesta és de 1.762,1 hores, 45,9 menys que en el cas de Catalunya. Coincidint
també amb l’àmbit català, és el sector de la construcció el que té un menor
nombre d’hores pactades (1.745,1 hores, 0,9 menys, en termes absoluts,
que en l’àmbit català).
En els quatre sectors es pacta un major nombre d’hores en els acords
de sector que en els d’empresa. Tal com es pot observar a la taula següent, el sector que presenta més diferència és el de la indústria, ja
que en els acords de sector es pacten 43,5 hores més que en els acords
d’empresa.
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TAULA 142. JORNADA ANUAL MITJANA PACTADA
PER SECTOR D’ACTIVITAT I ÀMBIT FUNCIONAL.
ESPANYA, 2006
Unitats: nombre d’hores.

2006
Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Empresa

1.747,1

Sector

1.762,2

Total

1.762,1

Empresa

1.716,7

Sector

1.760,2

Total

1.754,4

Empresa

1.723,0

Sector

1.745,2

Total

1.745,1

Empresa

1.687,7

Sector

1.769,2

Total

1.758,3

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

Si analitzem la jornada anual tenint en compte la vigència dels acords
col·lectius, cal destacar que l’any 2006 en els convenis de vigència anual
s’han pactat menys hores que en els de vigència plurianual; en termes absoluts, 135,6 hores menys respecte als plurianuals de primer any de vigència
i 137,6 hores respecte als acords de vigència plurianual en els quals el 2006
no és el primer any de vigència.
D’altra banda, la jornada anual pactada en els acords d’empresa, tant
de vigència anual com plurianual, és superior en els acords sectorials.
Així, en els acords d’àmbit sectorial de vigència anual la jornada ha estat
de 1.787,3 hores (71,1 hores més que en els acords d’empresa) i en els
acords sectorials de vigència plurianual (primer any) la jornada anual
pactada ha estat de 1.787,3 hores (49 hores més que en els acords d’empresa). Pel que fa als acords de vigència plurianual en els quals l’any
2006 no és el primer any de vigència, en els acords sectorials s’ha pactat
una jornada mitjana de 1.768 hores, 98,5 més que en els acords d’àmbit
d’empresa.
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TAULA 143. JORNADA ANUAL PACTADA SEGONS
LA VIGÈNCIA DE L’ACORD. CATALUNYA, 2006
Unitats: nombre d’hores.

Total

Acords
d’empresa

Acords
de sector

Vigència anual

1.781,0

1.716,2

1.787,3

Plurianual 1r any

1.775,1

1.737,9

1.787,3

Plurianual 2n o més anys

1.762,4

1.669,5

1.768,0

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

Una vegada analitzades les dades de la jornada laboral, cal tenir en
compte la tendència emergent pel que fa al model de la jornada i les possibles mesures de flexibilitat. Aquestes mesures es concreten en una franja
de llibertat en els horaris d’entrada i sortida (amb el requisit de complir les
8 hores diàries), jornades laborals reduïdes més enllà de l’establert per llei
o la setmana laboral comprimida, entre d’altres. Són mesures diferents,
adequades a les necessitats de l’empresa i a les del personal, de vegades
aplicables a tota la plantilla i en altres casos concertades directament entre
el treballador i qui el supervisa directament.
En aquest context, cal fer referència al concepte de flexiseguretat, el
qual té el seu origen a Dinamarca, i es pren com a base al Llibre verd de
la Comissió de les Comunitats Europees «Modernitzar el dret laboral per
afrontar els reptes del segle XXI». Aquest concepte radica en què la flexibilitat i la seguretat no són necessàriament idees contraposades. Així doncs,
els empresaris poden estar interessats en unes relacions laborals estables
i segures, i, al mateix temps, els treballadors poden estar interessats en
la flexibilitat pel que fa a la jornada laboral, l’organització del treball i el
sistema de remuneracions.

3.1.6. Salaris

L’increment salarial mitjà pactat
aquest any ha estat
del 3,2%, que amb
la revisió salarial
ha augmentat fins al
3,4%.
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En l’apartat 4.3 del capítol primer d’aquesta Memòria es fa una anàlisi exhaustiva dels salaris, els costos laborals i la productivitat. En aquest
apartat es fa incidència en els increments salarials pactats en els acords
col·lectius i en la clàusula de revisió salarial.
L’increment salarial mitjà pactat aquest any 2006, en la totalitat d’acords de
Catalunya, ha estat del 3,2% i, un cop feta la revisió salarial, ha estat del 3,4%.
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Tenint en compte la naturalesa jurídica dels acords, cal destacar que els
acords extraestatutaris són els que tenen un increment salarial, tant pactat
com revisat, més elevat i aquest és del 3,9%. Pel que fa als convenis collectius estatutaris, han pactat un increment salarial del 3,1%, que un cop
revisat ha augmentat fins al 3,4%. Els acords o pactes de funcionaris han
pactat un increment del 2,2%, que un cop revisat ha estat del 2,6%.
Pel que fa als acords d’empresa, la mitjana de l’increment salarial revisat pels 872 acords ha estat del 3,3%. En els acords de sector, aquest increment ha estat del 3,5%, és a dir, el 0,2% més que en els acords d’empresa.
D’altra banda, el 51,1% dels acords d’empresa han pactat clàusula de
revisió salarial. El 85% d’acords restants, que han afectat 86.453 treballadors, han pactat clàusula de revisió salarial retroactiva.
Els acords d’empresa que tenen un increment salarial pactat més elevat
són els acords amb clàusula prevista no retroactiva (3,8%), els quals afecten 42.700 treballadors. Aquest increment coincideix amb el revisat.
Els acords amb clàusula prevista retroactiva, que afecten 86.453 treballadors, són els que tenen un increment salarial pactat menor (2,5%) en
relació amb la resta. L’increment salarial revisat en aquests acords és del
3,1%, la qual cosa coincideix amb els acords sense clàusula prevista.
TAULA 144. INCREMENTS SALARIALS PACTATS
I TREBALLADORS AFECTATS EN ACORDS
D’EMPRESA. CATALUNYA, 2006
Unitats: nombre d’acords i de treballadors i percentatges.

Acords

Treballadors afectats

Increments salarials

Nombre

%

Pactats

Revisats

Sense clàusula prevista

426

57.903

30,9

3,1

3,1

Amb clàusula prevista

446

129.550

69,1

2,9

3,3

No retroactiva

67

42.700

22,8

3,8

3,8

Retroactiva

379

86.453

46,1

2,5

3,1

TOTAL

872

187.453

100

3

3,3

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
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Amb relació als acords de sector, el 68,7% dels acords han pactat
clàusula de revisió salarial. D’aquests, el 18,4% han pactat clàusula
no retroactiva. El 81,6% d’acords restant ha pactat clàusula de revisió
retroactiva. Finalment, 52 acords no han pactat clàusula de revisió
salarial.
Cal destacar que, a diferència dels acords d’empresa, els acords amb
un increment salarial major (4,1%) són els que no tenen clàusula prevista, que afecten 330.586 treballadors. En aquests acords, l’increment
salarial pactat coincideix amb l’increment salarial revisat. D’altra banda, l’increment salarial, tant pactat com revisat, en els acords sense
clàusula prevista és el mateix que en els acords amb clàusula prevista
no retroactiva.
En canvi, els acords amb un increment menor són els que tenen clàusula
prevista retroactiva, que afecten 963.821 treballadors. En aquests acords
l’increment salarial pactat és del 2,5% i el revisat, el 0,4% superior.
TAULA 145. INCREMENTS SALARIALS PACTATS
I TREBALLADORS AFECTATS EN ACORDS
DE SECTOR. CATALUNYA, 2006
Unitats: nombre d’acords i de treballadors i percentatges.

Acords

Treballadors afectats Increments salarials
Nombre

%

Pactats

Revisats

4,1

4,1

Sense clàusula prevista

52

330.586

18,9

Amb clàusula prevista

114

1.415.258

161,3

3

3,3

No retroactiva

21

451.437

25,9

4,1

4,1

Retroactiva

93

963.821

55,2

2,5

2,9

TOTAL

166

1.745.844

100

3,2

3,5

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

Per àmbits territorials, cal destacar que l’any 2006 Girona és la província que ha pactat un increment salarial més elevat, pel que fa als acords
sense clàusula de revisió salarial prevista. Aquest és del 4,2%. A Lleida,
l’increment salarial pactat en els acords sense clàusula de revisió salarial
prevista és del 4,1%; a Tarragona, del 4%, i, finalment, a Barcelona l’increment és del 3,9%.
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Amb relació als increments salarials, un cop revisats, dels acords que
tenien clàusula prevista no retroactiva, Barcelona és la província amb un
increment salarial més elevat, del 4,1%. A Lleida, l’increment salarial, un
cop revisat, dels acords que tenien clàusula prevista no retroactiva és del
4%; i a Girona i Tarragona és del 3,8%.
Pel que fa als acords amb clàusula prevista retroactiva, Lleida té un
increment salarial del 3,2%, el més elevat respecte a les altres províncies. A Girona, l’increment salarial, un cop revisat, dels acords que tenien clàusula prevista retroactiva és del 3,1%; a Tarragona és del 3%, i a
Barcelona, del 2,9%.
Amb relació als sectors d’activitat econòmica, cal destacar que el sector de la indústria és el que té un increment salarial revisat més elevat (el
4%). En el cas de l’agricultura, l’increment salarial revisat és del 3,8%. Pel
que fa a la construcció, l’increment salarial revisat és del 3,6% i, per fi, els
acords col·lectius del sector dels serveis tenen un increment salarial revisat
del 3,2%.
En el marc dels salaris, cal destacar que existeix una tendència de les
empreses encaminada a introduir el sistema de retribució flexible, el qual
consisteix a incorporar una part del salari variable, atenent als objectius
assolits, o en espècie.
El principal avantatge d’aquest tipus de retribució en espècie, més enllà
dels beneficis fiscals, és que el treballador escull el seu paquet retributiu, en
funció de les seves necessitats. Els vals per menjar, la guarderia, el lloguer
d’habitatge, l’assegurança mèdica i l’entrega d’ordinadors són alguns dels
productes que poden oferir-se. D’altra banda, la formació és un dels pagaments en espècie més valorats.

3.1.7. Altres continguts de la negociació col·lectiva: clàusules noves
En aquest apartat es recullen algunes pràctiques que defineixen la tendència actual de la negociació col·lectiva reflectides en algunes clàusules
de convenis que tenen el seu àmbit de vigència l’any 2006. Cal destacar
que a la pàgina web del Departament de Treball61 es fa un recull de les
polítiques d’igualtat i no-discriminació per raó de sexe i de la conciliació

61. <http://www.gencat.net/treball/ambits/relacions_laborals/convenis/index.html>.
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de la vida laboral i familiar en els convenis col·lectius vigents publicats al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya entre l’1 de maig del 2001 i
el 28 de febrer del 2007.

Els convenis incorporen clàusules
d’igualtat d’oportunitats i no-discriminació.

La igualtat d’oportunitats i la no-discriminació, especialment per raó de
sexe, i la conciliació de la vida familiar i laboral són matèries en les quals
s’aprecia una major incorporació al text dels convenis en els darrers anys.
En aquest sentit, hi ha diversos convenis que exemplifiquen aquesta
pràctica de la negociació col·lectiva.
Un n’és el Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de vidre,
pisa, ceràmica i similars per al període de l’1.04.2005 al 31.03.2009,62 el
qual recull en el seu article 33: «No es pot establir discriminació laboral a
la feina, les retribucions, les jornades i altres condicions de treball per raó
de sexe, origen, religió, estat civil, raça, condició social, idees polítiques,
adhesió o no a sindicats i als seus acords, vincles de parentiu amb altres
treballadors de l’empresa o llengua dins de l’Estat espanyol».
Aquest Conveni també té una clàusula d’igualtat i no-discriminació
en relació amb l’ingrés a l’empresa, l’enquadrament professional o la
valoració dels llocs de treball: «El comitè no solament ha de vetllar perquè els processos de selecció de personal compleixin la normativa vigent o
pactada, sinó també pels principis de no-discriminació, igualtat de sexes i
foment d’una política racional de l’ocupació».
Les clàusules d’igualtat també queden reflectides en la regulació de
la promoció en el treball. Això es posa de manifest en el Conveni collectiu de treball del sector de les masses congelades per als anys 20052007,63 l’article 7 del qual fa referència als ascensos i a les promocions
i estableix de manera expressa que: «cal respectar el dret igual de tots
els treballadors a la promoció, i no es pot fer cap tipus de discriminació per raons d’edat, sexe, ètnia, país de procedència, afiliació o no
a un sindicat o qualsevol altra condició o circumstància personal o
social».
Aquest Conveni també conté una clàusula referent a la igualtat en matèria salarial, en la seva disposició final quarta: «[...] Si es fa servir un sis-

62. DOGC núm. 4634, de 16.05.2006.
63. DOGC núm. 4645, de 31.05.2006.
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tema de classificació professional per determinar les retribucions, aquest
sistema s’ha de basar en criteris comuns per als treballadors i les treballadores, i s’ha d’establir de tal manera que exclogui les discriminacions».
D’altra banda, el Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la
Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008,64 en la seva disposició transitòria cinquena estableix una clàusula relativa a la creació d’organismes específics en matèria d’igualtat i no-discriminació: «Les
parts signants acorden integrar una representació dels sindicats presents
en la Mesa Negociadora del VI Conveni col·lectiu únic, de forma proporcional a la seva representativitat a l’àmbit laboral, en l’òrgan paritari de
les polítiques d’igualtat i per a la no-discriminació del personal al seu
servei [...]».
Finalment, la igualtat també transcendeix a l’àmbit de la formació. Així
doncs, el Conveni de l’empresa Tmtrans Servicios Logísticos SL,65 per als
anys 2005-2008, en el seu article 39 incideix en els criteris d’igualtat pel
que fa a accions de formació promogudes per l’empresa.
La negociació col·lectiva introdueix clàusules que regulen la interdicció
de l’assetjament sexual des d’una perspectiva disciplinària. Així es fa palès en el Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de vidre, pisa,
ceràmica i similars per al període de l’1.04.2005 al 31.03.2009, ja citat en
el marc de les polítiques d’igualtat i no-discriminació. Aquest estableix en
el seu article 41.3 com a falta molt greu: «La falta de respecte a la intimitat
i a la consideració deguda a la dignitat i les ofenses verbals o físiques de
caràcter sexual, exercides contra alguns treballadors o algunes treballadores de l’empresa».
En aquest Conveni també hi ha una clàusula que regula la tutela de la
persona afectada per l’assetjament sexual (article 35), la qual defineix l’assetjament sexual i moral; atorga a l’empresa la responsabilitat de vetllar per
la consecució d’un ambient adequat a la feina i explica el procediment de
denúncia per part de qui s’entengui afectat per una situació d’assetjament.
D’altra banda, en alguns convenis es pacten també mecanismes de
protecció davant la violència de gènere. En aquest sentit, podem destacar
el Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de vidre, pisa, cerà-

64. DOGC núm. 4640, de 24.05.2006.
65. DOGC núm. 4655, de 15.06.2006.
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mica i similars per al període de l’1.04.2005 al 31.03.2009 i el Conveni collectiu de treball dels hospitals de la XHUP i dels centres d’atenció primària
concertats per als anys 2005-2008.66
La negociació col·lectiva es configura també com un instrument adient
per regular la reordenació flexible del temps de treball, i els instruments de
conciliació, amb major capacitat d’adaptació a les concretes realitats de les
empreses i dels treballadors.
Pel que fa a la regulació de les polítiques de conciliació de la vida familiar i laboral, es pot destacar el Conveni col·lectiu de treball agropecuari
per a l’any 2006,67 com a exemple. Aquest conté clàusules de protecció
de la treballadora embarassada o en període de lactància, i regula aspectes
com ara l’avaluació de riscos laborals, la mobilitat funcional i la suspensió
del contracte per risc al llarg de l’embaràs. També regula el dret a absentarse de la feina i a ser remunerades per fer-se exàmens prenatals i practicar
tècniques de preparació al part, el descans i la suspensió del contracte per
motiu de part o per causa d’adopció o acolliment, el descans per maternitat
i vacances.
En aquest àmbit podem destacar també algunes pràctiques que regulen
percepcions econòmiques per raó de filiació o família.
D’altra banda, també cal fer especial esment a les clàusules de la negociació col·lectiva que introdueixen elements vinculats tant amb la flexibilitat horària com amb la bossa d’hores acumulable, segons el volum de
feina existent.
Pel que fa als convenis col·lectius d’àmbit estatal, és destacable la renovació del Conveni tèxtil-confecció, en el qual cal subratllar la comissió
paritària amb la funció de seguiment i verificació de l’observatori industrial, el qual fa referència a aspectes com l’activitat productiva i els processos d’internalització industrial; l’evolució de l’ocupació, la formació
professional de tots els treballadors; les iniciatives per a la investigació, el
desenvolupament i la innovació, i els codis de conducta i plantejaments de
responsabilitat social corporativa. Una altra novetat que aporta el Conveni
és el seguiment i la verificació dels codis de conducta, allà on n’hi hagi.

66. DOGC núm. 4733, de 04.10.2006.
67. DOGC núm. 4755, de 07.11.2006.
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Una altra clàusula destacable és la de política de cotxes compartits, la
qual és inclosa en el Conveni col·lectiu de l’empresa Denso, del sector de
l’electrònica. Amb aquesta política, es pretén que els treballadors prenguin
consciència perquè assisteixin al lloc de treball diverses persones al mateix
cotxe, amb la qual cosa s’aconseguirà també evitar saturacions als aparcaments.
Finalment, cal tenir en compte el Conveni col·lectiu de l’empresa
Sony, ja que conté clàusules de contractació indefinida i de flexibilitat
negociada.

3.2. HORES NO TREBALLADES
A Catalunya, segons l’explotació específica de l’Enquesta de conjuntura laboral elaborada pel Ministeri de Treball i Afers Socials, no s’han
treballat 67,1 hores per treballador el quart trimestre de l’any 2006.
Si es desglossa el nombre d’hores no treballades segons la causa, la
majoria d’hores no treballades (52,2 hores) corresponen a vacances, festius
i ponts no recuperables.
D’altra banda, 14,9 hores corresponen a causes ocasionals. Entre aquestes, la incapacitat temporal i la maternitat és la causa que aplega un major
nombre d’hores no treballades (12,2 hores). Les altres causes amb hores
no treballades són: permisos remunerats (1,1 hores), absentisme no justificat (0,5 hores), formació (0,4 hores), activitats de representació sindical
(0,3 hores) i altres motius (0,2 hores). No obstant això, no s’ha deixat de
treballar cap hora a causa de la conflictivitat laboral ni dels expedients de
regulació d’ocupació.

A Catalunya no
s’han treballat 67,1
hores per treballador el quart trimestre del 2006.

La majoria d’hores
no treballades corresponen a vacances, festius i ponts
no recuperables.

Tal com es pot observar a la taula següent, les hores no treballades
han augmentat respecte del quart trimestre de l’any anterior en 5,8 hores, com a conseqüència, principalment, de l’increment de vacances,
dies festius i ponts. Pel que fa a les hores no treballades per causes
ocasionals, han augmentat en 0,6 hores respecte de l’any 2005. No obstant això, el nombre d’hores no treballades per incapacitat temporal i
maternitat, permisos remunerats, expedients de regulació d’ocupació i
absentisme no justificat no ha variat en el decurs d’aquests dos anys.
Cal destacar també que les hores no treballades per conflictivitat laboral, per activitats de representació sindical i per formació han disminuït
en 0,1 hores respecte de l’any 2005.
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Interanualment, en el decurs dels anys 2004-2006, s’observa una tendència a l’increment de les hores no treballades, com a conseqüència de
l’augment de les vacances, els dies festius i els ponts.
TAULA 146. HORES NO TREBALLADES SEGONS LA CAUSA.
CATALUNYA, 2004-2006
Unitats: nombre d’hores.

2004 2005 2006
/2003 /2004 /2005

2003

2004

2005

2006

TOTAL HORES NO
TREBALLADES

52,6

59

61,3

67,1

6,4

2,3

5,8

Vacances, festius i
ponts no recuperables

38

44,9

47

52,2

6,9

2,1

5,2

Total causes ocasionals

14,6

14,1

14,3

14,9

-0,5

0,2

0,6

Incapacitat temporal i
maternitat

12,1

11,5

12,2

1,1

-0,6

0,7

0

Permisos remunerats

1,1

1,1

1,1

1,1

0

0

0

Expedients de
regulació d’ocupació

0

0

0

0

0

0

0

Conflictivitat laboral

0

0

0,1

0

0

0,1

-0,1

Activitats de
representació sindical

0,4

0,4

0,4

0,3

0

0

-0,1

Absentisme
no justificat

0,4

0,4

0,5

0,5

0

0,1

0

Formació

0,4

0,5

0,5

0,4

0,1

0

-0,1

Altres motius

0,2

0,2

-0,5

0,2

0

-0,7

0,7

Font: explotació específica per a Catalunya de l’Enquesta de conjuntura laboral (Ministeri de
Treball i Afers Socials).

Segons el tipus de jornada, com es pot observar a la taula següent, els
treballadors a temps complet han deixat de treballar més hores (74,6 hores)
que els treballadors a temps parcial (31,6 hores) en el quart trimestre de
l’any 2006. En comparació amb el mateix període de l’any anterior, es produeix un augment d’hores no treballades pel que fa als dos tipus de jornada,
malgrat que aquest és més elevat en els treballadors a temps complet (6,3
hores més respecte de l’any 2005) que en els de temps parcial (4,7 hores
més respecte de l’any 2005).
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En el període interanual 2004-2006 es produeix també un augment de
les hores no treballades tant en el cas de jornada completa com parcial. No
obstant això, cal exceptuar-ne el nombre d’hores no treballades pels treballadors a temps parcial entre els anys 2004 i 2005, ja que disminueixen en
0,4 hores.
Segons el sector econòmic, la indústria és el sector amb un nombre més
elevat d’hores no treballades per treballador (80,1), seguit del sector de la
construcció (66 hores). Finalment, en el sector serveis, el nombre d’hores
no treballades és de 63,2.

La indústria és el
sector amb un nombre més elevat d’hores no treballades.

El nombre d’hores no treballades augmenta en els tres sectors respecte de
l’any anterior, però en el dels serveis es produeix un increment superior amb
relació a la resta (7,6 hores). En canvi, en el període 2004-2005, el nombre
d’hores no treballades en el sector serveis va ser només de 0,7 hores.
En el sector de la indústria les hores no treballades augmenten en 4,7
respecte a l’any anterior. En canvi, en el sector de la construcció es manté
gairebé el mateix nivell d’hores no treballades que un any abans, després
del fort increment registrat l’any 2005 (9,5 hores).
Cal tenir en compte que a l’Enquesta de conjuntura laboral s’exclou el
sector agrari, l’Administració pública, els organismes extraterritorials i les
organitzacions religioses.
Finalment, segons la grandària del centre, el nivell d’hores no treballades augmenta a mesura que la grandària del centre és major. Per tant, les
empreses amb més de 250 treballadors són les que tenen un major nombre
d’hores no treballades per treballador (74 hores). En canvi, a les empreses
entre 1 i 10 treballadors s’han registrat 54,2 hores no treballades per treballador.
Les diferències interanuals pel que fa a les hores no treballades no van
en funció de la grandària del centre. Així doncs, l’any 2006 augmenta el
nombre d’hores no treballades respecte de l’any anterior. Aquesta diferència d’hores se situa entre 5,3 hores (empreses de més de 250 treballadors) i
5,6 hores (empreses entre 1 i 10 treballadors).
Entre els anys 2004 i 2005 aquest augment d’hores no treballades va ser
menor (entre 2,6 i 4,9 hores). A diferència de l’any 2006, entre aquests dos
anys (2004 i 2005) es pot observar un decrement del nombre d’hores no
treballades a les empreses de més de 250 treballadors (1,2 hores menys).
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TAULA 147. HORES NO TREBALLADES SEGONS TIPUS
DE JORNADA, SECTOR D’ACTIVITAT I GRANDÀRIA DEL
CENTRE. CATALUNYA, 2004-2006
Unitats: nombre d’hores.

IV trimestre

Variació absoluta
2004 2005 2006
/2003 /2004 /2005

2003

2004

2005

2006

52,6

59

61,3

67,1

6,4

2,3

5,8

A temps complet

57,8

65,3

68,3

74,6

7,5

3

6,3

A temps parcial

24,6

27,3

26,9

31,6

2,7

-0,4

4,7

61,5

70,9

75,4

80,1

9,4

4,5

4,7

TOTAL HORES NO
TREBALLADES
Segons el tipus
de jornada

Segons el sector
d’activitat
Indústria
Construcció

51

56,4

65,9

66

5,4

9,5

0,1

49,3

54,9

55,6

63,2

5,6

0,7

7,6

Entre 1 i 10 treballadors

40,3

46

48,6

54,2

5,7

2,6

5,6

Entre 11 i 50 treballadors

47,9

55,8

59

65,3

7,9

3,2

6,3

Entre 51 i 250
treballadors

58,5

66,1

71

76,6

7,6

4,9

5,6

Més de 250 treballadors

65,7

69,9

68,7

74

4,2

-1,2

5,3

Serveis
Segons la grandària
del centre

Font: explotació específica per a Catalunya de l’Enquesta de conjuntura laboral (Ministeri de
Treball i Afers Socials).

3.3. CONFLICTIVITAT LABORAL
En aquest apartat de la conflictivitat laboral s’analitzen diferents qüestions. En primer lloc s’analitzen les vagues dutes a terme durant l’any a
Catalunya. D’altra banda, s’analitzen els expedients de regulació d’ocupació que ha autoritzat l’autoritat laboral. En un tercer apartat s’analitzen les
empreses sotmeses a procediment concursal. El quart apartat està dedicat
a la solució extrajudicial de conflictes i s’analitzen les conciliacions individuals, les conciliacions col·lectives i les mediacions dutes a terme per
l’autoritat laboral; en aquest darrer apartat també s’analitza l’activitat duta
a terme pel Tribunal Laboral de Catalunya.
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Les dades utilitzades per fer l’anàlisi de Catalunya s’han extret de
les dades facilitades pel Departament de Treball. Pel que fa a les empreses sotmeses al procediment concursal, les dades s’han extret del
web de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), concretament de l’Estadística del procediment concursal en què les dades es presenten com
a provisionals per trimestres. Les dades sobre el Tribunal Laboral de
Catalunya s’han extret de la informació estadística anual que facilita el
mateix Tribunal.
Amb relació a la conflictivitat laboral, podem assenyalar que aquest
any s’ha reduït el nombre de vagues i de jornades no treballades en vagues;
el nombre de persones treballadores afectades per expedients de regulació
d’ocupació presentats han disminuït considerablement; les conciliacions
individuals, un any més, han continuat disminuint, i també hi ha hagut
menys mediacions. Pel que fa a les conciliacions col·lectives, malgrat reduir-se’n el nombre, les persones treballadores afectades han augmentat el
88% i l’activitat del Tribunal Laboral de Catalunya s’ha incrementat respecte de l’any anterior.

3.3.1. Vagues
Aquest any a Catalunya el nombre de persones treballadores participants en les vagues s’ha incrementat considerablement respecte a
l’any anterior, l’índex d’incidència ha estat superior al 50%, però el
nombre de vagues s’ha reduït com també s’han reduït el nombre de
jornades i hores no treballades. Així, l’any 2006 a Catalunya s’han
realitzat 110 vagues en les quals han participat 235.358 persones treballadores; respecte a l’any anterior, el nombre de vagues s’ha reduït
l’11,3% i les persones treballadores que hi han participat s’han incrementat el 53,1%.

El nombre de persones treballadores
participants en
vagues s’ha incrementat el 53,1%.

Les jornades i les hores que s’han perdut per vaga aquest any han significat un decrement del 14,6% respecte a les jornades i hores no treballades
l’any anterior; en la taula següent es pot apreciar en nombres absoluts les
jornades i hores no treballades tots dos anys.

Aquest any hi ha
hagut un descens de
les jornades no treballades per vaga.
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TAULA 148. JORNADES I HORES NO TREBALLADES
PER VAGUES. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: nombre de jornades i hores.

Jornades no treballades Hores no treballades

Hores no treballades/
treballador

2005

390.534

3.120.857

20

2006

333.457

2.667.619

11

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

El gràfic següent mostra el nombre de vagues que s’han realitzat en
cada sector econòmic; hi ha hagut un descens en tots els sectors menys en
el de la construcció.

GRÀFIC 81. VAGUES PER SECTOR. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: nombre de vagues.
61
2005

61
54

54

2006

2

Agricultura

0

0
Indústria

2

Construcció

Serveis

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

En el sector de la construcció és on més persones treballadores han
participat en les vagues però ha estat en el sector industrial on les hores no
treballades per treballador ha estat superior, tal com es pot observar en la
taula següent.
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TAULA 149. VAGUES, PERSONES TREBALLADORES, HORES
NO TREBALLADES I ÍNDEX D’INCIDÈNCIA PER SECTOR
ECONÒMIC. CATALUNYA, 2006
Unitats: nombre de vagues, persones treballadores i hores i percentatges.

Agricultura Indústria Construcció

Serveis

Nombre de vagues

0

54

2

54

Persones treballadores
participants

0

12.430

151.200

71.728

Hores no treballades/
treballador

0

23

8

16

Índex incidència

0

85,30%

74,90%

29,50%

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

Pel que fa als subsectors d’activitat econòmica, el sector de la metal·lúrgia
continua sent, com els anys precedents, el sector més conflictiu, amb 30 vagues; el sector de correus i telecomunicacions el segueix amb 14 vagues; en
el sector de la sanitat i serveis socials i en el sector d’edició i arts gràfiques se
n’han realitzat 7 a cadascun, i en el sector de les indústries químiques i el de
transports terrestre i per canonades se n’han realitzat 6 a cadascun.
Segons l’àmbit funcional en què s’han produït les vagues, es pot destacar que el 73,6% de les vagues han estat d’àmbit empresarial, el 10,9%
d’àmbit sectorial, el 14,5% han afectat algun dels centres d’una empresa i
un 1% ha afectat un conjunt d’empreses.

El 73,6% de les
vagues són d’àmbit
empresarial.

L’índex d’incidència de les vagues aquest any ha estat del 51,2%, molt
superior al dels anys anteriors, que va ser del 35% l’any 2005 i del 21%
l’any 2004. Per àmbit funcional s’ha de destacar que en les vagues convocades en algun centre d’una empresa és on l’índex d’incidència és més gran,
amb un 78,6%; en les vagues d’àmbit sectorial l’índex ha estat del 59,4%,
en les vagues d’àmbit empresarial l’índex ha estat del 22,9% i en les vagues
realitzades en un conjunt d’empreses l’índex ha estat del 14,3%.

L’índex d’incidència ha estat del
51,2%.

Pel que fa als motius que han portat a convocar les vagues, en 49 vagues
ha estat com a mesura de pressió en cas d’anunci de tancament patronal;
en 16 vagues com a mesura de pressió per la negociació d’un conveni;
en 14 vagues per demandar l’incompliment d’acords o normes legals; en
12 vagues per qüestions d’organització i sistemes de treball; en 10 vagues
amb motiu de la presentació d’un expedient de regulació d’ocupació, i en 9
vagues per altres motius laborals.
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Pel que fa a l’àmbit territorial on s’han desenvolupat les vagues, es pot
assenyalar que el 63,6% de les vagues són d’àmbit municipal i hi han participat 19.242 persones treballadores; el 25,5% són d’àmbit estatal i hi han
participat 17.893 persones treballadores; el 9,1% són d’àmbit de comunitat
autònoma i hi han participat 48.183 persones treballadores, i l’1,8% són
d’àmbit provincial i hi han participat 150.040 persones treballadores.
Per províncies es pot assenyalar que a Barcelona, aquest any, s’han portat a terme 106 vagues, tant a Girona com a Tarragona se n’han realitzat 20
i a Lleida s’han desenvolupat 18 vagues.
Pel que fa a la finalització de les vagues, s’ha d’indicar que de les 110
vagues que han tingut lloc aquest any a Catalunya, n’han acabat 107. Els
motius d’acabament de la vaga han estat diversos: 62 vagues s’han acabat
per finalització del temps fixat en la convocatòria, 24 s’han acabat per decisió de les persones treballadores, 14 per negociació directa entre les parts
i 7 per mediació d’un tercer. Pel que fa als resultats de la vaga, el 30% han
acabat amb acord de les parts i el 70% han acabat sense acord.

3.3.2. Expedients de regulació d’ocupació
Aquest any a Catalunya el nombre d’expedients de regulació d’ocupació (ERO) que s’han tramitat davant l’autoritat laboral ha disminuït respecte a l’any anterior i també ha disminuït considerablement el nombre de
persones treballadores afectades per aquests expedients.
Hi ha hagut un
descens significatiu
del nombre de persones treballadores
afectades per expedients de regulació
d’ocupació.

El 2006 s’han tramitat 488 expedients de regulació d’ocupació en els
quals han estat implicades 9.297 persones treballadores; d’aquests expedients, l’autoritat laboral n’ha autoritzat 442 que han afectat 8.465 persones
treballadores. En comparació amb l’any anterior, els expedients autoritzats
han tingut un descens del 13,7% i el nombre de persones treballadores afectades ha tingut un notable descens, del 40,3%.
El 93,4% dels expedients autoritzats per l’autoritat laboral han estat
pactats entre els representants de l’empresa i els representants de les persones treballadores; respecte a l’any anterior, aquests expedients han tingut
un descens del 13,1% i les persones treballadores afectades han tingut un
decrement del 39,5%. Els expedients autoritzats per l’autoritat laboral que
no han estat pactats han significat el 6,6% dels expedients; respecte a l’any
anterior han tingut un descens del 21,6% i les persones treballadores afectades han tingut un descens del 52,3%.
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TAULA 150. NOMBRE D’EXPEDIENTS I PERSONES
TREBALLADORES AFECTADES SEGONS EFECTES
I TIPUS D’EXPEDIENT. CATALUNYA, 2006
Unitats: nombre d’expedients i persones treballadores.

Pactats
Total

Extinció
contracte

Reducció
jornada

Suspensió
contracte

413

318

6

89

8.089

7.066

46

977

homes

4.923

4.334

13

576

dones

3.166

2.732

33

401

Expedients
Persones treballadores
afectades

No pactats
Total

Extinció
contracte

Reducció
jornada

Suspensió
contracte

Expedients

29

23

0

6

Persones treballadores
afectades

376

318

0

58

homes

241

200

41

dones

135

118

17

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

Tenint en compte els efectes dels expedients, els que han autoritzat
l’extinció de les relacions laborals han tingut un increment de l’1,5%
respecte a l’any anterior, mentre que les persones treballadores afectades han tingut un descens del 9,6%; els expedients que han autoritzat la
suspensió del contracte han tingut un descens del 42,4% i les persones
treballadores afectades han sofert una reducció del 82,6%; els expedients que han autoritzat la reducció de la jornada han tingut un descens
del 45,5% i les persones treballadores afectades han tingut un descens
del 23,3%. En el gràfic següent es mostra el nombre de persones treballadores afectades, desagregades per sexe: tal com queda reflectit, del
total de persones treballadores afectades el 61% són homes i el 39%
dones.

349

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006

GRÀFIC 82. PERSONES TREBALLADORES AFECTADES
PER ERO AUTORITZAT SEGONS EFECTE I SEXE.
CATALUNYA, 2006
Unitats: nombre de persones treballadores.
Homes
5.164

Dones
4.534

3.301
2.850

617

418
13

Extinció de
contracte

Suspensió de
contracte

33

Reducció de
jornada

Total

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

Tenint en compte els motius que s’han al·legat per presentar els expedients de regulació d’ocupació a Catalunya, respecte al nombre de persones
treballadores afectades, es pot indicar que en el 63,9% dels casos s’al·lega
l’aplicació de mesures econòmiques; en el 19,9% dels casos s’han al·legat
causes de producció; en el 5,3% dels casos, causes de força major; en el
5,2%, causes tècniques o tecnològiques, i en el 3,7%, restricció de demanda o consum.
El 71,4% de les
persones treballadores afectades per
expedients de regulació d’ocupació
pertanyen al sector
industrial.

Pel que fa als sectors d’activitat econòmica en què estan incloses les
empreses en les quals presten els serveis les persones treballadores, es pot
assenyalar que a Catalunya el 71,4% de les persones treballadores pertanyen al sector industrial, el 24,9% al sector dels serveis, el 2,5% al sector
de la construcció i l’1,2% al sector agrari.
Pel que fa a l’àmbit territorial, es pot assenyalar que el 81,3% de les
persones treballadores afectades per expedients de regulació d’ocupació
autoritzats treballen a empreses de la província de Barcelona, el 6,8% pertanyen a Girona, l’1,3% són de Lleida i el 10,6% són de Tarragona.
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Pel que fa als efectes dels expedients, tant a Barcelona com a Lleida, al
91% de les persones treballadores se’ls ha extingit el contracte i al 7% se’ls
ha suspès el contracte. A Girona, al 68% de les persones treballadores se’ls
ha extingit el contracte i al 32% se’ls ha autoritzat la suspensió del contracte; percentatge molt semblant al de Tarragona, on al 67% de les persones
treballadores se’ls ha extingit el contracte i al 32% se’ls ha autoritzat la
suspensió del contracte.
Analitzant les dades dels expedients en què s’ha autoritzat l’extinció de
la relació laboral, s’ha d’indicar que 5.366 persones treballadores pertanyen al sector industrial. Seguint la tendència dels darrers anys, el nombre
més elevat d’extincions de contractes ha tingut lloc a la indústria tèxtil,
amb 1.122 persones treballadores afectades. D’altres sectors amb el major
nombre de persones treballadores afectades han estat el de la construcció
de maquinària i equips mecànics, amb 849 persones treballadores afectades; el de la indústria del cautxú i matèries plàstiques, amb 551, i el de les
indústries químiques, amb 499.

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

En el sector serveis s’ha autoritzat l’extinció de 1.789 contractes; el
subsector en què hi ha hagut més acomiadaments ha estat el de correus
i telecomunicacions, amb 344 extincions autoritzades; seguit del comerç a l’engròs i intermediaris, amb 282 extincions autoritzades, i de
les activitats culturals i esportives, on s’han produït 191 extincions de
contractes.
En el sector de la construcció s’ha autoritzat l’extinció de 206 contractes i en el sector agrari se n’ha autoritzat l’extinció de 23.
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GRÀFIC 83. PERSONES TREBALLADORES AFECTADES
PER EXPEDIENTS D’EXTINCIÓ DE CONTRACTES PER SEXE
I SECTOR. CATALUNYA, 2006
Unitats: nombre de persones treballadores.
3.311

Homes
Dones

2.055

1.022
767
23

Agricultura

0

178

Indústria

28

Construcció

Serveis

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

3.3.3. Empreses sotmeses a procediment concursal
A Catalunya hi ha
hagut un augment
de l’1,6% d’empreses concursades.

Segons les dades facilitades per l’INE, aquest any a Catalunya hi ha
hagut 185 empreses sotmeses a un procediment concursal i al conjunt d’Espanya les empreses concursades han estat 853. Respecte a l’any anterior, a
Catalunya hi ha hagut un increment de l’1,6% de les empreses concursades
i a Espanya hi ha hagut un decrement interanual de l’1,8%.
A Catalunya la major part d’empreses concursades, el 65,4%, són societats de responsabilitat limitada, el 30,8% són societats anònimes, el 2,7%
són persones físiques amb activitat empresarial i l’1,1% de les empreses
tenen una altra forma jurídica.
Pel que fa a l’activitat econòmica principal de l’empresa, de les 185
empreses concursades a Catalunya, 72 tenen com a activitat principal la indústria i l’energia, 34 empreses es dediquen al comerç, 25 a la construcció,
19 empreses a les immobiliàries i altres serveis empresarials, 9 empreses
són de transports i emmagatzematge, 2 són de l’hoteleria, 1 empresa té com
activitat principal l’agricultura i la pesca, 6 empreses es dediquen a la resta
de serveis i no s’ha classificat l’activitat econòmica de 17 empreses.
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Pel que fa a la grandària de l’empresa tenint en compte el nombre de
persones que hi treballen, 57 empreses concursades tenen fins a 5 persones
treballadores, 56 empreses en tenen de 6 a 19, 34 empreses concursades en
tenen de 20 a 49, 16 empreses concursades en tenen de 50 a 99, 5 empreses
en tenen més de 100 i no s’ha classificat el nombre de persones treballadores de 17 empreses.

3.3.4. Solució extrajudicial de conflictes
En aquest apartat s’analitzaran les conciliacions individuals i collectives i les mediacions dutes a terme per l’Administració autonòmica i
l’estatal, i l’activitat del Tribunal Laboral de Catalunya.

3.3.4.1. Conciliacions individuals i col·lectives
Pel que fa a les conciliacions individuals, s’ha d’assenyalar que a
Catalunya aquest any 2006 se n’han realitzat 66.000; respecte a les conciliacions individuals realitzades l’any anterior es continua amb la tendència a
la seva disminució i el descens ha estat del 9,9%, molt superior al de l’any
anterior, que va ser de l’1,7%.

Aquest any continua la tendència a
la disminució de les
conciliacions individuals.

Cal recordar que els motius principals per presentar una conciliació individual i acudir davant l’autoritat laboral són els acomiadaments, les sancions i les reclamacions de quantitat. Les conciliacions per sancions són les
úniques que s’han incrementat i ho han fet el 8,3%; la resta de conciliacions
han tingut un descens: en el cas de les conciliacions per acomiadament el
descens ha estat del 5,7%, les conciliacions per reclamació de quantitat
s’han reduït un 16,1%, i les conciliacions per motius diversos han tingut
un descens del 5,6%.
En la taula següent es mostra el nombre de conciliacions segons els
motius que les han provocades i la forma d’acabament; respecte a l’any
2006 es pot destacar que el 49% de les conciliacions es duen a terme en cas
d’acomiadament, en el 41,3% dels casos són per reclamacions de quantitat,
el 3,3% es realitzen en cas de sancions i el 6,3% són per motius diversos.
Pel que fa a la forma d’acabament, el 55,9% de les conciliacions per
acomiadament acaben amb avinença; en les conciliacions per sancions, el
51,1% dels casos acaben sense avinença, i en les reclamacions per quantitat
el 52,5% de les conciliacions han estat intentades sense efecte, és a dir, la
part demandada no hi ha comparegut.
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TAULA 151. NOMBRE DE CONCILIACIONS INDIVIDUALS
SEGONS MOTIUS I FORMA D’ACABAMENT.
CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: nombre de conciliacions individuals.

Acomiadaments

Sancions

2005

2006

2005

Amb avinença

19.697

18.109

160

214

Sense avinença

6.747

6.239

992

1.121

Sense efectes

6.237

6.180

734

702

No presentades

1.079

1.147

98

98

Desistides
TOTAL

2006

571

696

40

57

34.331

32.371

2.024

2.192

Reclamacions de quantitat

Diversos

2005

2006

2005

2006

Amb avinença

2.725

2.624

473

553

Sense avinença

10.266

8.490

2.240

2.106

Sense efectes

17.165

14.318

1.347

1.232

No presentades

1.481

1.140

243

193

834

681

130

100

32.471

27.253

4.433

4.184

Desistides
TOTAL

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

Segons el sector econòmic al qual pertany l’empresa on presta els seus
serveis el treballador afectat per la conciliació, es pot assenyalar que en 516
conciliacions l’empresa pertany al sector agrari; en 21.203 conciliacions,
al sector industrial; en 9.721 conciliacions, al sector de la construcció; en
29.662 conciliacions, al sector serveis, i també s’ha de destacar que en
4.898 conciliacions no s’ha fet constar el sector econòmic.

El 54,9% de les
conciliacions per
acomiadament
s’han convertit en
acomiadaments
efectius.
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Per àmbit territorial, es pot indicar que a Barcelona s’han realitzat
56.183 conciliacions, amb un descens de l’11,2% respecte de l’any anterior; a Girona se n’han realitzat 3.258, amb un descens del 6,4% respecte de
l’any anterior; a Lleida s’han dut a terme 2.879 conciliacions, i en aquesta
demarcació hi ha hagut un augment del 7,8% respecte a l’any anterior, i a
Tarragona se n’han realitzat 3.680, amb un descens del 3,4%.
Pel que fa a les conciliacions individuals per motiu d’acomiadament,
s’ha de destacar que, de les 32.371 conciliacions realitzades, el 54,9%, és
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a dir, 17.771 s’han convertit en acomiadaments efectius que s’han registrat
en el mateix acte de conciliació.
Per àmbit territorial, es pot indicar que a Barcelona els acomiadaments
efectius han estat 16.006, a Girona 790, a Lleida 338 i a Tarragona 637.
En el gràfic següent es mostren els acomiadaments efectius en els grans
sectors econòmics, i, tal com es pot observar, ha estat en el sector industrial
on hi ha hagut el major nombre d’acomiadaments efectius, seguit del sector
serveis.

GRÀFIC 84. ACOMIADAMENTS EFECTIUS EN L’ACTE
DE CONCILIACIÓ PER SECTORS
Unitats: nombre d’acomiadaments.
Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

97

7.901

8.684

1.089

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

Pel que fa als subsectors d’activitat on s’han produït els acomiadaments, el 8,9% dels acomiadaments (1.587) s’han produït en les indústries
químiques; en el sector de la metal·lúrgia s’han produït 1.541 acomiadaments efectius; en el sector de la construcció n’hi ha hagut 1.089; en el
sector del comerç al detall n’hi ha hagut 1.020 i en el sector tèxtil se n’han
produït 1.004.
En la taula següent es mostra l’evolució dels expedients i de les persones treballadores amb acomiadament efectiu en l’acte de conciliació; com
es pot observar, ja des de l’any 2002 comença un descens, que es va accentuar l’any 2003 quan va entrar en vigor la Llei 45/2002, de mesures urgents
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de reforma del sistema de protecció per atur i millora de l’ocupabilitat, que
regulava que ja no era necessari impugnar la decisió empresarial d’acomiadament perquè s’entenia que aquesta decisió donava lloc, directament, a la
situació legal de desocupació.
TAULA 152. EVOLUCIÓ DELS ACOMIADAMENTS EFECTIUS I
DELS EXPEDIENTS PER ACOMIADAMENTS EN PROCEDIMENTS
DE CONCILIACIÓ INDIVIDUAL. CATALUNYA, 2001-2006
Unitats: nombre d’expedients, d’acomiadaments i percentatge.

Acomiadaments
efectius
Expedients
per acomiadaments
Acomiadaments/
expedients

2001

2002

2003

2004

2005

2006

49.045

44.207

24.582

20.751

19.314

17.771

62.824

60.569

40.078

35.910

34.331

32.371

78,1%

73,0%

61,3%

57,8%

56,3%

54,9%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
El nombre de
conciliacions collectives ha tingut
un descens, però
han augmentat les
empreses i les persones treballadores
afectades.

Pel que fa a les conciliacions col·lectives dutes a terme a Catalunya aquest
any, han representat, respecte a l’any anterior, un decrement del 12,1% en el
nombre de conciliacions, però un augment del 8,9% en les empreses afectades i un augment del 88,3% de les persones treballadores afectades.
Tal com es pot constatar de les dades reflectides en la taula següent,
més de la meitat, el 63,7%, de les conciliacions col·lectives que es realitzen
acaben sense acord entre les parts i el 16,7% acaben amb acord.
TAULA 153. CONCILIACIONS COL·LECTIVES, EMPRESES
I PERSONES TREBALLADORES AFECTADES SEGONS
RESULTAT DE LA CONCILIACIÓ. CATALUNYA, 2006
Unitats: nombre de conciliacions, empreses i persones treballadores.

Amb avinença
Sense avinença
Intentades sense efectes
No presentats a la conciliació
Desistides i altres
TOTAL

Conciliacions Empreses Persones treballadores
34
36
18.359
130
156
55.162
19
23
4.630
2
3
350
19
126
25.824
204
344
104.325

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
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Analitzant les dades per àmbit territorial, es pot indicar que a Barcelona
s’han realitzat 177 conciliacions col·lectives, que han afectat 317 empreses
i 97.889 persones treballadores. A Girona s’han realitzat 9 conciliacions,
que han afectat 9 empreses i 1.849 persones treballadores. A Lleida s’han
dut a terme 5 conciliacions, que han afectat 5 empreses i 2.240 persones
treballadores, i a Tarragona se n’han realitzat 13, que han afectat 13 empreses i 2.347 persones treballadores.

3.3.4.2. Mediació
A Catalunya l’any 2006 s’han realitzat 424 mediacions; respecte a l’any
anterior, hi ha hagut un descens de l’1,8% en el nombre de mediacions.

El nombre de mediacions ha sofert un
lleuger decrement.

Tal com es pot apreciar de les dades exposades en la taula següent,
el 44,1% de les mediacions s’han dut a terme com a conseqüència de la
convocatòria d’una vaga i el 40,6% s’han realitzat com a conseqüència
d’un conflicte col·lectiu. D’altra banda, el 73,6% de les mediacions s’han
realitzat als serveis territorials de Barcelona i el 15% les ha dut a terme
l’autoritat laboral d’àmbit autonòmic.
TAULA 154. MEDIACIONS DUTES A TERME PER L’AUTORITAT
LABORAL CATALANA SEGONS TIPUS DE CONFLICTE I ÒRGAN
MEDIADOR. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: nombre de mediacions.

Vagues

Conflictes
col·lectius

Altres tipus

Total

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
Direcció General
de Relacions Laborals

59

52

14

7

8

4

81

63

Serveis territorials
de Barcelona

85

117

171

142

47

53

303

312

Serveis territorials
de Girona

4

8

13

9

0

3

17

20

Serveis territorials
de Lleida

5

2

1

4

0

0

6

6

Serveis territorials
de Tarragona

4

7

8

7

8

4

20

18

Serveis territorials
de les Terres de l’Ebre

0

1

5

3

0

1

5

5

157

187

212

172

63

65

432

424

TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
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3.3.4.3. Activitat del Tribunal Laboral de Catalunya
L’activitat del TLC
s’ha incrementat
aquest any.

Aquest any el Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) ha tramitat 868
expedients en els quals han estat implicades 3.707 empreses i 202.663 persones treballadores. Respecte a l’any anterior, els expedients han augmentat el 10,4%, el nombre d’empreses afectades s’ha duplicat i les persones
treballadores afectades s’han incrementat el 71,4%.
L’activitat del Tribunal es tradueix en arbitratges i conciliacions. Quant
als arbitratges, cal assenyalar que aquests signifiquen el 4,8% de la totalitat
de l’activitat del TLC i les conciliacions, el 95,2%.
Pel que fa als arbitratges, respecte a l’any anterior n’hi ha hagut el
mateix nombre, 42 arbitratges; d’empreses afectades, n’hi ha hagut una
més i en les persones treballadores implicades hi ha hagut un descens
del 16,8%.
Pel que fa a les conciliacions, se n’han realitzat 826, amb un augment
de l’11% respecte a l’any anterior; les empreses afectades han estat 3.662,
el doble de les de l’any anterior, i les persones treballadores afectades han
estat 199.321, el 74,5% superior a les de l’any anterior. D’aquestes conciliacions, 108 han estat conciliacions individuals i 718 han estat conciliacions
col·lectives; d’aquestes darreres, 66 s’han tramitat perquè hi havia convocada una vaga. La meitat d’aquestes conciliacions han acabat amb avinença
i la vaga s’ha desconvocat.
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GRÀFIC 85. ACTIVITAT DEL TRIBUNAL LABORAL
DE CATALUNYA, 2005 2006
Unitats: nombre d’arbitratges i conciliacions.
868
786
718
663
2005
2006

42

81

42

Arbitratges

Conciliacions
col·lectives

108

Conciliacions
individuals

Total

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

Pel que fa al resultat de les conciliacions, el 45,6% han acabat amb
avinença entre les parts, el 37,4% han acabat sense avinença i en l’1,6%
de les conciliacions hi ha hagut una avinença parcial; el 15,4% han estat
tramitacions no efectives, ja que s’han intentat sense efecte, s’han desistit
o bé s’han arxivat. Aquests percentatges són gairebé idèntics als resultats
que van tenir les conciliacions l’any anterior, tal com es pot veure al gràfic
següent.

El 45,6% de les
conciliacions han
acabat amb avinença entre les parts.
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GRÀFIC 86. RESULTATS DE LES CONCILIACIONS
REALITZADES PEL TLC, ANYS 2005-2006
Unitats: percentatge.
2006
2005

15,4
No efectives

18,4
37,4

Sense acord

Amb acord parcial

35,2
1,6
0,8
45,6
45,6

Amb acord

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

Atenent a l’àmbit territorial dels assumptes tractats, s’ha d’indicar que
el 83,3% de l’activitat del TLC correspon a la província de Barcelona, com
es mostra en la taula següent.
TAULA 155. EXPEDIENTS. EMPRESES I PERSONES
TREBALLADORES AFECTADES PER L’ACTIVITAT
DEL TLC PER ÀMBIT TERRITORIAL, ANY 2006
Unitats: nombre d’expedients, empreses i persones treballadores.

Expedients
Empreses afectades
Persones treballadores
afectades

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

723

109

7

29

3.544

126

7

30

188.920

9.610

398

3.735

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

Les causes per introduir un expedient conciliatori al Tribunal Laboral
de Catalunya han estat en el 20% dels casos per conflictes sorgits en temes
salarials, en el 18% dels casos per resoldre discrepàncies sorgides en temes
de jornada, calendari i vacances, en el 9% dels casos per conflictes sorgits
durant la negociació col·lectiva o el pacte d’empresa, i d’altres temes objecte de controvèrsia que s’han portat al TLC han estat incompliments del
pactat en convenis col·lectius o en pactes o acords d’empresa, sobre categoria professional, organització del treball i per qüestions de vaga.
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Pel que fa als sectors econòmics a què pertanyen les empreses afectades, s’ha d’indicar que el 31% pertany al sector del metall, el 12% al sector
de la sanitat, el 10% al sector dels transports, el 9% al de les químiques, el
7% a la neteja i el 6% a l’alimentació.
En relació amb la grandària de l’empresa, en el 31% dels casos tramitats les empreses tenen menys de 50 persones treballadores, en el 22% dels
casos en tenen entre 50 i 100, en el 23% dels casos entre 101 i 250, en el
15% dels casos entre 251 i 500, i en el 9% dels casos tramitats les empreses
en tenen més de 500.

3.4. POLÍTIQUES DE RECOL·LOCACIÓ
La recol·locació, com a mesura d’acompanyament a l’acomiadament
involuntari, està prevista en els plans d’acompanyament social considerats
en el Reial decret 43/1996, que estableix el reglament dels procediments
de regulació d’ocupació. Els plans socials tenen la finalitat d’establir mesures a favor del col·lectiu acomiadat amb l’objectiu de disminuir l’impacte
social de l’ajustament de plantilles. En els darrers anys, les polítiques de
recol·locació han agafat centralitat en el conjunt de polítiques d’ocupació i
en aquest sentit la Comissió proposa el març del 2006 la creació d’un nou
fons europeu d’adaptació a la globalització que tingui com a objectiu un
tractament personalitzat de les persones afectades per processos de deslocalització.

Actualment, les polítiques de recol·locació es troben en
un moment d’impuls
i redefinició i al bell
mig dels debats entre l’Administració
i els agents socials i
econòmics.

S’entén per recol·locació el servei que ofereix el servei públic d’ocupació, les agències privades de col·locació o empreses especialitzades per
recol·locar les persones acomiadades mitjançant l’orientació, la formació i
el suport prestat per especialistes.
Els darrers anys, a Espanya i Catalunya l’ús dels serveis de recol·locació
s’ha estès, d’una banda, com a conseqüència dels processos de deslocalització i, de l’altra, pel debat engegat sobre la reforma de les polítiques actives d’ocupació, que les ha d’adaptar al nou context del mercat de treball
potenciant les polítiques de prevenció de l’atur i la ràpida reincorporació
al mercat de treball.
Tanmateix, l’Acord per a la millora del creixement i l’ocupació,
signat el maig del 2006 entre els agents socials i el Govern de l’Estat,
preveu la constitució d’un grup de treball tripartit sobre la reforma de
les polítiques actives, entre les quals mereixen especial atenció les de
recol·locació. Es pot afirmar que hi ha acord amb la diagnosi: cal mi-
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llorar l’ordenació i la regulació d’aquesta activitat, cal estendre més la
recol·locació als acomiadaments individuals i definir la col·laboració
entre els serveis públics d’ocupació i les empreses privades que ofereixen serveis de recol·locació. No obstant això, hi ha discrepàncies entre
les parts pel que fa a una definició operativa de la recol·locació que la
distingeixi de l’activitat estricta de la col·locació, així com sobre el
finançament d’aquest servei.
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4.

SEGURETAT I SALUT LABORAL

4.1. REFERÈNCIES AL MARC NORMATIU
I INICIATIVES PÚBLIQUES
4.1.1. Marc normatiu
Àmbit comunitari
En l’àmbit europeu destaca la Directiva 2006/15/CE de la Comissió,68
de 7 de febrer del 2006, per la qual s’estableix una segona llista de valors
límit d’exposició professional indicatius en aplicació de la Directiva 98/24/
CE del Consell,69 i per la qual es modifiquen les directives 91/322/CEE70
i 200/39/CE.71 Aquesta Directiva està adreçada a la protecció de les persones treballadores contra els riscos químics i estableix els valors límit d’exposició professional indicatius, que són valors no vinculants basats en la
salut i que es fixen segons les últimes dades científiques disponibles. Així,
estableixen límits d’exposició per sota dels quals no són d’esperar efectes
adversos derivats de les diferents substàncies. A més, són necessaris perquè
les empreses puguin determinar i avaluar els riscos.

Directiva 2006/15/
CE de la Comissió,
de 7 de febrer del
2006.

Al novembre es va publicar l’Acord sobre la protecció de la salut de les
persones treballadores per a l’adequada manipulació i el bon ús de la sílice cristal·lina i dels productes que la contenen.72 Els objectius de l’Acord
són: la protecció de la salut de les persones treballadores i altres persones
exposades en el lloc de treball a la sílice cristal·lina respirable, la minimització de la seva exposició mitjançant l’aplicació de bones pràctiques i l’increment del coneixement dels efectes potencials sobre la salut de la sílice
cristal·lina respirable i de les bones pràctiques. Aquest Acord està signat
per organitzacions i federacions europees relacionades amb l’ús de la sílice
cristal·lina en les seves empreses (vidre, ciment, química, ceràmica...).

Acord sobre la protecció de la salut
de les persones
treballadores per
a la manipulació i
bon ús de la sílice
cristal·lina.

68. DOUE, L 38, de 09.02.2006.
69. DOUE, L 131, de 05.05.1998.
70. DOUE, L 177, de 05.07.1991.
71. DOUE, L 142, de 16.06.2000.
72. DOUE, C 279, de 17.11.2006.
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Reglament (CE)
núm. 1907/2006 del
Parlament Europeu
i del Consell.

D’altra banda, al desembre es va aprovar el Reglament (CE) núm.
1907/200673 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre del
2006, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), pel qual es crea l’Agència Europea
de Substàncies i Preparats Químics, es modifica la Directiva 1999/45/CE i
es deroguen el Reglament (CEE) núm. 793/93 del Consell i el Reglament
(CE) núm. 1488/94 de la Comissió, així com la Directiva 76/769/CEE del
Consell i les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE i 200/21/CE de
la Comissió. Tot i ser aprovat al 2006, l’article 141.1 indica que el Reglament
entrarà en vigor l’1 de juny del 2007 i les obligacions associades al registre
de les substàncies, per si mateixes o en preparats, i de la seva classificació i
etiquetatge, entre d’altres, entraran en vigor l’1 de juny del 2008.

Àmbit estatal
Reial decret
229/2006, sobre
control de fonts radioactives.

En l’àmbit espanyol, el 24 de febrer es va aprovar el Reial decret
229/2006,74 sobre el control de fonts radioactives encapsulades d’alta activitat i fonts orfes, que transposa la Directiva 2003/122/EURATOM de 22
de desembre del 2003. L’objectiu d’aquest Reial decret és evitar l’exposició de les persones treballadores i el públic a les radiacions ionitzants, com
a conseqüència d’un control inadequat de les fonts radioactives encapsulades d’alta activitat i de la possible existència de fonts orfes.

Reial decret
286/2006, de protecció dels riscos
relacionats amb
l’exposició al soroll.

El Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i
la seguretat de les persones treballadores contra els riscos relacionats amb
l’exposició al soroll,75 transposa al dret espanyol la Directiva 2003/10/CE
del Parlament Europeu i el Consell, de 6 de febrer del 2003, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a l’exposició de les persones
treballadores als riscos derivats dels agents físics. Entre altres aspectes, disposa que els valors límit d’exposició es redueixin respecte a la normativa
anterior: ara els valors límit són de 87 dB per a l’exposició diària i de 140
dB per als nivells punta. Els valors superiors d’exposició que donen lloc a
una acció són 85 dB i 137 dB i els inferiors són 80 dB i 135 dB, respectivament. Sobre els valors límit d’exposició es tindrà en compte l’atenuació
dels protectors auditius individuals utilitzats per les persones treballadores,
però per als valors tant superiors com inferiors d’exposició que donen lloc
a una acció no es tindran en compte els efectes d’aquests protectors.

73. DOUE, L 396, de 30.12.2006.
74. BOE, núm. 50, de 28.02.2006.
75. BOE, núm. 60, d’11.03.2006.
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El mateix mes es va aprovar, en data 31 de març, el Reial decret
396/2006, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant,76 que transposa
la Directiva 2003/18/CE del Parlament Europeu i del Consell de 27 de març
del 2003. El Reial decret regula les activitats dels operaris que puguin estar
exposats a fibres d’amiant o a materials que les continguin principalment
en les circumstàncies següents: treballs de desmantellament d’elements,
maquinària o utillatge on existeixi amiant; treballs i operacions destinades
a la retirada d’amiant, o de materials que el continguin, d’equips, unitats,
instal·lacions, estructures o edificis; treballs de manteniment i reparació
dels materials amb amiant; transport, tractament i destrucció de residus que
continguin amiant o abocadors.

Reial decret
396/2006, de disposicions mínimes
als treballs amb
risc d’exposició a
l’amiant.

El Reial decret 604/2006, de 19 de maig, modifica el Reial decret
39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de
prevenció, i el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.77 La modificació del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, afecta el
pla de prevenció de riscos laborals, la consulta i la participació en la presa
d’acords dels membres del comitè de seguretat i salut laboral, els serveis de
prevenció aliens, els recursos preventius, les auditories, la formació i qualificació, la coordinació d’activitats empresarials i la integració de l’activitat
preventiva a l’empresa. Les modificacions del Reial decret sobre seguretat
i salut en les obres de construcció consisteixen en la introducció d’una disposició addicional única referent a la presència dels recursos preventius en
les obres de construcció.

Reial decret
604/2006, de modificació del Reglament dels serveis
de prevenció i de
disposicions mínimes en les obres de
construcció.

La Llei 31/2006, de 18 d’octubre, sobre implicació de les persones treballadores en les societats anònimes i cooperatives europees,78 modifica en
la disposició final segona l’article 3 i afegeix un a disposició addicional a
la Llei 31/1995, de 8 de novembre. L’article 3 es modifica per l’eliminació
del terme civil quan es fa referència a les relacions de caràcter administratiu
o estatutari del personal al servei de les administracions públiques, alhora
que s’exclou de l’aplicació de la Llei les forces armades i les activitats militars de la Guàrdia Civil. La disposició addicional estableix l’aplicació de
la norma d’acord amb la normativa específica militar.

Llei 31/2006, de 18
d’octubre, sobre implicació de les persones treballadores
en les societats
anònimes i cooperatives europees.

76. BOE, núm. 86, d’11.04.2006.
77. BOE, núm. 127, de 29.05.2006.
78. BOE, núm. 250, de 19.10.2006.
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Llei 32/2006, de
18 d’octubre,
reguladora de la
subcontractació en
el sector de la construcció.

La Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el
sector de la construcció,79 aborda de forma estrictament sectorial la regulació del règim jurídic de la subcontractació i, reconeixent la seva importància per al sector de la construcció i de l’especialització cercant l’increment
de la productivitat, estableix una sèrie de garanties destinades a evitar que
la manca de control en aquesta forma d’organització productiva ocasioni
situacions objectives de risc per a la seguretat i la salut de les persones treballadores. Aquesta Llei entrarà en vigor en el termini de sis mesos des de
la seva publicació, això és, al 2007.

Reial decret
1299/2006, que
aprova el quadre de
malalties professionals.

Després d’un ampli procés de diàleg, a finals d’any es va aprovar
el Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el
quadre de malalties professionals en els sistema de la Seguretat Social i
s’estableixen criteris per a la seva notificació i registre.80 Aquest Reial
decret entrarà en vigor l’1 de gener del 2007. Les principals novetats
que aporta són: l’adequació de la llista de malalties professionals, vigent al llarg de vint-i-vuit anys mitjançant el Reial decret de 12 de maig
del 1978, als processos industrials actuals, introduint-hi nous elements
i substàncies, i la modificació del sistema de notificació i registre amb
la finalitat de fer aflorar malalties professionals ocultes i d’evitar-ne la
infradeclaració.

Àmbit català
Decret 12/2006, que
regula les condicions, el procediment
d’habilitació i
l’organització del
personal tècnic.

En l’àmbit català es va aprovar el Decret 12/2006, de 31 de gener,
pel qual es regulen les condicions, el procediment d’habilitació i l’organització per a l’exercici de la funció de comprovació de les condicions
de seguretat i salut a empreses i centres de treball per part de personal
tècnic.81 Aquest Decret ha permès habilitar cinquanta tècnics del Departament de Treball, que fan des de maig del 2006 tasques de vigilància i
control en matèria de salut i seguretat laboral. Fins aleshores, el personal
tècnic del Departament de Treball podia fer funcions d’assessorament a
les empreses però havia de comunicar les irregularitats detectades a la
inspecció de treball, que era l’única amb capacitat per obrir un procediment sancionador.

79. BOE, núm. 250, de 19.10.2006.
80. BOE, núm. 302, de 19.12.2006.
81. DOGC, núm. 4564, de 2.02.2006.
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4.1.2. Iniciatives públiques
Enguany, a l’àmbit europeu s’ha dut a terme la campanya “Créixer segur”,
desenvolupada als 25 països membres de la UE, així com als països candidats.
Està organitzada per l’Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball
i la Presidència alemanya de la UE. L’objectiu d’aquesta campanya és garantir
que els joves creixin amb seguretat en el món laboral, atès que el risc que un
jove entre 18 i 24 pateixi un accident és a tot Europa almenys un 50% més
elevat que en el cas de les persones treballadores més experimentades. Aquesta
campanya conclou amb la Setmana Europea per a la Seguretat i Salut en el
Treball, que té lloc del 23 al 27 d’octubre. La campanya consta de dos elements
diferenciats: el lloc de treball, que s’adreça al col·lectiu de treballadors joves i
empresaris, i la comunitat educativa, amb accions a centres escolars i facultats,
organitzacions de joves i centres de formació professional.

Campanya europea
“Créixer segur”.

A escala estatal s’ha dut a terme el Pla d’accions prioritàries per a la reducció de la sinistralitat laboral al 2006, que preveu el desenvolupament de
programes específics de control i vigilància del compliment de la normativa
de prevenció de riscos laborals a les empreses d’àmbit supraautonòmic que
presentin alts índexs de sinistralitat per si mateixes o per la branca d’activitat
a la qual pertanyen. Aquesta campanya és fruit de l’acord entre els responsables de la Inspecció de Treball, les organitzacions empresarials i els sindicats,
que van fixar a principis d’any els criteris d’actuació en matèria de seguretat
laboral per al 2006. La campanya ha afectat 585 empreses (328 empreses més
de les 257 seleccionades inicialment), de les quals 370 pertanyen al sector de
la construcció. Els inspectors de treball han realitzat 1.043 requeriments, que
obliguen les empreses a resoldre les deficiències detectades, 157 advertències verbals, 62 propostes de sanció i en 5 ocasions es va aturar l’activitat.

Pla d’accions
prioritàries per a
la reducció de la
sinistralitat laboral
al 2006 a l’àmbit
estatal.

A Catalunya, amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el
Treball, el 28 d’abril, la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una
nova campanya de comunicació. El seu objectiu és fomentar el debat social sobre la seguretat laboral a partir del missatge principal: “els accidents
laborals s’han d’evitar”. En aquesta campanya es considera que la majoria
dels accidents s’haurien pogut evitar si s’haguessin observat les obligacions de planificació i d’integració de la prevenció. Per tant, es pretén illustrar les idees de previsió, planificació i implicació de tota l’estructura
jeràrquica de l’empresa.

Nova campanya
publicitària de la
Generalitat.

Cal tenir en compte que l’any 2006 està marcat com un any emblemàtic,
atès que es compleixen deu anys de l’entrada en vigor de la Llei de prevenció de riscos laborals, però encara resta observar un compliment més estric-

Campanya “Centres de treball sindicalitzats, centres de
treball més segurs”.
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te d’aquesta norma. Per aquest motiu, el 28 d’abril i amb el lema “Centres
de treball sindicalitzats, centres de treball més segurs”, els sindicats (UGT i
CCOO) demanen que les administracions assignin més recursos al compliment de les funcions d’assessorament, vigilància i control del compliment
de la normativa, que els empresaris compleixin les normes preventives i
que el Govern garanteixi la participació dels treballadors i treballadores.
També proposen intensificar l’acció sindical en matèria de seguretat i salut
en el treball esforçant-se en realitzar al llarg de la setmana a l’entorn del
Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball accions unitàries, assemblees als centres de treball, manifestacions i concentracions adreçades a
denunciar la incidència de la precarietat en la seguretat i salut dels treballadors i treballadores, i a declarar les demandes abans esmentades.
Habilitació de 50
tècnics per realitzar
tasques de vigilància i control en
matèria de salut i
seguretat laboral.

Una altra actuació en l’àmbit català ha estat l’habilitació de cinquanta
tècnics del Departament de Treball, que fan, des del maig del 2006, tasques de vigilància i control en matèria de salut i seguretat laboral, reforçant
d’aquesta manera els mitjans disponibles per controlar les condicions de
seguretat a les empreses catalanes. La Generalitat ha estat la primera Administració autonòmica a aprofitar les modificacions legals que va obrir el
Reial decret 689/2005, de 10 de juny, per habilitar tècnics per fer tasques
inspectores. Aquesta és una de les 86 mesures incloses a l’Acord estratègic
per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de
l’economia catalana i també figura al Pla de Govern per a la prevenció de
riscos laborals 2005-2008.
Aquest personal tècnic actuen conjuntament amb els inspectors de treball atès que detecten els incompliments en matèria preventiva i els ho comuniquen. La Inspecció de Treball és qui té la competència per sancionar,
però ara pot incrementar les seves tasques ja que disposar d’aquests tècnics
habilitats permet que els seus inspectors no hagin d’anar a constatar les
irregularitats.
Respecte a les actuacions dutes a terme per la Inspecció de Treball, val
a dir que durant l’any 2006 ha intensificat les seves actuacions de vigilància i control del compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals, i
ha realitzat 26.582 actuacions (el 52% més que el 2005), 24.829 requeriments i 3.743 actes d’infracció. L’import de les multes el 2006 ha estat de
15.598.531 euros, el 17% més que el 2005.
Tot i que no es disposa de les dades a nivell anual, cal esmentar que el
sector de la construcció ha estat un dels objectius prioritaris per a la Inspecció
de Treball. Així, entre gener i juliol del 2006 es van realitzar 9.891 reque-
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riments per deficiències en matèria de Seguretat Social, 1.098 expedients
sancionadors i 78 paralitzacions d’obres arreu de Catalunya per risc greu i
imminent. En aquest període les multes sumen 3,7 milions d’euros en total.
També a Catalunya han tingut lloc un altre tipus de campanyes més
orientades a la formació com a mesura que pretén assolir una major conscienciació de la cultura preventiva. El Departament de Treball, amb la collaboració del Departament d’Educació, la patronal Cepta i els sindicats
UGT i CCOO, ha dut a terme des de primers d’any una campanya educativa per conscienciar els alumnes de 5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO
del Camp de Tarragona de la importància de la seguretat i la salut laborals.
Aquesta iniciativa s’inclou en la campanya “Créixer segur”, que, tal com
s’ha esmentat, ha estat impulsada en l’àmbit europeu.

Campanyes formatives.

Amb el mateix objectiu formatiu, s’han editat materials en diverses
llengües orientats a fer recomanacions adreçades a prevenir i assessorar sobre els accidents laborals per al col·lectiu específic de persones treballadores estrangeres, les quals registren una alta sinistralitat. Aquesta formació i
informació ha estat editada per dues vies: CCOO, que, en diverses llengües
(francès, anglès, àrab, etc.), l’orienta a tots els treballadors i treballadores
estrangers, i el Departament de Treball, que específicament l’adreça al collectiu de treballadors de la construcció.

4.2. SEGURETAT I SALUT LABORAL
4.2.1. Evolució de la sinistralitat
L’estudi estadístic que es detalla a continuació pretén reflectir la situació de la sinistralitat laboral a Catalunya el 2006. L’anàlisi més detallada
correspon als accidents en jornada de treball amb baixa per la seva quantitat i la seva repercussió tant humana com econòmica. Els accidents 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. Passa el mateix amb les malalties professionals.
Les xifres de sinistralitat de l’any 2006 a Catalunya mostren un augment respecte a l’any anterior, que va registrar un descens en el cas dels
accidents en jornada de treball, els més nombrosos, de quasi el 10% respecte al seu precedent. Enguany, el nombre d’accidents registrats s’ha incrementat l’1,6% pel que fa als accidents en jornada de treball i el 6,7% pel

El 2006 s’han
incrementat els accidents en jornada
de treball i els in
itinere. Les malalties professionals es
redueixen.

Els accidents en jornada de treball augmenten respecte al
2005 en l’1,6%, xifra
inferior al creixement
de l’afiliació, que ha
estat del 3,9%.

369

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006

que fa als anomenats in itinere. Aquests accidents ja havien presentat un
increment el 2005 respecte a l’any anterior del 3,3%. Per contra, les malalties professionals presenten un descens del 26,4% el 2006.
Tot i que en general les xifres esmentades no mostren un assoliment del principal objectiu de les polítiques públiques i dels agents socials, que persegueix la
disminució contínua i inequívoca de la sinistralitat laboral, no es pot obviar que
l’increment de l’ocupació i, per tant, de l’afiliació que s’ha produït a Catalunya
pot condicionar els resultats obtinguts. Així, cal fer un esment específic al creixement de l’afiliació total, que ha augmentat el 3,9%, xifra que se situa per sobre
de les dades d’evolució obtingudes pels accidents en jornada de treball.
El nombre d’accidents total, en el seu valor absolut, pot observar-se a la
taula següent. A la taula també es mostren el nombre d’accidents i de malalties professionals registrades segons la seva gravetat i el seu àmbit territorial.
TAULA 156. SINISTRALITAT LABORAL A CATALUNYA, 2006
Unitats: nombres absoluts.

Total

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Accidents en
jornada de treball

305.784

230.989

29.502

16.743

28.550

amb baixa

162.979

121.521

16.843

8.584

16.031

lleus

161.586

120.555

16.709

8.459

15.863

greus

1.250

860

119

117

154

143

106

15

8

14

sense baixa

mortals

142.805

109.468

12.659

8.159

12.519

Accidents in itinere

19.110

15.409

1.556

709

1.436

lleus

18.693

15.090

1.519

683

1.401

greus

358

284

27

18

29

mortals

59

35

10

8

6

Malalties
professionals

5.511

3.738

930

355

488

amb baixa

4.841

3.444

719

265

413

sense baixa

lleus

4.830

3.435

719

263

413

greus

11

9

0

2

0

mortals

0

0

0

0

0

670

294

211

90

75

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
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Territorialment, la major sinistralitat es registra a la província de
Barcelona, que absorbeix el 75,5% dels accidents en jornada de treball, el
80,6% dels accidents in itinere i el 67,8% de les malalties professionals.
De nou, es mostra una relació que guarda certa proporcionalitat amb la
distribució de l’afiliació total, que es distribueix de la forma següent:
el 75,3% a Barcelona, el 9,6% a Girona, el 5,6% a Lleida i el 9,5% a
Tarragona. Tot i això, a Barcelona els accidents in itinere són més freqüents que a la resta de províncies i les malalties professionals es registren en menor mesura.
Una altra via d’anàlisi de la sinistralitat és l’estudi dels índexs d’incidència. Els índexs d’incidència s’obtenen a partir del nombre d’accidents de treball per cada 100.000 treballadors i treballadores amb les
contingències professionals cobertes. Per tant, permeten relacionar el
nombre d’accidents de treball amb el nombre de persones treballadores
afiliades amb les contingències cobertes, per la qual cosa és un sistema
més ajustat de seguiment de la sinistralitat laboral que les xifres absolutes d’accidents de treball. S’hi inclou el règim general, el règim especial
de la mineria i el carbó, el règim especial del mar, el règim especial
agrari i els afiliats al règim especial de treballadors autònoms amb les
contingències cobertes.
L’índex d’incidència dels accidents en jornada de treball amb baixa per
al conjunt de Catalunya se situa el 2006 en 5.949,57 accidents per cada
100.000 treballadors i treballadores.
Girona és la província amb un índex d’incidència més alt, de 6.573,79,
i Lleida la que el té més baix, 5.734,39. Tarragona registra un índex de
6.192,04, per sobre de la mitjana, i Barcelona de 5.857,74, per sota de la
mitjana. Per tant, tot i que Barcelona és la que més accidents en jornada
de treball amb baixa té en nombres absoluts, l’índex d’incidència mostra
que la possibilitat de patir un accident és menor que en altres àmbits territorials catalans.

Girona és la província amb un índex
d’incidència més alt
i Lleida en registra
el menor.
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4.2.1.1. Evolució dels accidents laborals amb baixa a Catalunya
a) Accidents en jornada de treball
Segons la gravetat
El nombre d’accidents en jornada de treball amb baixa absorbeix el
53,3% del total d’accidents en jornada de treball.
Els accidents laborals amb baixa
han augmentat el
2006, trencant la
progressiva disminució registrada els
darrers anys.

Els accidents laborals amb baixa en conjunt van augmentar el 6,7%
durant el 2006 respecte a l’exercici anterior, trencant així la progressiva
disminució que havia tingut lloc els darrers anys.
Del total d’accidents, 161.586 són lleus, el 6,9% més que l’any 2005
(151.149); 1.250 són greus, el 12,2% menys que l’any anterior (1.423), i
143 són mortals, el 40,2% més (102). Per tant, el 2006 es van incrementar
els accidents lleus i mortals, mentre que el nombre d’accidents greus manté constant la tendència a la baixa. El nombre tan alt d’accidents mortals
sobre el còmput anual comporta que quasi cada dos dies i mig hi hagi un
treballador mort.
Els gràfics següents mostren l’evolució, en nombres absoluts, dels accidents amb baixa segons la seva gravetat.

GRÀFIC 87. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE ABSOLUT
D’ACCIDENTS LLEUS EN JORNADA DE TREBALL
AMB BAIXA. CATALUNYA, 2001-2006
Unitats: nombres absoluts.
187.045
181.958
168.293

161.586
155.852
151.149

2001

2002

2003

2004

2005

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
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GRÀFIC 88. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE ABSOLUT
D’ACCIDENTS GREUS I MORTALS EN JORNADA
DE TREBALL AMB BAIXA. CATALUNYA, 2001-2006
Unitats: nombres absoluts.
1.700

1.685

1.601

1.620
1.423
1.250

155

2001

186

2002

151

2003
Greus

149

2004

102

2005

143

2006

Mortals

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

Respecte al nombre d’accidents greus registrats, cal destacar-ne la reducció, de 173 accidents menys, que manté la tendència a la baixa que ja
va tenir lloc el 2005 amb una reducció de 197 accidents respecte al 2004.
Percentualment, la disminució registrada aquests dos anys és del 12,2% en
ambdós casos.

Enguany s’han incrementat els accidents lleus i mortals
i s’han reduït els
greus.

Per demarcació territorial, els accidents greus han disminuït arreu excepte a Tarragona, que n’incrementa la proporció el 14,9%; la demarcació
que més en disminueix el nombre és Girona, amb un descens del 24,7%.
Per contra, Tarragona és la província que registra un major descens dels
accidents mortals, del 33,3%, tot i que les altres províncies els augmenten
totes.
Sens dubte, l’increment del nombre d’accidents mortals registrat enguany és força preocupant (41 accidents més). Tot i això, segons les dades
publicades pel Departament de Treball, l’any 2006 ha augmentat la proporció dels accidents de trànsit o dels que tenen causes naturals en el total
d’accidents mortals. Dels 143 accidents laborals mortals, 74 (el 52%) van
produir-se per causes naturals i, entre aquests, 38 van ser bàsicament per
vessaments cerebrals i infarts i 36 per sinistres de trànsit. Mentre que, el
2005, el total d’accidents laborals mortals per causes naturals o accidents
de trànsit va ser de 47 accidents. Aquest tipus d’accidents produïts per cau-
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ses naturals es fa difícil d’evitar, tot i aplicant les mesures preventives per
part de les empreses i els treballadors i treballadores o per l’Administració
mitjançant els treballs de control i vigilància.
Els índexs d’incidència es mostren de la manera següent: 5.898,72 dels
accidents lleus, 45,63 dels accidents greus i 5,22 dels accidents mortals.
El cost econòmic en
sous i cotitzacions a
la Seguretat Social
dels accidents amb
baixa a Catalunya
supera els 246 milions d’euros.

Indubtablement, l’objectiu que pretén la disminució de la sinistralitat a
Catalunya persegueix garantir el treball en unes condicions dignes i reduir
el cost humà per als treballadors i les treballadores. Però l’accidentabilitat
també produeix un cost en l’economia catalana: segons estimacions fetes
a partir del cost econòmic en sous i cotitzacions a la Seguretat Social dels
accidents laborals amb baixa, el cost supera els 246 milions d’euros.82
TAULA 157. COST ECONÒMIC PER CATALUNYA EN SOUS
I COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL DELS ACCIDENTS
AMB BAIXA. CATALUNYA, 2006
Unitats: nombres absoluts.

Gravetat

Accidents amb baixa

Mitjana de dies de baixa

Total

Lleus

161.586

19

3.070.134

Greus

1.250

89

111.250

Total dies de baixa

3.181.384

Total mesos de baixa (dies/30)

106.046,13

Cost laboral mitjà per treballador i mes (€)
Cost estimat sinistralitat laboral (€)

2.322,80
246.324.223,62

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

82. La taula reprodueix l’estimació publicada pel Departament de Treball, 2 de febrer del
2007. El cost estimat de la sinistralitat laboral en aquella nota de premsa era de 232.592.813
euros atès que es va utilitzar per al seu càlcul el cost laboral mig per treballador i mes del
tercer trimestre del 2006 que publica l’INE. En aquesta taula el cost total augmenta atès que ja
es disposen de les dades de cost laboral en mitjana anual i s’han actualitzat.
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Segons el gènere
Les dades de sinistralitat mostren que majoritàriament els accidents són
patits pels homes. Les dones, el 2006, registren 37.365 accidents en jornada de treball amb baixa, el 22,9% del total. Per tant, 3 de cada 4 accidents
recauen sobre els homes.

El 2006, 3 de cada
4 accidents són patits pels homes.

Aquesta pauta s’ha anat mantenint al llarg dels darrers anys, atès que
si analitzem les dades d’accidentabilitat des del 2001 s’observa que la població masculina és la que registra un major nombre d’accidents en tots
els períodes i que, tot i el descens de la sinistralitat en algun dels períodes
precedents, les dones s’han mantingut relativament estables (l’any 2001 en
van registrar 37.596 enfront dels 37.365 del 2006).

Segons el sector econòmic
El nombre més elevat d’accidents amb baixa a Catalunya segons el
sector es registra als serveis, atès que aquests n’absorbeixen el 45,7% del
total (74.427 accidents). Seguidament, és el sector de la indústria el que en
presenta un percentatge més alt (el 30,8%, amb 50.136 accidents) i després
el de la construcció (el 21,9%, amb 35.738 accidents). L’agricultura concentra l’1,6% dels accidents (2.678).

En nombres absoluts els serveis
registren més accidents.

TAULA 158. ACCIDENTS EN JORNADA DE TREBALL AMB BAIXA
SEGONS GRAVETAT I SECTOR ECONÒMIC. CATALUNYA, 2006
Unitats: nombres absoluts.

Total

Lleus

Greus

Mortals

Agricultura

2.678

2.647

28

3

Indústria

50.136

49.743

359

34

Construcció

35.738

35.317

384

37

Serveis

74.427

73.879

479

69

Total

162.979

161.586

1.250

143

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

L’evolució respecte a l’any anterior mostra un creixement del nombre
total d’accidents en tots els sectors. Tot i això, la variació interanual que
més augment registra es troba al sector de la construcció (el 14,4% més) i la
menor, a la indústria (el 2,6% més). Els accidents als serveis s’incrementen
el 6,4% i el 3,4% a l’agricultura.

Respecte al 2005, hi
ha un increment de
la sinistralitat a tots
els sectors.
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La distribució del nombre d’accidents lleus per als diferents sectors
manté els mateixos punts percentuals que per al total d’accidents, igual que
la variació interanual, que mostra una progressió amb valors lleugerament
superiors als registrats per al total.
En canvi, el pes dels accidents greus és lleugerament inferior en els serveis (el 38,3%) i augmenta a la construcció, a la indústria i a l’agricultura (el
30,7%, el 28,7% i el 2,2%, respectivament). La disminució del nombre d’accidents greus respecte a l’any anterior no es dóna de la mateixa manera en els
diferents sectors. L’agricultura mostra un descens més notable, el 31,7%; la
segueix la indústria, que mostra una disminució del 16,9%; els serveis, amb
el 13,1% d’accidents menys, i la construcció, amb només el 3,8%.
En valors absoluts els accidents
mortals als serveis
quasi doblen els
registrats a la construcció i doblen els
de la indústria.

Els accidents mortals als serveis quasi doblen els registrats a la construcció
i doblen els de la indústria. En nombres absoluts, als serveis es van produir 69
accidents mortals, a la construcció 37 i a la indústria 34. I només 3 accidents
mortals van ser registrats a l’agricultura el 2006. Proporcionalment, la distribució dels accidents mortals entre els sectors és la següent: 48,8% als serveis,
25,9% a la construcció, 23,8% a la indústria i 2,1% a l’agricultura. Pel que fa a
l’augment del nombre d’accidents respecte del 2005, el sector que més l’acusa
és el dels serveis, que n’incrementa el nombre el 64,3%. Un altre augment
notable del nombre d’accidents es dóna a la indústria, amb el 47,8% més. Per
contra, l’increment registrat a la construcció és més feble, del 8,8%.

Índex d’incidència segons el sector econòmic
Segons l’índex
d’incidència, el
sector amb més
sinistralitat és la
construcció.

Si s’analitzen les dades segons els índexs d’incidència, s’observa que els
sectors no guarden la mateixa gradació que si es fa amb els nombres absoluts d’accidentabilitat. Per a la totalitat dels accidents en nombres absoluts,
el sector amb més accidentabilitat és el dels serveis; seguidament es troben
la indústria, la construcció i l’agricultura. En canvi, els índexs d’incidència
mostren que el sector que presenta un grau més alt d’accidentabilitat és el de
la construcció, amb 12.719,59 accidents per cada 100.000 treballadors i treballadores; seguidament la indústria, amb 9.163,92 accidents; l’agricultura,
amb 4.685.47, i, finalment, els serveis, amb 4.014,16. Per aquest motiu, anteriorment es feia referència al fet que els nombres absoluts poden, en algunes
ocasions, desvirtuar les conclusions sobre la sinistralitat.
Aquesta gradació es manté per a tots els nivells de gravetat dels accidents.
Destaca que, per als accidents greus, la diferència entre el nombre absolut
d’accidents per al sector de la construcció i per al sector dels serveis és de 95
accidents, aproximadament el 8% més als serveis; mentre que la possibilitat
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de patir un accident segons els índexs d’incidència és cinc vegades més forta
per a la construcció (25,83 als serveis enfront dels 136,67 a la construcció).
La construcció es consolida com el sector que té un grau més alt d’accidentabilitat per als seus treballadors i treballadores.
L’evolució al llarg dels darrers anys mostra una tendència a la baixa
del grau d’accidentabilitat en tots els sectors, a excepció del darrer any en
què tots mostren un increment. Percentualment des del 2003, l’índex d’incidència general ha descendit en 14 punts percentuals. El sector que més
l’ha disminuït ha estat el de la construcció, que mostra una tendència més
acusada a la reducció (-18,8%), sobre tot fins al 2005.

La causa més freqüent de sinistralitat a la construcció
són les caigudes en
alçada.

Respecte al 2005, l’índex per al conjunt dels accidents s’incrementa
el 2,5%. Però, respecte als sectors, aquest augment no es distribueix de la
mateixa manera. Així, mentre que l’agricultura incrementa la possibilitat
de tenir un accident per als seus treballadors i treballadores el 7,2%, els
serveis ho fan el 0,9%. La indústria i la construcció presenten augments del
4,8% i el 3,6%, respectivament.
El gràfic següent mostra l’evolució sota el paràmetre dels índexs d’incidència per als quatre sectors.

GRÀFIC 89. EVOLUCIÓ DE L’ÍNDEX D’INCIDÈNCIA
DELS ACCIDENTS EN JORNADA DE TREBALL AMB BAIXA
SEGONS SECTOR ECONÒMIC. CATALUNYA, 2003-2006
Unitats: índex d’incidència.

Agricultura
Indústria
Construcció
Serveis

2003
4.752,86
9.474,70
15.658,62
4.864,57

2004
4.422,11
9.160,17
13.505,20
4.275,35

2005
4.369,81
8.746,83
12.281,14
3.979,79

2006
4.685,47
9.163,92
12.719,59
4.014,16

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
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Segons l’activitat econòmica
Per branques d’activitat, l’accidentabilitat més alta en
nombres absoluts es
registra a la construcció, el comerç i
les altres activitats
empresarials.

La branca d’activitat econòmica que més nombre d’accidents totals registra és la construcció (35.738 accidents). Seguidament, es troben les dues
branques agrupades del comerç, en el seu vessant del comerç al detall i a
l’engròs (17.780 accidents). L’epígraf de les altres activitats empresarials
concentra 15.146 accidents. Aquesta branca inclou activitats molt diverses
a les empreses com ara les consultories jurídiques o de comptabilitat, els
serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria, els assaigs tècnics, els serveis de
selecció i col·locació de personal o d’investigació i de seguretat, entre d’altres. També, en la seva dimensió agrupada, la metal·lúrgia i la fabricació
de productes metàl·lics, excepte maquinària, corresponent a la branca d’indústries manufactureres, absorbeixen un gran nombre d’accidents (13.536
accidents). L’hoteleria ha registrat, el 2006, 8.165 accidents.
Només aquestes branques d’activitat esmentades (construcció, comerç,
activitats empresarials, metal·lúrgia i hoteleria) concentren el 55,4% dels
accidents registrats en nombres absoluts.

Segons els índexs
d’incidència, la
gradació de la
sinistralitat més
elevada varia, i en
són les primeres
branques les de les
indústries extractives, la silvicultura i
les indústries manufactureres.

Però, de nou, analitzats els índexs d’incidència, la gradació que s’estableix entre les diferents branques d’activitat segons la seva sinistralitat varia.
Així, les branques amb un nivell de sinistralitat superior corresponen a les
indústries extractives, específicament les dedicades a l’extracció d’antracita, hulla, lignit i torba o petroli brut i gas natural (42.407,66 accidents cada
100.000 treballadors i treballadores i 87.412,59 accidents, respectivament).
La silvicultura obté un índex de 49.347,87 accidents cada 100.000 treballadors i treballadores. Les indústries manufactureres també tenen índexs
elevats. Entre aquestes destaca la metal·lúrgia, amb 32.288,53 accidents
cada 100.000 treballadors i treballadores, i el reciclatge, amb un índex de
29.572,84. El transport, específicament el marítim, l’aeri i l’espacial, mostra
una sinistralitat elevada (índexs de 14.098,82 i 26.629,64, respectivament).
Destaca que sota la desagregació de les branques d’activitat econòmica
la corresponent a la construcció no se situa en el primer lloc de la gradació
segons la sinistralitat registrada, tal com es troba si s’analitzen els grans
sectors econòmics. L’accidentabilitat segons els índexs d’incidència és més
gran a les indústries extractives, les indústries manufactureres, la silvicultura, el comerç i el transport.
La distribució del nombre d’accidents registrats el 2006 segons branques d’activitat i gènere es mostra diferent, tal com es veu en el gràfic
següent.
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Les dones mostren una major concentració en determinades branques d’activitat de la sinistralitat registrada el 2006. Com es pot observar al gràfic, el 54%
dels seus accidents es troben a les branques d’altres activitats empresarials, el
comerç al detall, l’hoteleria i la sanitat i els serveis socials. En general, el 85%
dels seus accidents són absorbits per 16 branques d’activitats econòmiques.
Els homes mostren una major diversificació en les branques on es registren els accidents, encara que quasi un 30% d’aquests es donen a la
construcció. Així, les 16 branques d’activitat que més accidents registren
només en concentren el 80%.
També s’observa que les branques d’activitat on hi ha accidentabilitat
de la població masculina no són, a excepció de la branca d’altres activitats
econòmiques, coincidents amb les branques més significatives per a la població femenina. Sens dubte, això respon al diferent grau d’ocupació en
aquestes branques d’un gènere o un altre.

GRÀFIC 90. DISTRIBUCIÓ EN BRANQUES D’ACTIVITAT
DEL 54% DELS ACCIDENTS EN JORNADA DE TREBALL AMB
BAIXA REGISTRATS SEGONS GÈNERE. CATALUNYA, 2006
Unitats: percentatges.
Transport
3,79%

Altres activ.
empresarials 6,86%

Comerç a l'engròs
5,14%
Sanitat i
Comerç al detall
serveis socials
14,42%
10,51%
Metal·lúrgia i
fabric. prod.
metàl·lics
10,13%

DONES
Altres activ.
empresarials
17,46%

Construcció
28,08%

Hoteleria
11,54%

HOMES

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

379

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006

Segons el tipus de contracte
Dels 162.979 accidents amb baixa, 94.964 són patits per persones amb
contracte fix, el 58,3%.
Les persones treballadores amb
contracte temporal
registren el 41,6%
dels accidents però
només constitueixen el 26,4% dels
assalariats segons
l’EPA.

La sinistralitat registrada per les persones amb contractes temporals és
força elevada, atès que absorbeixen el 41,6% dels accidents registrats però
constitueixen el 26,4% dels assalariats, segons les dades de l’EPA. La proporció està significativament desequilibrada ja que 1 de cada 4 treballadors
o treballadores assalariats és temporal, mentre que gairebé 1 de cada 2 accidents afecta persones amb contracte temporal.
TAULA 159. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ACCIDENTS
EN JORNADA DE TREBALL AMB BAIXA SEGONS TIPUS
DE CONTRACTE I GRAVETAT. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: nombres absoluts i percentatges.

2005
Eventual

Fix

Sense
especificar

Total

Lleus

62.698

88.298

153

151.149

Greus

578

833

12

1.423

Mortals

38

64

0

102

63.314

89.195

165

152.674

Total

2006
Eventual

Fix

Sense
especificar

Total

Lleus

67.139

94.180

267

161.586

Greus

535

698

17

1.250

Mortals

56

86

1

143

67.730

94.964

285

162.979

Total

Variació interanual relativa
Eventual

Fix

Sense
especificar

Total

7,1%

6,7%

74,5%

6,9%

Greus

-7,4%

-16,2%

41,7%

-12,2%

Mortals

47,4%

34,4%

100,0%

40,2%

Total

7,0%

6,5%

72,7%

6,7%

Lleus

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
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L’any 2005 la distribució de l’accidentabilitat entre els dos tipus de
contractes era similar a la d’enguany, tot i que una mica més baixa per als
contractes eventuals: el 41,5% dels accidents es concentraven en aquests
contractes.
Segons la gravetat dels accidents, el pes dels contractes temporals adquireix més o menys importància. Així, el 42,8% dels accidents greus es
concentren en treballadors i treballadores temporals i els contractes fixos
mostren més pes sobre el total d’accidents mortals (60,1%). Els accidents
lleus mostren la mateixa distribució que la que s’estableix per a la totalitat
dels accidents.
La variació interanual de la totalitat dels accidents ha estat del
6,7%, del 6,5% sobre els accidents de persones amb contractes fixos
i del 7,0% en el cas d’eventuals. Tot i això, cal considerar que la taxa
de temporalitat a Catalunya s’ha incrementat en 1,6 punts percentuals,
amb 72.800 treballadors i treballadores temporals més que representen un augment del 10,8% en aquesta categoria. Aquests fets poden
ocasionar un increment dels accidents de les persones treballadores
temporals però, com mostren les dades, no s’estableix la mateixa proporció entre l’increment dels treballadors (10,8%) i l’increment d’accidents (7,0%).
Per contra, l’increment registrat pel col·lectiu de treballadors indefinits
ha estat de l’1,6%, mentre que el seu increment d’accidentabilitat se situa
en el 6,5%.

Segons l’antiguitat a l’empresa
Les persones que porten menys d’un any a la seva empresa concentren
el 45% dels accidents, les quals són menys d’un terç de les persones assalariades. Les causes poden ser diverses: des d’una manca de l’experiència
o de la preparació requerides per al treball fins a no fer un ús adient de les
mesures preventives, entre d’altres.
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GRÀFIC 91. NOMBRE D’ACCIDENTS EN JORNADA
DE TREBALL AMB BAIXA SEGONS L’ANTIGUITAT
A L’EMPRESA. CATALUNYA, 2006

El 45% dels accidents es concentren
en antiguitats inferiors a un any.

Unitats: nombres absoluts.
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
<1 mes

d'1 a 3
mesos

de 4 a 6
mesos

de 7 a 12 de 13 a 18 de 19 a 24
mesos
mesos
mesos

>24
mesos

Font: Departament de Treball.

A més, cal afegir que el 70,5% de la població assalariada amb una antiguitat inferior a un any a l’empresa té un contracte de caràcter temporal, la
qual cosa representa que les conclusions sobre la sinistralitat pel que fa a la
temporalitat poden aplicar-se en aquesta categoria.
El gràfic anterior també fa palès que la proporció d’accidents entre el
segon mes d’antiguitat i el sisè absorbeix aproximadament el 26% dels
accidents.
Per al segon any d’antiguitat, l’accidentabilitat baixa i concentra el 13%
aproximadament dels accidents. Tot i això, aquesta proporció continua sent
preocupant.

Comparativa dels índexs d’incidència amb la resta de comunitats
autònomes segons la gravetat
Pel que fa a l’afiliació, s’observa que Catalunya absorbeix el 17,7%
sobre el conjunt de la població afiliada a la Seguretat Social de l’Estat amb
les contingències professionals cobertes. D’aquesta manera es consolida
com la comunitat autònoma que té més pes en el conjunt de l’afiliació. La
segueixen Andalusia (16,8%) i Madrid (16,2%).
L’índex d’incidència de la totalitat dels accidents a Catalunya està lleugerament per sota de la mitjana estatal, que se situa enguany en 6.030.
El mateix efecte s’observa a Melilla, Extremadura, Aragó i Madrid. Per
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contra, les autonomies amb els índexs d’incidència més alts són, amb força
diferència, les Illes Balears i Castella-la Manxa.
Comparativament, les dades obtingudes dels índexs dels accidents segons la seva gravetat també es mostren més baixes a Catalunya respecte
a la mitjana estatal, i registren les dades dels índexs següents: 5.899 accidents dels lleus, 45,6 dels greus i 5,2 dels mortals a Catalunya, enfront
dels registrats a Espanya, que són 5.967 accidents lleus, 56,6 de greus i
6,2 de mortals. Destaca la diferència notable respecte a l’índex registrat en
els accidents greus. La comunitat amb un índex més elevat en el cas dels
accidents lleus és Castella-la Manxa (7.688), Galícia ho és per als accidents
greus (105,0) i Cantàbria per als mortals (10,6).

Catalunya és la
comunitat amb més
afiliats però amb
índexs d’incidència inferiors a la
mitjana estatal per
a tots els graus de
gravetat.

A Catalunya, respecte al 2005, s’ha produït un descens molt rellevant en l’índex d’incidència dels accidents greus, del -15,7%, mentre
que els accidents lleus i els mortals han augmentat el 2,7 i el 34,0%,
respectivament. Al conjunt d’Espanya destaca el descens dels accidents
greus (-13,2%) i dels mortals (-4,5%). Pel que fa al conjunt d’accidents,
l’increment registrat als índexs d’incidència ha estat del 2,5%. Aquest
fet contrasta amb el descens que s’havia detectat al llarg dels darrers
anys, del 6,9% el 2005 respecte al 2004 i del 10,1% el 2004 respecte
al 2003.
Tot i això, cal considerar que l’increment de l’afiliació total a Catalunya
ha estat del 3,9%, xifra superior a l’augment de la sinistralitat.

b) Accidents in itinere
Els accidents in itinere són els produïts a l’anada o la tornada del centre
de treball. S’han de complir alguns requisits com ara que el camí recorregut sigui aquell que habitualment s’utilitza, sense interrompre’l voluntàriament, atès que si no es trencaria el nexe causal. També, el mitjà de transport
ha de ser l’habitual, sigui de caràcter públic o privat, o fins i tot a peu.
A Catalunya s’han registrat 19.110 accidents in itinere el 2006.
D’aquests, el 97,8% són de caràcter lleu (18.693), l’1,9% són greus (358) i
el 0,3% són mortals (59).
Per demarcacions territorials, el 80,6% es concentren a Barcelona, el
8,1% a Girona, el 7,5% a Tarragona i el 3,7% a Lleida. Aquesta distribució
territorial manté les pautes observades per als accidents en jornada de tre-

L’evolució del nombre d’accidents in
itinere mostra una
tendència creixent.
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ball, tot i que percentualment Barcelona guanya més pes sobre el conjunt
de la categoria.
Tot i això, els accidents in itinere mortals es mostren més diversificats.
Barcelona n’absorbeix el 59,3% (35 morts), pes que és inferior al pes sobre
el conjunt d’afiliats de Catalunya en aquesta província (el 75,3% de mitjana
anual). Per contra, Lleida en registra el 13,6% del total, amb 8 accidents
mortals, molt per sobre del seu pes respecte a l’afiliació total (el 5,6%).
Lleida és la demarcació que més accidents mortals concentra respecte a
la seva proporció d’afiliats.
Tarragona, amb el 10,2% dels accidents mortals, i Girona, amb el
16,9%, també mostren valors superiors als de les respectives afiliacions,
el 9,5% i el 9,6%.
L’evolució dels accidents in itinere presenta una tendència creixent. A
Catalunya, les xifres d’accidents han anat pujant, llevat del període 19992000 en què l’evolució va ser negativa, amb un 2% menys. El 2002 el
nombre d’accidents es va disparar amb un increment del 6,5%, increment
que és similar al registrat el 2006, el 6,7%. El 2005, l’increment respecte al
període precedent va ser del 3,26%.
Segons la gravetat, el 2006 s’han reduït els accidents greus, i s’han incrementat els mortals i els lleus (-15,4%, 13,5% i 7,2%, respectivament).

4.2.1.2. Malalties professionals
Les malalties
professionals registrades mostren una
tendència al descens, tant pel que fa
als nombres absoluts com als índexs
d’incidència.

El total de malalties professionals registrades a Catalunya el 2006 és de
5.511. D’aquestes, el 87,8% han provocat una baixa laboral.
Segons demarcacions territorials, el 71,1% de les malalties totals (amb
baixa i sense) es localitzen a Barcelona (3.444), el 14,9% a Girona (930), el
8,9% a Tarragona (488) i la resta a Lleida (355). Cap de les demarcacions
té declarada cap malaltia professional mortal. El mateix que passa en qualsevol de les províncies d’Espanya.
Atenent a la gravetat, el nombre més elevat de malalties professionals
registrades amb baixa són de tipus lleu (el 99,7% del total). En nombres
absoluts són 4.830, enfront de les 4.841 malalties totals. El nombre de malalties greus registrades el 2006 és d’11.
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TAULA 160. MALALTIES PROFESSIONALS AMB BAIXA SEGONS
GRAVETAT I SECTOR. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: nombres absoluts i percentatges.

2005
Agricultura

Construcció

Indústria

Serveis

Total

Lleus

59

669

3.549

2.293

6.570

Greus

0

1

6

9

16

Mortals

0

0

0

0

0

Total

59

670

3.555

2.302

6.586

2006
Agricultura

Construcció

Indústria

Serveis

Total

Lleus

56

491

2.686

1.597

4.830

Greus

1

1

1

8

11

Mortals

0

0

0

0

0

Total

57

492

2.687

1.605

4.841

Variació interanual relativa
Agricultura

Construcció

Indústria

Serveis

Total

Lleus

-5,1%

-26,6%

-24,3%

-30,4%

-26,5%

Greus

100,0%

0,0%

-83,3%

-11,1%

-31,3%

Mortals

-

-

-

-

-

Total

-3,4%

-26,6%

-24,4%

-30,3%

-26,5%

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

Per sectors econòmics, és a la indústria on se’n registra un nombre absolut més alt, que assoleix el 55,5% del total de registrades el 2006 (el
54,0% el 2005). Els serveis n’han registrat el 33,2% del total, fet que significa un descens respecte al 2005, quan en representaven el 35,0%.

Catalunya concentra el 25,2% de les
malalties professionals d’Espanya.

La variació interanual relativa total de les malalties professionals amb
baixa mostra un descens del 26,5% el 2006.
Les taxes d’incidència de les malalties professionals amb baixa per a
cadascun dels sectors econòmics mostren que l’índex més alt del 2006 s’ha
registrat a la indústria, amb 491,13 malalties per cada 100.000 treballadors
i treballadores. La construcció registra un índex de 175,11 malalties, l’agricultura de 99,73 i els serveis de 86,56.
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L’evolució de la taxa d’incidència mostra una progressió al descens
perquè, si bé el 2001 era de 260,0 malalties cada 100.000 treballadors i
treballadores, l’any 2006 és de 176,72. Aquesta pauta no s’observa de la
mateixa manera si s’analitzen els nombres absoluts.
Segons un informe de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el
Treball, la taxa d’incidència dels accidents de treball al conjunt de l’Estat
s’ha reduït els darrers anys, mentre que la de malalties professionals mostra
una tendència progressiva cap al descens.
L’esmentat informe fa una anàlisi de les malalties d’origen laboral el
2005, de la qual fem una breu menció atès que Catalunya absorbeix el
25,2% de les malalties registrades. Així, l’informe assenyala que l’increment registrat està provocat per un augment del nombre de malalties musculoesquelètiques, que el 2005 van representar el 87,3% del conjunt de
malalties. Aquestes malalties es manifesten majoritàriament, el 85%, amb
una fatiga de beines tendinoses que es produeix als colzes, les espatlles
o els canells a causa dels moviments repetitius. De les malalties no osteomusculars, en destaquen les malalties de la pell, que al llarg del 2005 a
Espanya equivalen a 13 casos per cada 100.000 treballadors i treballadores.
Les hipoacúsies han crescut lleugerament en els darrers anys, mentre que
l’asma ha registrat descensos.
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Capítol IV
SITUACIÓ DELS TREBALLADORS
AUTÒNOMS A CATALUNYA

1.

MARC NORMATIU

A l’àmbit europeu, destaca que el Parlament Europeu i el Consell de la
Unió Europea, després d’un llarg i discutit procés de negociació, aproven
el 12 de desembre del 2006 la Directiva relativa als serveis en el mercat
interior,1 que té per objecte eliminar els obstacles legals i administratius
que impedeixen aconseguir un mercat interior de serveis autèntic. A tal
efecte, s’estableixen les disposicions generals necessàries per facilitar
l’exercici de la llibertat d’establiment dels prestadors de serveis i la lliure
circulació dels serveis, i mantenir al mateix temps un nivell elevat de qualitat d’aquests.
A l’àmbit d’Espanya, destaca que el Consell de Ministres, el 24 de
novembre del 2006, aprova el Projecte de llei de l’Estatut del treball autònom que, quan superi el tràmit parlamentari corresponent,2 constituirà una
novetat en dret comparat atès que té per objecte ser una norma marc per
al treball autònom.
D’altra banda, durant el 2006 s’aprova la Llei 35/2006, de 28 de
novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modi-

1. DOUE 21.12.2006 L376/36. Els estats membres han d’adoptar les disposicions legals, reglamentàries i administratives necessàries per donar compliment al que estableix la Directiva
abans del 28 de desembre del 2009.
2. Inicia el tràmit parlamentari el 28 de novembre del 2006, atès l’Acord d’aquesta data publicat al BOCG núm. 115-1, d’1.1.2006.
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ficació parcial de les lleis de l’impost sobre societats, sobre la renda de
no residents i sobre el patrimoni,3 que introdueix mesures específiques en
relació amb la tributació de determinats treballadors autònoms que tenen
un fort grau de dependència econòmica d’un sol client.
La Llei 32/2006
imposa
limitacions a les
subcontractacions
en el sector de la
construcció que
afecten el col·lectiu
de treballadors
autònoms.

La Llei 32/2006, de 18 d’octubre, que regula la subcontractació en
el sector de la construcció,4 tot i que se centra en la prevenció de riscos
laborals en el sector de la construcció en el context de la descentralització
productiva, en la pràctica va molt més enllà i indirectament influeix més
àmpliament sobre la qualitat de l’ocupació, alhora que estableix una ordenació general de l’activitat de les empreses que actuen al sector de la construcció. Pel que fa als treballadors i treballadores autònoms,5 destaquen les
limitacions a la subcontractació que els imposa.
El Reial decret 1225/2006, de 27 d’octubre, pel qual es modifica el
Reglament de la Llei d’ordenació dels transports terrestres aprovat pel
Reial decret 1211/1990,6 considera aplicable als conductors autònoms la
normativa de seguretat i salut en el treball i de prevenció de riscos laborals
relativa a les operacions de càrrega, estiba, desestiba i descàrrega aplicable
als conductors professionals per compte d’altri de vehicles la conducció
dels quals requereix permís de classe C+E.
La Llei 43/2006, per a la millora del creixement i de l’ocupació,7 que
prové del Reial decret llei 5/2006, per a la millora del creixement i de
l’ocupació,8 considera els treballadors i treballadores autònoms beneficiaris de les bonificacions establertes per la contractació indefinida, tant a
temps complet com a temps parcial, i incloent-hi la modalitat fixa discontínua, de determinats treballadors aturats.
El Reial decret 1331/2006, de 17 de novembre, pel qual es regula la
relació laboral de caràcter especial dels advocats des que presten serveis

3. Article 32.2. BOE núm. 285, de 29.11.2006.
4. BOE núm. 250, de 19.10.2006.
5. Definits per la Llei 32/2006 com la persona física diferent del contractista i del subcontractista que fa de forma directa i personal (i que no ocupi a l’obra treballadors per compte aliè)
una activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant del promotor, el contractista o subcontractista el compromís de fer determinades parts o instal·lacions de l’obra.
6. BOE núm. 273, de 15.11.2006.
7. BOE núm. 312, de 30.12.2006.
8. BOE de 14.06.2006.
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en despatxos d’advocats, individuals o col·lectius,9 desenvolupa el mandat
contingut a la disposició addicional primera de la Llei 22/2005, de 18 de
novembre,10 que considera relació laboral especial l’activitat professional
dels advocats que presten serveis retribuïts, per compte d’altri i dins l’àmbit d’organització i direcció del titular d’un despatx d’advocats, individual
o col·lectiu.
A l’àmbit de Catalunya, s’aprova l’Ordre TRI/380/2006, de 19 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir els ajuts
destinats a la promoció de l’ocupació autònoma i es determina l’import
màxim destinat a aquestes ajudes per a l’any 2006.11
Així mateix, s’aprova l’Ordre TRI/387/2006, de 19 de juliol, per la qual
es regula el Servei de Creació d’Empreses, s’aproven les bases reguladores
de les accions relatives a l’assessorament a les persones emprenedores i
a la formació dels professionals, i se n’obre la convocatòria per a l’any
2006.12
S’aprova també la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.13
Finalment, pot destacar-se l’Informe del Consell de Treball, Econòmic
i Social sobre la situació dels treballadors i treballadores autònoms a
Catalunya l’any 2005.14

9. BOE núm. 276, de 18.11.2006.
10. BOE núm. 277, de 19.11.2005.
11. DOGC núm. 4686, de 28.07.2006.
12. DOGC núm. 4689, de 2.08.2006. El Servei de Creació d’Empreses substitueix el Servei
d’Autoempresa, i actuarà en l’àmbit dels treballadors autònoms, de les microempreses i de les
petites empreses en les àrees de difusió de la cultura d’empresa, foment de la creació d’activitat empresarial i suport a la seva consolidació.
13. DOGC núm. 4651, de 9.06.2006. Contra aquesta norma el Partit Popular ha presentat
recurs d’inconstitucionalitat, que va ser admès a tràmit el 10.10.2006.
14. Aprovat en la reunió del Ple del dia 11 de desembre del 2006.
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2.

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

2.1. EVOLUCIÓ DE LA IMPORTÀNCIA DEL TREBALL
AUTÒNOM EN RELACIÓ AMB L’OCUPACIÓ TOTAL
A CATALUNYA
El nombre
d’autònoms
a Catalunya
ha augmentat
el 3,95%, un
augment similar
al de les persones
assalariades i fins
i tot una mica més
intens.

Aquest darrer any 2006, el nombre de persones ocupades a l’economia
catalana, entre treballadors per compte d’altri i treballadors per compte
propi, va créixer en 127.620 persones, un creixement del 3,9%. Aquesta
taxa de creixement fou pràcticament idèntica a la taxa de creixement del
col·lectiu de treballadors autònoms, que, tot i que és poques centèsimes
més alta, del 3,95%, no ha fet variar significativament el percentatge
d’autònoms sobre el conjunt de les persones ocupades, que s’ha mantingut
l’any 2006 en el 17,3%, igual que l’any anterior.
El creixement del nombre de treballadors i treballadores autònoms ha
portat el col·lectiu, segons les estimacions fetes a partir de l’Enquesta de
població activa, a sumar l’any 2006 prop de 590.472 persones.

GRÀFIC 92. NOMBRE TOTAL DE TREBALLADORS
AUTÒNOMS I PERCENTATGE D’AUTÒNOMS SOBRE
POBLACIÓ OCUPADA. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: nombre total d’autònoms i percentatges.
568.060
487.059

500.917

507.068

17,6%

17,7%

17,7%

523.144

590.472

533.660

17,4%
17,2%

17,3%

17,3%

2005

2006

Ocupats/des
Percentatge autònoms/es sobre ocupats/des

2000

2001

2002

2003

2004

Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades EPA.
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De les 590.472 persones que treballen per compte propi, el 31,1% ho
fan al capdavant d’una empresa amb personal assalariat i el 62,4% ho fan
com a autònoms sense personal assalariat; la resta treballen ajudant la
família o com a cooperativistes, que són figures que cada cop mostren una
importància relativa més modesta atès el pes cada cop més alt que tenen les
incorporacions d’empresaris, amb assalariats o sense, al col·lectiu.

GRÀFIC 93. DISTRIBUCIÓ DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA
SEGONS SITUACIÓ PROFESSIONAL. CATALUNYA.
MITJANA 2000-2004, 2005 I 2006

Continua essent
majoritària
la figura dels
autònoms
sense personal
assalariat però
els autònoms amb
personal assalariat
augmenten cada
cop més.

Unitats: percentatges.
63,5%

mitjana 2000-04

62,8% 62,4%

2005
2006

31,1%
30,4%
27,0%
8,0%
5,8%
5,5%

Empresaris amb
assalariats

Empresaris sense
assalariats

Ajudes familiars

1,6% 1,0%

1,0%

Cooperativistes

Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades EPA.

GRÀFIC 94. APORTACIÓ AL CREIXEMENT TOTAL
DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA SEGONS SITUACIÓ
PROFESSIONAL. CATALUNYA, 2000-2004 I 2005-2006
Unitats: percentatges.
2000-04

76%
49%

52%

2005-06

52%

2%
-2%
Empresaris amb
assalariats

Empresaris sense
assalariats

-22%
Ajudes familiars

-6%

Cooperativistes

Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades EPA.
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2.2. EVOLUCIÓ DE LES DIFERENTS TIPOLOGIES DE
TREBALLADORS AUTÒNOMS SEGONS GÈNERE,
EDAT, EDAT D’ALTA AL RÈGIM, NIVELL DE
FORMACIÓ ASSOLIDA, TIPUS DE JORNADA
I SECTOR D’ACTIVITAT PRINCIPAL
2.2.1. Evolució segons el sector d’activitat principal
Els serveis
mantenen el seu
pes com a sector
on s’ocupen els
autònoms, però
augmenta molt el
nombre d’autònoms
a la construcció i
continua davallant,
en termes relatius
i absoluts, a la
indústria.

L’any 2006, el 63,1% dels treballadors i treballadores autònoms de
Catalunya s’ocupen al sector serveis, un sector que manté el seu pes estructural entre el col·lectiu; el 16,2% dels autònoms s’ocupaven al sector de la
construcció, un sector que ha guanyat pes progressivament aquests darrers
anys, mentre que el sector industrial només n’ocupava el 12,6%, dada que
confirma el procés de regressió que ha patit la industria darrerament, també
en termes d’ocupació autònoma.
La dinàmica mostrada aquests darrers dos anys ha estat precisament
aquesta. Des de l’any 2005, només l’aportació de la indústria ha estat negativa, amb el -25,4%; la resta d’aportacions han estat positives i n’és l’aportació més gran la que fan els serveis, amb el 63,7%, atesa la seva importància
relativa majoritària, però molt propera a la de la construcció, del 45,2%, que
emfasitza el dinamisme d’aquest sector en termes d’ocupació autònoma.
L’aportació negativa de la indústria en termes d’ocupació autònoma
no s’ha reproduït per al personal assalariat i tampoc per al conjunt de la
població ocupada, que ha progressat modestament, el 0,6%. En un context, doncs, de certa recuperació de la indústria, les persones ocupades per
compte propi han reduït el seu pes en el sector industrial, un comportament
que es pot resseguir des de fa temps, i que podria explicar-se per una tendència a la capitalització cada cop més intensa de les empreses del sector,
que comporta l’aparició d’economies d’escala cada cop més fortes. És, en
canvi, el sector serveis el que més facilitats dóna al col·lectiu per tal de ser
competitius en el mercat, atesa la irrupció de les noves tecnologies de la
informació i les telecomunicacions i la tendència creixent a externalitzar
serveis a les empreses, també a les del sector industrial.
A un nivell sectorial més desagregat, les quatre branques d’activitat
que aglutinen més treballadors i treballadores per compte propi són precisament el sector del comerç i la reparació de vehicles, amb un 21,1% dels
treballadors autònoms, seguit per la construcció, amb el 16,2%; els serveis
a les empreses, amb el 14,6%, i la indústria, amb el 12,6%, si bé el sector
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del comerç i el sector industrial mostren una pèrdua relativa de pes entre el
col·lectiu d’autònoms, mentre que la construcció i els serveis a les empreses i immobiliaris mostren un augment relatiu del seu pes.

GRÀFIC 95. DISTRIBUCIÓ DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA
PER GRANS SECTORS. CATALUNYA.
MITJANA 2000-2004, 2005 I 2006
Unitats: percentatges.
62,8% 63,0% 63,1%

mitjana 2000-04
2005
2006

8,9% 7,8% 8,1%

Agricultura i pesca

16,2%
14,4% 14,1% 12,6% 13,9% 15,1%

Indústria

Construcció

Serveis

Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades EPA.

GRÀFIC 96. APORTACIÓ AL CREIXEMENT TOTAL
DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA PER GRANS SECTORS.
CATALUNYA, 2000-2004 I 2005-2006
Unitats: percentatges.
92,6%

2000-04

63,7%

2005-06
37,5%

45,2%

16,5%

-18,5%
Agricultura i pesca

-11,6%
-25,4%
Indústria

Construcció

Serveis

Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades EPA.
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Les activitats més
dinàmiques han
estat els serveis
a les empreses
i immobiliaris i
la construcció.
El comerç, on
s’apleguen
la majoria
d’autònoms,
ha tingut una
disminució neta
d’ocupació per
compte propi.

De la resta d’activitats, només el transport i les comunicacions perden
pes com a sector on s’ocupen els treballadors i treballadores autònoms, en
la mateixa línia que el comerç i la indústria, però el fet que estigui mantenint la mateixa relació d’ocupació autònoma i assalariada ens mostra que
es tracta d’una qüestió més general que afecta el conjunt del sector. D’altra
banda, l’hoteleria ha mostrat també un comportament positiu en termes
d’ocupació autònoma, que denota la bona marxa del turisme a Catalunya
dels darrers anys.
Aquestes divergències en les distribucions entre els dos anys queden
ben perfilades al gràfic d’aportacions al creixement. Sobresurten les aportacions més que positives dels serveis a les empreses i immobiliaris i de
la construcció, ambdues influïdes de manera directa o indirecta, i a banda
del que s’havia comentat abans, també per la conjuntura més que favorable que encara ha mantingut l’activitat constructora. L’any 2006, d’altra
banda, apareixen amb aportacions negatives el sector del comerç, que no
havia disminuït el seu nombre d’ocupació autònoma des del 2000 fins al
2004, i el sector industrial, que reitera, tal com dèiem, la seva tendència a
la disminució d’ocupació per compte propi.

GRÀFIC 97. DISTRIBUCIÓ DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA
PER BRANQUES D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: percentatges.
23,0%
21,1%

Comerç i reparació de vehicles
15,1%
16,2%

Construcció
11,2%

Serveis a empreses i immobiliaris

14,6%
14,0%
12,6%

I. Manufactureres
9,0%
9,2%

Hoteleria
Agricultura
Transport i comunicacions
Altres serveis personals

7,7%
8,0%
8,4%
7,5%
5,9%
5,9%

Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades EPA.

396

2005
2006

SITUACIÓ DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS A CATALUNYA

GRÀFIC 98. APORTACIÓ AL CREIXEMENT TOTAL DE
L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA PER BRANQUES D’ACTIVITAT.
CATALUNYA, 2000-2004 I 2005-2006
Unitats: percentatges.
47,3%

Serveis a empreses i immobiliaris

101,1%
37,5%
45,2%

Construcció
Agricultura

-17,1%
17,7%
3,6%
15,2%
0,2%
5,6%

Hoteleria
Altres serveis personals
Transport i comunicacions
I. Manufactureres
Comerç i reparació de vehicles

5,6%
-14,4%
-10,9%
-22,6%

2000-04
13,9%

2005-06

-28,1%

Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades EPA.

2.2.2. Evolució segons l’ocupació
Per tipus d’ocupació, dada que no s’havia analitzat en el primer informe que es va presentar, observem que la concentració més alta d’ocupació
autònoma es produeix a la categoria de directius, fet que coincideix amb la
importància, cada cop més gran, de la figura de l’antònom com a empresari
amb personal assalariat. Segueixen, per ordre d’importància, els artesans
i el personal qualificat, el personal tècnic i els professionals científics i
intel·lectuals, el personal tècnic de suport, els treballadors a la restauració
i el comerç, a l’agricultura i a la pesca, i, finalment, el personal muntador
i administratiu (vegeu el gràfic 99).

La categoria
professional més
usual entre els
treballadors i
treballadores
autònoms és
la de personal
directiu, seguida
dels artesans i el
personal qualificat.

Tot i que la distribució en aquest sentit és interessant, en la mesura que
ens indica cap on dirigeix els seus esforços la població ocupada per compte
propi, també resulta interessant veure com han evolucionat les categories professionals en tots dos anys. Malgrat que les aportacions s’han de
prendre amb cautela, atès que estadísticament es confirmaran de manera
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més robusta amb estimacions posteriors, és interessant observar que les
aportacions positives es concentren només en tres categories professionals:
el personal directiu, el personal tècnic i els professionals científics i intellectuals, i els treballadors del camp i els pescadors.
GRÀFIC 99. DISTRIBUCIÓ DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA
SEGONS OCUPACIÓ. CATALUNYA, 2006
Unitats: percentatges.
Personal directiu empreses
i administracions públiques

34,0%

Artesans i treballadors qualificats
manufact., construc. i mineria

17,0%

Tècnics i professionals científics
i intel·lectuals

12,1%
9,5%

Tècnics i professionals de suport
Treballadors restauració, personals, protecció
i venedors de comerços

8,4%

Treballadors qualificats en agràries
i pesqueres

7,4%

Operadors d'instal·lacions i maquinària,
i muntadors

6,9%

Empleats administratius

3,1%

Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades EPA.

Pel que fa a l’aportació del personal directiu, que amb el 103,1% és la
més intensa, es pot vincular, tal com s’apuntava, a l’evolució del col·lectiu
d’autònoms amb assalariats, una figura molt dinàmica, que explica gairebé
la meitat del creixement de l’ocupació autònoma del 2006 i que amb tota
probabilitat capitalitza aquesta categoria de personal directiu.
La segona categoria d’ocupacions que mostra una aportació positiva
és també la del personal tècnic i els professionals científics i intel·lectuals,
amb una aportació del 61,9%. El dinamisme d’aquesta categoria es pot
vincular amb el dinamisme del col·lectiu d’autònoms amb nivell de formació assolit d’estudis superiors. En aquest sentit, la categoria ocupacional
de tècnic i professionals científics podria capitalitzar bona part del conjunt
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de nous treballadors i treballadores per compte propi amb nivell d’estudis
assolit més elevat.
GRÀFIC 100. APORTACIÓ AL CREIXEMENT TOTAL DE
L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA SEGONS OCUPACIÓ.
CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: percentatges.
Personal directiu empreses
i administracions públiques

103,1%

Artesans i treballadors qualificats
manufact., construc. i mineria

-24,3%

Tècnics i professionals científics
i intel·lectuals

61,9%

Tècnics i professionals de suport

1,9%

Treballadors restauració, personals,
protecció i venedors de comerços

-23,6%

Treballadors qualificats en agràries
i pesqueres
Operadors d'instal·lacions i maquinària,
i muntadors

25,1%
-23,6%

Empleats administratius

-12,0%

Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades EPA.

2.2.3. Evolució segons el gènere
Per gènere, i respecte de l’any 2005, trobem unes 3.600 dones menys i
uns 26.000 homes més. Aquesta evolució capgira la tendència que s’havia
constatat en el darrer informe des de l’any 2000 fins al 2004, període en el
qual les dones que treballaven per compte propi augmentaven a una taxa
més alta que els homes, i que en termes d’aportació equiparaven les seves
aportacions al 50%.

Les dones han
disminuït dins
del col·lectiu
d’autònoms entre el
2005 i el 2006.

Amb l’evolució que mostren les estimacions del 2005 i el 2006, les
dones haurien perdut terreny entre els autònoms i se situarien en un 31,2%
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del total d’aquest col·lectiu, tot i que, per poc, encara no haurien arribat
al pes que tenien l’any 2000. A l’espera de confirmar aquest retrocés
amb noves estimacions posteriors, l’anàlisi per gèneres de l’evolució del
nombre d’autònoms per altres categories ens perfila una caiguda relativament generalitzada de les dones, que a la vegada resulta complicat poder
explicar.
En relació amb l’edat, tal com s’analitza més endavant, la caiguda es
produeix des dels 16 anys fins als 55, i és només la categoria de 55 anys
o més la que té una progressió en el nombre de treballadores autònomes.
En relació amb el nivell d’estudis, només aguanten el retrocés aquelles
que tenen un nivell d’estudis assolit superior, atès que totes les altres
categories retrocedeixen en nombre de treballadores per compte propi. De
fet, l’aportació de les dones amb estudis superiors és molt positiva, si bé
aquesta qüestió s’analitza més endavant. Per situació professional només
augmenten les empresàries amb treballadors, atès que la resta de figures
disminueixen, i especialment la d’empresària sense treballadors, que acaba
explicant més del 100% de la caiguda. Per ocupacions, es detecta una caiguda estadísticament robusta per a la categoria ocupacional de treballadors
de serveis de restauració, personals, protecció i venedors de comerços, i
una pujada del 5,1% encara més intensa en termes absoluts a la categoria
de personal directiu. Tot i destacar la caiguda a la categoria de treballadors
en els serveis, aquesta resulta la més alta de totes però no és l’única, atès
que també es detecta una pèrdua d’ocupades en quatre categories més, que
van des del col·lectiu dels artesans i treballadors qualificats a les manufactures, fins al dels ocupats no qualificats passant pel col·lectiu de muntadors
i operadors d’instal·lacions i maquinària. Per sectors o branques d’activitat
no es pot afirmar absolutament res, atesa la petita mostra en què es basen
les estimacions estadístiques a un nivell tan desagregat. Tanmateix, però,
les caigudes del sector industrial manufacturer i la dels serveis personals
sobresurten, per la seva magnitud, per sobre de la resta. De fet, l’explicació
del fenomen de la caiguda de les dones com a conseqüència d’una crisi
sectorial, com ara per exemple al tèxtil i la confecció, on les dones han
estat presents des de fa molt temps en petits tallers, obradors o a partir del
treball domèstic, resulta, tot i que no contrastada, com a mínim interessant.
Un altre element que caldria analitzar és també la incorporació de moltes
dones immigrants al règim de la Seguretat Social en qualitat d’autònomes
i com a treballadores de la llar, un fenomen que té molta embranzida des
del 2002 i que podria generar un flux invers a mesura que aquestes treballadores hagin cotitzat prou per vincular-se legalment i definitivament al
mercat del treball assalariat.
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GRÀFIC 101. DISTRIBUCIÓ DE L’OCUPACIÓ
AUTÒNOMA SEGONS GÈNERE. CATALUNYA,
MITJANA 2000-2004, 2005 I 2006
Unitats: percentatges.
69,1%

66,9%

mitjana 2000-04

68,8%

2005
2006

30,9%

Home

33,1%

31,2%

Dona

Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades EPA.

GRÀFIC 102. APORTACIÓ AL CREIXEMENT TOTAL DE
L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA SEGONS GÈNERE.
CATALUNYA, 2000-2004 I 2005-2006
Unitats: percentatges.
2000-04
116,0%
50,7%

2005-06
49,3%

Home

-16,0%
Dona

Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades EPA.

2.2.4. Evolució segons l’edat
Per edats, no trobem canvis significatius en la distribució del col·lectiu
d’autònoms. El gruix més important del col·lectiu es troba a la franja
central des dels 35 fins als 55 anys, on es concentra gairebé la meitat dels
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La distribució per
edats no varia
gaire, però les
dones disminueixen
per a totes les edats
tret d’aquelles més
grans de 55 anys.

autònoms; la resta es distribueixen equitativament entre els més joves de
35 anys i els més grans de 55 anys.
Les incorporacions en termes absoluts han estat força equitatives des
del 2005 fins al 2006, si bé l’aportació més alta es produeix en el tram
central, element que, atesa la seva intensitat, ajuda a reproduir la forta
concentració del col·lectiu en aquest tram tot i que no és prou intens per
intensificar-la. Els més joves mantenen l’aportació més baixa, i l’aportació dels més grans de 55 anys és lleugerament més intensa. Aquest guany
net d’autònoms en la darrera franja d’edat és força probable que es trobi
condicionat per la necessitat que apareix en alguns casos de completar el
període de cotització, element que impulsa el col·lectiu de gent d’aquesta
edat a entrar a treballar o cotitzar per aquesta figura.
De fet, quan desagreguem per sexes podem observar que és precisament el grup de gent de més de 55 anys els únics que augmenten la seva
contribució en termes absoluts tant entre els homes autònoms com entre
les dones, entre l’any 2005 i el 2006.
Aquesta relació d’aportacions emfasitza el comportament divergent
que han mostrat els autònoms en funció del seu gènere també per edats.
Mentre que en els homes les aportacions han estat positives per a tots els
grups d’edat, en el col·lectiu de dones les aportacions, tal com s’avançava,
només han estat positives per a aquelles persones que tenen més de 55
anys. Aquest element descriu primerament una pèrdua neta d’ocupades
per compte propi que afecta de manera molt genèrica tots els grups d’edat.
Tampoc aquí, tal com s’havia manifestat anteriorment, la caiguda de les
dones esdevé atribuïble a la característica de l’edat. De fet, la caiguda es
reprodueix des dels 16 als 55 anys, i genera un augment del pes relatiu de
les dones de més de 55 anys en el col·lectiu dels autònoms dones, element
que indueix a pensar que són precisament aquest grup d’edats les úniques
que han mantingut incentius clars per entrar o mantenir-se dins dels autònoms, ja sigui per necessitat de cotitzar o de treballar.
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GRÀFIC 103. DISTRIBUCIÓ DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA
SEGONS EDAT. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: percentatges.
54,8%

54,5%

2005
2006

22,5%

22,8%

22,4%

de 16 a 35 anys

de 35 a 55 anys

23,1%

de més de 55 anys

Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades EPA.

GRÀFIC 104. APORTACIÓ AL CREIXEMENT TOTAL DE
L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA SEGONS EDAT.
CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: percentatges.
2005-06

49%
32%
20%

de 16 a 35 anys

de 35 a 55 anys

de més de 55 anys

Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades EPA.
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GRÀFIC 105. DISTRIBUCIÓ DELS HOMES TREBALLADORS
AUTÒNOMS SEGONS EDAT. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: percentatges.
53,3%

2005

53,6%

2006

23,4%

23,4%

de 16 a 35 anys

23,3%

de 35 a 55 anys

23,0%

de més de 55 anys

Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades EPA.

GRÀFIC 106. APORTACIÓ AL CREIXEMENT TOTAL DELS
AUTÒNOMS HOMES SEGONS EDAT. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: percentatges.
2005-06

57%

23%

de 16 a 35 anys

20%

de 35 a 55 anys

Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades EPA.
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GRÀFIC 107. DISTRIBUCIÓ DE LES DONES
TREBALLADORES AUTÒNOMES SEGONS EDAT.
CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: percentatges.
2005
57,7%

20,5%

56,6%

21,8%

20,1%

de 16 a 35 anys

2006

de 35 a 55 anys

23,3%

de més de 55 anys

Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades EPA.

GRÀFIC 108. APORTACIÓ AL CREIXEMENT TOTAL DELS
AUTÒNOMS DONES SEGONS EDAT. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: percentatges.
2005-06
54%

-43%

-111%
de 16 a 35 anys

de 35 a 55 anys

de més de 55 anys

Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades EPA (sobre un creixement del -100%).
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2.2.5. Evolució segons el nivell de formació assolit
Continua
augmentant
la proporció
d’autònoms amb
estudis superiors.
Aquest augment
ha estat més intens
que el que ha tingut
lloc en la població
assalariada.
Malgrat això, els
col·lectius amb
més formació
assoleixen nivells
de participació
més elevats
en la població
assalariada.

Els canvis que es produeixen en la distribució de l’ocupació autònoma segons el nivell d’estudis assolit confirma la tendència que s’havia
observat en el darrer informe sobre el col·lectiu d’autònoms presentat
l’any passat; només perd pes el grup d’autònoms amb estudis assolits de
primària, mentre que la resta guanyen pes en la distribució, i aquest guany
esdevé més intens a mesura que s’amplien els estudis assolits. A la taula
no hi apareixen els autònoms sense estudis, atesa la seva minsa presència
i la seva poca significació estadística.
Aquest augment relatiu del pes dels autònoms amb majors nivells
d’estudis assolits ha fet pujar sens dubte la mitjana de formació assolida
del col·lectiu d’autònoms. Tot i això, cal advertir que la distribució de la
població assalariada a Catalunya assoleix nivells de participació més elevats per als col·lectius amb més formació; així, el personal assalariat amb
estudis superiors representaven l’any 2006 el 33,8% del total d’assalariats,
mentre que entre els autònoms aquesta proporció només arribava al 27,9%,
després, això sí, de pujar significativament d’un any per l’altre (vegeu el
gràfic 109).
El gràfic 111 sintetitza les variacions de les distribucions i les mateixes distribucions l’any 2006 tant per a la població assalariada com per
a l’autònoma. Si prestem atenció a les variacions en les distribucions,
representades en columnes i punts percentuals, observem que tots els collectius mostren una disminució del pes d’aquelles persones amb un nivell
de primària; tanmateix, però, aquesta disminució assoleix uns 2,8 p.p. en
el cas dels autònoms, mentre que per al cas dels assalariats només és d’1,9
p.p. i, per al conjunt dels ocupats, de 2,1 p.p. Per a la resta de categories
de nivells de formació assolits, les variacions són positives quan fem referència a nivells de secundària en tots tres col·lectius, però divergeixen en
intensitat, i la variació menys intensa és per al col·lectiu dels autònoms.
Finalment, la variació en el grup d’estudis superiors és la que manifesta
la divergència de comportament més destacable, atès que, tot i que el pes
relatiu de la població ocupada amb nivell d’estudis superiors sigui més alt
entre el personal assalariat que no pas entre els autònoms, el guany de pes
relatiu entre els autònoms ha estat evident (1,5 p.p.), mentre que les persones assalariades han perdut posicions relatives (0,8 p.p.).
Aquest comportament diferencial emfasitza altre cop la importància del
treball per compte propi com a sortida laboral i professional per al col·lectiu
de persones amb estudis superiors, que cada cop pren més rellevància.
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GRÀFIC 109. DISTRIBUCIÓ DEL COL·LECTIU
D’AUTÒNOMS SEGONS NIVELL DE FORMACIÓ ASSOLIT.
CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: percentatges.

27,2% 27,4%
23,4%

26,5% 27,9%
22,8%

24,1%

20,5%

2005
2006

Educació primària

Educació
Educació
secundària 1a etapa secundària 2a etapa

Educació superior

Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades EPA.

GRÀFIC 110. APORTACIÓ AL CREIXEMENT TOTAL DE
L'OCUPACIÓ AUTÒNOMA SEGONS NIVELL DE FORMACIÓ
ASSOLIT. CATALUNYA, 2005-2006.
Unitats: percentatges.
2005-06

56,9%

65,0%

Educació
secundària 2a
etapa

Educació superior

31,7%

-51,6%
Educació primària

Educació
secundària 1a
etapa

Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades EPA.
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Un dels factors que podria influir en aquesta direcció podria ser l’excés
d’oferta en el mercat de treball d’aquestes persones amb nivell d’estudis
superiors. Alguns estudis han evidenciat darrerament aquesta possibilitat
en la mesura que les diferències en els guanys salarials s’han vist molt
llimades aquests darrers anys respecte dels altres col·lectius amb nivells
de formació inferiors.

GRÀFIC 111. VARIACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE LA
POBLACIÓ OCUPADA, ASSALARIADA I AUTÒNOMA SEGONS
NIVELLS D’ESTUDIS ASSOLITS 2005-2006 I DISTRIBUCIÓ
DE LA POBLACIÓ AUTÒNOMA I ASSALARIADA PER
CATEGORIES D’ESTUDIS ASSOLITS 2006. CATALUNYA
Unitats: variacions en punts percentuals i distribucions en percentatges.
1,7

1,8
1,5

1,3
0,7

0,8
28%
27%

0,2

25%

26%

21%
Ocupats
15%

34%

24%

-0,4
-0,8

Assalariats
Autònoms

-2,1

-1,9

Dist. assal.
Dist. aut.

-2,8
Educació
primària

Educació
secundària 1a
etapa

Educació
secundària 2a
etapa

Educació
superior

Font: elaboració pròpia a partir de dades EPA.

Si realment aquest fos el factor explicatiu, això deixaria entreveure
un procés a partir del qual la sortida professional del col·lectiu seria precisament l’auto-ocupació, en ser aquesta la via per on majoritàriament
s’incorporen les persones amb nivells d’estudis superiors als processos de
producció de l’economia catalana.
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GRÀFIC 112. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ AUTÒNOMA
SEGONS NIVELL DE FORMACIÓ ASSOLIT I SEXE.
CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: percentatges.
Homes

31%

Dones

28%
25%

21%

25%

26%
23%

21%

Educació primària

Educació
Educació
secundària 1ª etapa secundària 2ª etapa

Educació superior

Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades EPA.

GRÀFIC 113. APORTACIÓ AL CREIXEMENT TOTAL DE
L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA SEGONS NIVELL DE FORMACIÓ
ASSOLIT. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: percentatges.
Homes

57%

52%

35%

Dones

32%

-21%
-42%
Educació primària

-54%
Educació
secundària 1ª etapa

-57%
Educació
secundària 2ª etapa

Educació superior

Font: elaboració pròpia a partir de la base de dades EPA (l’aportació de les dones s’ha fet
sobre el -100%).
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Aquesta realitat observable per al col·lectiu d’ocupats per compte
propi coincidiria amb l’evolució de les ocupacions del col·lectiu, en què el
personal tècnic, els intel·lectuals i els científics es mostren més dinàmics,
i també amb les evidències sectorials que s’han manifestat anteriorment,
amb una incorporació molt intensa del col·lectiu d’autònoms al sector de
serveis a les empreses i immobiliaris, on els professionals liberals personificarien la figura de l’autònom amb estudis superiors. D’altra banda, el fet
que el creixement de la demanda de serveis per part de les empreses pugui
ser precisament el resultat d’un procés d’externalització de feines des de
les empreses reforçaria l’enfocament a partir del qual la sortida professional del col·lectiu es desplaçaria progressivament des del mercat de treball
fins al mercat de serveis.

Entre les dones
autònomes només
augmenten aquelles
amb nivell d’estudis
assolit superior.
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Aquest comportament que s’ha descrit per al conjunt dels autònoms
es reprodueix també quan es disgrega la informació no només per estudis
assolits sinó també per sexes. El gràfic 113 mostra que la disminució del
col·lectiu de dones autònomes, també en xifres absolutes, s’explica per la
disminució de totes les dones amb nivells inferiors al d’estudis superiors.
Només el col·lectiu de dones autònomes amb estudis superiors ha progressat des del 2005, i són per tant molt més evidents entre les dones els
avantatges d’incorporar-se al sistema productiu per la via del treball per
compte propi quan aquestes disposen d’estudis superiors. De fet, a partir
de les distribucions per gènere del gràfic 112, es pot observar com el percentatge de dones amb estudis superiors és més elevat que no pas el dels
homes entre els autònoms l’any 2006, si bé aquesta és una característica
també del conjunt de la població ocupada femenina (el 39% amb nivell
d’estudis superiors), element que configura una població ocupada femenina amb un nivell d’estudis assolit de mitjana molt més alt que el de la
població ocupada masculina.
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3.

ANÀLISI DEL NOMBRE DE TREBALLADORS I
TREBALLADORES AUTÒNOMS REGISTRATS A
LA SEGURETAT SOCIAL SEGONS TIPOLOGIES I
SECTORS A CATALUNYA

Atesa l’heterogeneïtat de realitats diverses que engloba el concepte
d’autònom resulta útil emprar més d’una font estadística per tal de perfilar la realitat del col·lectiu. Aquest epígraf analitza la situació del treball
autònom emprant dades de persones que cotitzen a la Seguretat Social.
L’objectiu, doncs, d’aquest apartat és complementar-se amb l’anàlisi de les
dades de l’ocupació per compte propi estimades a partir de l’EPA i treballades anteriorment.
Primerament cal advertir que entre les estimacions EPA i els registres
de la Seguretat Social (SS) les divergències són profundes. El total d’autònoms registrats a Catalunya al final del 2006 inclou un total de 611.554
persones, considerant únicament aquelles que cotitzen en el règim especial
dels treballadors autònoms (RETA), 562.057 persones; aquelles que cotitzen
en el règim especial agrari i que treballen per compte propi (REA), 20.501
persones; aquelles que també treballen per compte propi i ho fan en el
règim especial de treballadors del mar (REM), 651, i, finalment, aquelles
persones que cotitzen en el règim especial d’ocupats de la llar (RE ocupats
llar) i ho fan de manera discontínua, que sumen un total de 28.345 persones.
Òbviament, els 611.554 registres atribuïbles a treballadors que treballen per
compte propi disten dels 590.472 autònoms estimats a Catalunya l’any 2006
a l’EPA. En total, una quantitat d’autònoms que oscil·la entre el 17,3% i el
18,3% del total dels ocupats segons si es mesuren per les dades estimades
EPA o pels registres de la SS. I és que, de fet, les dues fonts estadístiques
disten molt en termes metodològics. L’EPA és una estimació estadística de
la realitat sociolaboral, mentre que els registres depenen de la voluntat o
l’obligatorietat de donar-se d’alta al sistema públic de pensions. En el cas de
l’EPA, l’enquesta recull només l’activitat laboral principal del treballador,
mentre que els registres mostren qualsevol alta al sistema de la SS, incloent-hi tots aquells casos en què la pluriactivitat deriva en múltiples altes per
persones. El gràfic 114 mostra la proporció de registres a la SS atribuïbles a
treballadors i treballadores per compte propi. El 18,3% d’ocupació autònoma es compon, a la vegada, per un 92% de persones que cotitzen al RETA,
majoritàries; un 4,6% que cotitzen al RE ocupats llars; un 3,4% al REA, i,
finalment, un 0,1% que ho fan al REM.
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GRÀFIC 114. PERSONES AFILIADES A LA SEGURETAT
SOCIAL SEGONS SI ES CONSIDEREN ASSALARIADES
O AUTÒNOMES, I DISTRIBUCIÓ DE LES DARRERES
PER RÈGIM DE COTITZACIÓ. CATALUNYA, 20061
Sobre el total de
persones afiliades,
el 18,3% són
considerades
treballadors per
compte propi. Dins
del col·lectiu, el
92% cotitza al
RETA, el 4,6% al
RE d’ocupats de
la llar, i la resta,
dedicats a activitats
primàries, al REA i
al REM.

Unitats: percentatges.

81,7%
3,4%
92%

0,1%
4,6%

18,3%

RETA
REA cp
REM cp
Assalariats

RE Ocup Llar discontinus

Autònoms

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials, Seguretat
Social.
1) Dades en data 31 de desembre.

Atesa l’heterogeneïtat de realitats personals diverses que trobem al darrere del col·lectiu d’autònoms, els serveis estadístics del Ministeri depuren els
registres agafant només els autònoms pròpiament dits. El concepte que s’empra és el d’aquelles persones afiliades a algun dels règims de la SS per compte propi i que no es troben integrades en cap societat mercantil, cooperativa
ni en cap tipus d’entitat societària; també se n’exclouen les que figuren com
a col·laboradores familiars o les que es troben registrades en algun col·lectiu
especial de treballadors. El conjunt dels autònoms pròpiament dit inclou a
Catalunya, al final del 2006, unes 372.213 persones, un 60,1% del conjunt
d’afiliats per compte propi. En contraposició amb les dades estimades per
l’EPA, aquesta classificació deixa fora bona part dels empresaris amb personal assalariat que treballen al capdavant d’una entitat societària, els cooperativistes i les ajudes familiars. Conceptualment, el col·lectiu dels autònoms
pròpiament dits, que s’utilitza seguidament per tal de perfilar la naturalesa
del treballador autònom, recolliria una gran part d’aquells autònoms que a
l’EPA apareixien com a empresaris sense treballadors i una part més o menys
important d’aquells que apareixien com a empresaris amb treballadors.
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GRÀFIC 115. PROPORCIÓ DE PERSONES AFILIADES QUE
S’ACULLEN AL PERFIL D’AUTÒNOMS PRÒPIAMENT DITS
SOBRE EL COL·LECTIU TOTAL DE PERSONES AFILIADES
PER COMPTE PROPI. CATALUNYA, 20061
Unitats: percentatges.

Autònoms
pròpiament dits

39%

Resta d'autònoms

Els autònoms
pròpiament dits,
que no estan al
capdavant de cap
empresa societària,
ni treballen en una
cooperativa ni com
a ajudes familiars
representen el
61% del total dels
autònoms.

61%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials, Seguretat
Social.
1) Dades en data 31 de desembre.

Dels 372 milers d’autònoms pròpiament dits afiliats a la SS passem
als 368 milers d’autònoms empresaris i sense personal assalariat estimats
per l’EPA. Tot i que les dades EPA són mitjanes anuals i els registres són
de finals d’any, les xifres entren dins del que s’espera, en tant que, tot i
que per poc, el nombre d’empresaris sense personal assalariat estimats per
l’EPA és inferior al nombre d’autònoms pròpiament dits afiliats a la SS.
En termes de variacions, el nombre total d’autònoms afiliats a la
Seguretat Social augmenta un 0,7% entre el 2005 i el 2006, amb un total
de 4.145 noves persones afiliades. Per contra, els autònoms pròpiament
dits disminueixen en 3.467 persones afiliades, una disminució del 0,9%.
Quan analitzem el lleuger augment de les persones afiliades que treballen
per compte propi (vegeu el gràfic 116), observem que només augmenten
entre el 2005 i el 2006 les persones afiliades al RETA, mentre que cauen
les afiliacions a la resta de règims, especialment al règim especial d’ocupats de la llar discontinus.
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GRÀFIC 116. VARIACIÓ DELS TREBALLADORS PER
COMPTE PROPI AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL PER
RÈGIMS I TIPOLOGIES. CATALUNYA, 2005-20061
Unitats: persones.
Creix el conjunt
dels autònoms
afiliats en 4.145
persones, però
baixa el col·lectiu
d’autònoms
pròpiament dits.

-3.467

Aut. Prop. Dit
Total
RE Oc. Llar disc.
REM cp
REA cp

4.145
-8.957
-35
-1.354

RETA

14.491

Font: Ministeri de Treball i Afers Socials, Seguretat Social.
1) Dades el 31 de desembre.

De fet, les noves incorporacions des del 2005 fins al 2006 al col·lectiu
d’autònoms, segons estimacions EPA, tal com s’ha vist, es concentren en
les figures de l’empresari amb personal assalariat i sense, que es reparteixen equitativament les noves incorporacions. Això fa que continuï
augmentant el pes del col·lectiu d’autònoms amb personal assalariat. El fet
que, amb dades de la SS, els autònoms totals augmentin però els autònoms
pròpiament dits disminueixin es pot entendre si es té en compte precisament aquest increment persistent dels autònoms amb personal assalariat
que ens mostren les estimacions EPA, i només sempre que la propensió a
crear empreses societàries per part dels autònoms amb personal assalariat
fos més alta que la dels autònoms sense personal assalariat. Aquest fet
evidenciaria un canvi també en la composició del col·lectiu d’afiliats a la
Seguretat Social en ser cada cop més importants en termes relatius aquells
autònoms amb personal assalariat al capdavant d’empreses societàries,
sempre donant per bones les estimacions EPA que ens mostren una variació molt reduïda tant de les ajudes familiars com dels cooperativistes.
Fet aquest petit exercici de comparació entre les dues fonts, a la vegada
que estipulada la naturalesa de la variable "afiliats autònoms pròpiament
dits", passem a continuació a analitzar les característiques d’aquest collectiu, segons les dades de registres a la Seguretat Social.
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3.1. DISTRIBUCIÓ I VARIACIÓ DEL COL·LECTIU
D’AUTÒNOMS REGISTRATS A LA SEGURETAT
SOCIAL A CATALUNYA PER TIPOLOGIES I SECTORS
Del conjunt d’autònoms pròpiament dits afiliats a la SS, el 69,2% són
homes i el 30,8% són dones. Aquesta distribució coincideix de manera
molt estreta amb la distribució del conjunt total d’autònoms feta a partir de
l’EPA, que donava un percentatge de dones del 31,2% per al 2006, només
0,4 punts percentuals per sobre.

Les dones afiliades
com a autònomes
representen un
30,8% i han
disminuït en termes
relatius des de l’any
anterior.

GRÀFIC 117. DISTRIBUCIÓ D’AUTÒNOMS PRÒPIAMENT
DITS D’ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL SEGONS SEXE.
CATALUNYA, 20061
Unitats: percentatges.
69,2%
30,8%

homes

dones

Font: Ministeri de Treball i Afers Socials, Seguretat Social.
1) Dades en data 31 de desembre.

GRÀFIC 118. VARIACIÓ DELS AUTÒNOMS PRÒPIAMENT
DITS D’ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL SEGONS SEXE.
CATALUNYA, 2005-20061
Unitats: persones registrades.

Total

homes

dones

-898

-2.569
-3.467
Font: Ministeri de Treball i Afers Socials, Seguretat Social.
1) Dades en data 31 de desembre.
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Quan analitzem el col·lectiu en termes d’aportacions, la diferència més
important que evidencien les dues fonts estadístiques (EPA i SS) radica
en el fet que el col·lectiu d’autònoms pròpiament dits cau en 3.467 persones afiliades, mentre que el col·lectiu total d’autònoms puja segons les
estimacions de l’EPA. Aquesta caiguda, tal com s’ha assenyalat, es podria
entendre a partir de la hipòtesi d’una caiguda dels treballadors per compte
propi al capdavant d’una empresa com a treballadors individuals amb un
augment dels empresaris al capdavant d’una empresa societària amb personal assalariat i sense. D’altra banda, tot i que la contribució neta en termes
d’afiliats és negativa tant per als homes com per a les dones, la caiguda
més alta de les dones també indicaria un cert paral·lelisme en termes relatius entre els resultats de les dues fonts estadístiques, atès que es visualitza
una caiguda en termes tant absoluts com relatius en el col·lectiu de dones
autònomes estimades per l’EPA.
Per grans sectors d’activitat, el còmput de les persones afiliades mostra
una distribució també molt similar a la del col·lectiu d’autònoms que ens
donava l’EPA. Només la indústria i els serveis difereixen significament en
la distribució, element que es podria explicar per una possible presència
més alta d’empresaris amb empreses societàries i de col·lectivistes en el
sector industrial que no pas al sector serveis, on la figura de l’autònom pròpiament dit podria tenir un paper més preponderant. De fet, el percentatge
d’autònoms als sectors primari i de la construcció no difereix en més de
0,2 p.p. en cap dels dos sectors en les dues fonts estadístiques, la indústria
mostra una importància relativa 5,2 p.p. menor en el cas de les persones
afiliades i els serveis una importància relativa de 5,2 p.p. més alta.
En termes nets,
només augmenta el
nombre d’afiliats
autònoms al sector
de la construcció.

416

En termes d’incorporacions marginals, el comportament és, però,
diferent, atès que només augmenta en termes nets el nombre de persones
afiliades al sector de la construcció, mentre que en el cas de les estimacions
EPA les aportacions tant del sector primari com dels serveis són positives,
especialment l’aportació dels serveis, que és la més alta de tots els sectors.
En el cas del sector industrial, ambdues fonts mostren caigudes quan es
compara la diferència entre les persones ocupades per compte propi l’any
2005 i l’any 2006, un comportament que es repeteix, segons dades EPA,
des de fa ja uns quants anys.
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GRÀFIC 119. DISTRIBUCIÓ D’AUTÒNOMS PRÒPIAMENT
DITS D’ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL SEGONS SECTOR.
CATALUNYA, 20061
Unitats: percentatges.
68,3%

7,9%

7,4%

Agricultura

Indústria

16,4%

Construcció

Serveis

Font: Ministeri de Treball i Afers Socials, Seguretat Social.
1) Dades en data 31 de desembre.

GRÀFIC 120. VARIACIÓ DELS AUTÒNOMS PRÒPIAMENT
DITS D’ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL SEGONS SECTOR.
CATALUNYA, 2005-20061
Unitats: persones registrades.
Construcció
2.429

Agricultura
-1.362

Indústria
-1.725

Serveis
-2.809

Font: Ministeri de Treball i Afers Socials, Seguretat Social.
1) Dades en data 31 de desembre.
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GRÀFIC 121. DISTRIBUCIÓ D’AUTÒNOMS PRÒPIAMENT
DITS D’ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL SEGONS SITUACIÓ
PROFESSIONAL. CATALUNYA, 20061
Unitats: percentatges.
81,1%

18,9%

Sense assalariats/ades

Amb assalariats/ades

95,0%

5,0%
Sense pluriactivitat

Amb pluriactivitat

Font: Ministeri de Treball i Afers Socials, Seguretat Social.
1) Dades en data 31 de desembre.
Un 18,9%
dels autònoms
pròpiament dits
tenen personal
assalariat al seu
càrrec, i un 5%
cotitzen per més
d’una feina.
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La distribució dels autònoms pròpiament dits entre aquells que tenen
personal assalariat al seu càrrec i aquells que no en tenen ens pot ajudar
a interpretar la magnitud del biaix entre les dues fonts estadístiques.
Sense comptar els cooperativistes i les ajudes familiars, els empresaris
amb personal assalariat signifiquen, segons estimacions EPA, el 33,3%
del conjunt total d’autònoms; amb les dades d’autònoms pròpiament dits,
aquest percentatge baixa fins al 18,9%, element que configura un perfil al
col·lectiu d’autònoms pròpiament dits més pròxim al de l’empresari sense
personal assalariat, i que permet interpretar que el col·lectiu d’empresaris
no compresos entre els autònoms pròpiament dits hauria de mostrar una
propensió més alta al trobar-se a càrrec de personal assalariat. Tot i les
divergències entre una i altra estimació, i malgrat que en aquest cas baixen
tant els autònoms amb personal assalariat com aquells que no en disposen,
les dades sobre persones afiliades sí que mostren en termes relatius un creixement de la importància relativa del col·lectiu d’autònoms amb personal
assalariat, atès que baixen menys que no pas la resta. Aquest és un element
que es configura com un punt més en comú amb les estimacions EPA, ja
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que malgrat que per al 2006 les variacions són pràcticament iguals, les
aportacions més altes del col·lectiu d’empresaris amb personal assalariat
s’han repetit al llarg dels darrers anys i, en qualsevol cas, l’aportació en fa
pujar la importància relativa dins del total del col·lectiu.
Un tret que cal destacar de l’explotació del nombre de persones afiliades és també la tendència creixent que mostra la pluriactivitat. Aquesta
és una dada que no apareix entre les estimacions EPA, atès que allí es fa
referència només a l’ocupació principal, element que possiblement pugui
distorsionar també els resultats de les dues fonts estadístiques. La pluriactivitat, tot i que encara es mostra poc estesa entre el col·lectiu d’autònoms,
ha crescut en termes absoluts i relatius l’any 2006, un fet que evidencia la
presència de cada cop més persones que cotitzen per més d’un règim, el
RETA i el règim general, per exemple.

El percentatge
d’autònoms afiliats
amb pluriactivitat
ha augmentat del
2005 al 2006.

GRÀFIC 122. VARIACIÓ DELS AUTÒNOMS PRÒPIAMENT
DITS D’ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL SEGONS SITUACIÓ
PROFESSIONAL. CATALUNYA, 2005-20061
Unitats: persones registrades.

Sense assalariats

Amb assalariats

-1.196

-2.271
958

Sense pluriactivitat

Amb pluriactivitat

-4.425
Font: Ministeri de Treball i Afers Socials, Seguretat Social.
1) Dades en data 31 de desembre.
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GRÀFIC 123. DISTRIBUCIÓ D’AUTÒNOMS PRÒPIAMENT
DITS D’ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL SEGONS EDAT.
CATALUNYA, 20061
Unitats: percentatges.
42,3%
30,9%

24,7%

2,1%
Menor de 25 anys

De 25 a 39 anys

De 40 a 54 anys

De 55 anys o més

Font: Ministeri de Treball i Afers Socials, Seguretat Social.
1) Dades en data 31 de desembre.

GRÀFIC 124. VARIACIÓ DELS AUTÒNOMS PRÒPIAMENT
DITS D’ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL SEGONS EDAT.
CATALUNYA, 2005-20061
Unitats: persones registrades.
Menor de 25 anys

De 25 a 39 anys
-117

De 40 a 54 anys

De 55 anys o més
-567

-1.265
-1.518

Font: Ministeri de Treball i Afers Socials, Seguretat Social.
1) Dades en data 31 de desembre.
Els autònoms
afiliats són
majoritàriament de
més de 40 anys.
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En relació amb l’edat, la proporció més alta d’autònoms pròpiament
dits es concentra en el tram d’edat entre els 40 i els 54 anys. Aquesta distribució, tot i que no coincideixen exactament els trams, es mostra també a
primer cop d’ull, força concordant amb la distribució per edats que resulta
de les estimacions EPA. Tot i això, les aportacions negatives per a tots
els grups d’edat no es reprodueixen en el cas de les estimacions EPA, en
què augmenta en termes nets el nombre d’autònoms per a tots els grups
d’edat.
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GRÀFIC 125. DISTRIBUCIÓ D’AUTÒNOMS PRÒPIAMENT
DITS D’ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL SEGONS ANTIGUITAT
EN EL NEGOCI. CATALUNYA, 20061
Unitats: percentatges.
63,1%

5,2%

5,8%

menys de 6
mesos

De 6 a 11
mesos

15,3%

De 1 a 3 anys

10,6%

De 3 a 5 anys

5 anys i més

Font: Ministeri de Treball i Afers Socials, Seguretat Social.
1) Dades en data 31 de desembre.

GRÀFIC 126. VARIACIÓ DELS AUTÒNOMS PRÒPIAMENT
DITS D’ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL SEGONS ANTIGUITAT
EN EL NEGOCI. CATALUNYA, 2005-20061
Unitats: persones registrades.
3.274

-79

-208
-2.558
-3.896

menys de 6
mesos

De 6 a 11
mesos

De 1 a 3 anys

De 3 a 5 anys

5 anys i més

Font: Ministeri de Treball i Afers Socials, Seguretat Social.
1) Dades en data 31 de desembre.

Les dades del gràfic 126 evidencien que el col·lectiu d’autònoms amb
cinc anys o més d’experiència en el negoci són majoritaris, atès que representen un 63,1% del total d’autònoms. Tot i l’experiència majoritària del
col·lectiu, la presència d’un 36,9% d’autònoms amb menys de cinc anys
d’experiència mostra també una rotació elevada i l’existència d’un percentatge elevat de negocis incipients.

Majoritàriament,
disposen de
més de 5 anys
d’experiència en el
negoci.
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GRÀFIC 127. DISTRIBUCIÓ D’AUTÒNOMS PRÒPIAMENT
DITS D’ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL SEGONS BASE DE
COTITZACIÓ. CATALUNYA, 20061
Unitats: percentatges.
77,9%
5,6%
Reduïda

Base mínima

4,2%

10,0%

1,3%

1,0%

Entre
B.mínima
i 1,5
B.mínima

Entre 1,5 i 2
B.mínima

Entre 2 i 3
B.mínima

Més de 3
vegades
B.mínima

Font: Ministeri de Treball i Afers Socials, Seguretat Social.
1) Dades en data 31 de desembre.

GRÀFIC 128. VARIACIÓ DELS AUTÒNOMS PRÒPIAMENT
DITS D’ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL SEGONS BASE DE
COTITZACIÓ. CATALUNYA, 2005-20061
Unitats: persones registrades.
78.310
-5.602

Reduïda

Base mínima

-78.399

1.514

609

101

Entre
B.mínima
i 1,5
B.mínima

Entre 1,5 i 2
B.mínima

Entre 2 i 3
B.mínima

Més de 3
vegades
B.mínima

Font: Ministeri de Treball i Afers Socials, Seguretat Social.
1) Dades en data 31 de desembre.

El 77,9% dels
autònoms cotitza
per la base mínima,
i aquesta proporció
ha augmentat
aquest darrer any.
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Quan fem referència a la cotització, es confirma que els autònoms
tendeixen a cotitzar tots per la base mínima (78%). Al marge del grup
majoritari d’autònoms pròpiament dits, que cotitzen per la base mínima,
trobem poc més del 15% del col·lectiu que cotitza per una base més alta, i
entre aquests són majoritaris aquells que ho fan per una quantitat entre el
50 i el 100% més alta que la base mínima.

SITUACIÓ DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS A CATALUNYA

GRÀFIC 129. DISTRIBUCIÓ D’AUTÒNOMS PRÒPIAMENT
DITS D’ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL SEGONS
NACIONALITAT. CATALUNYA, 20061
Unitats: percentatges.
94,3%

5,7%
espanyola

estrangera

Font: Ministeri de Treball i Afers Socials, Seguretat Social.
1) Dades en data 31 de desembre.

GRÀFIC 130. VARIACIÓ DELS AUTÒNOMS PRÒPIAMENT
DITS D’ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL SEGONS
NACIONALITAT. CATALUNYA, 2005-20061
Unitats: persones registrades.
2.707

espanyola

estrangera

-6.174
Font: Ministeri de Treball i Afers Socials, Seguretat Social.
1) Dades en data 31 de desembre.

Finalment, observem que la presència de persones afiliades de nacionalitat estrangera entre el col·lectiu d’autònoms pròpiament dits assoleix
quasi el 6%, una proporció que ha pujat atesa la incorporació de persones
afiliades de nacionalitat estrangera positiva en termes nets aquest darrer any i la caiguda de persones afiliades de nacionalitat espanyola. En
aquest sentit, es fa palesa la importància cada cop més gran que pren el
col·lectiu d’immigrants entre el conjunt de treballadors per compte propi a
Catalunya, un tret que darrerament han emfasitzat diversos estudis.

Tot i representar
només el 5,7% del
total d’autònoms
pròpiament
dits afiliats, els
estrangers són
un col·lectiu que
augmenta en termes
relatius des del
2005.
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Per concloure, podem dir que el perfil característic del col·lectiu d’autònoms pròpiament dits afiliats a la SS és el d’un home, d’edat compresa
entre els 40 i els 54 anys, que treballa al sector serveis, de nacionalitat
espanyola, amb més de cinc anys d’experiència desenvolupant el negoci
i que cotitza per la base mínima. En essència, aquest perfil no difereix,
en allò que resulta comparable, del perfil que resultava de l’anàlisi de les
dades EPA, ja que també hi eren majoritaris els homes, d’edat mitjana i que
treballen al sector serveis.
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4.

LA PROTECCIÓ SOCIAL DELS TREBALLADORS
I TREBALLADORES AUTÒNOMS

4.1. EVOLUCIÓ DE LA SITUACIÓ DE LES PERSONES
AFILIADES EN ALTA PER RÈGIMS DE LA SEGURETAT
SOCIAL
En aquest apartat s’analitzen les dades relatives a les persones afiliades
en alta als règims del sistema de Seguretat Social que inclouen treballadors
per compte propi i es posen en relació amb les dades relatives a l’evolució
de l’afiliació en la resta de règims.
L’any 2006 la mitjana anual de persones afiliades al règim especial de
treballadors autònoms (RETA) a Catalunya és de 562.057, fet que representa
un augment del 2,6% respecte de l’any anterior, i es manté la desacceleració
del creixement que registra aquest règim d’ençà de l’any 2005. A Espanya
l’augment és del 2,9% i el total de persones afiliades en aquest règim és de
3.052.286, on també es desaccelera el creixement d’ençà del 2005.

Es manté la
desacceleració
del creixement de
la mitjana anual
d’afiliats al RETA
a Catalunya, que el
2006 creix un 2,6%.

Per contra, tant les persones afiliades al règim especial agrari (REA)
per compte propi com les afiliades al règim especial de treballadors del
mar (REM) per compte propi disminueixen, en ambdós casos en un percentatge més gran a Catalunya (-6,2% el REA i -4,5% el REM) que a
Espanya (-4,5% el REA i -3% el REM). En ambdós règims es mantenen
les tendències de caiguda de l’afiliació del període 2000-2005, tant a
Catalunya com a Espanya.
En relació amb la resta de règims en què s’estructura el sistema de
Seguretat Social, la taula següent exposa la distribució per règims del total
de les persones afiliades a Catalunya i a Espanya.
La taula mostra que l’evolució del total de les persones afiliades en alta al
sistema de la Seguretat Social ha estat positiva tant a Catalunya (2,4%) com
a Espanya (3,4%). Aquesta evolució positiva s’explica bàsicament gràcies als
increments dels afiliats al règim general i al RETA atès que, tant a Catalunya
com a Espanya, el nombre de persones afiliades a la resta de règims ha disminuït, amb l’excepció dels afiliats per compte aliè al REM a Catalunya, que
experimenten un lleuger augment (0,3%). La disminució és especialment destacable al règim especial d’empleats de la llar, que a Catalunya és del -20,5%
per als treballadors continus i del -24% per als discontinus, i a Espanya és del
-16,6% per als treballadors continus i del -19,6% per als discontinus.
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426

2.672.908

2006

14.338.759

2006

4,6%

Espanya

2,9%

2,6%

3.052.886

2.966.184

562.057

547.566

RETA

-3,4%

-10,5%

747.351

773.788

19.001

21.219

C. aliè

-4,5%

-6,2%

254.112

266.147

20.501

21.855

C. propi

RE agrari

-1,0%

0,3%

52.573

53.130

5.084

5.070

C. aliè

-3,0%

-5,1%

15.444

15.921

651

686

C. propi

RE mar

Font: elaboració pròpia a partit de dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Nota: mitjanes anuals calculades sobre la base de l’afiliació el darrer dia de cada mes.

3,3%

Catalunya

tca 05-06

13.706.569

2005

Espanya

2.588.513

2005

Catalunya

R general

-7,1%

-3,5%

9.000

9.689

82

85

RE mineria
i carbó

-16,6%

-20,5%

186.930

224.004

29.975

37.721

Continus

-19,6%

-24,0%

113.204

140.750

28.345

37.302

Discontinus

RE empleats de la llar

TOTAL

3,4%

2,4%

18.770.259

18.156.182

3.338.604

3.260.017

TAULA 161. EVOLUCIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ PER RÈGIMS DE LES PERSONES AFILIADES EN ALTA.
CATALUNYA I ESPANYA, 2005-2006
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Pel que fa al pes dels règims que incorporen treballadors per compte
propi en el total de les persones afiliades a Catalunya, la taula següent
mostra que el pes d’aquests règims és molt semblant al pes que tenen a
Espanya. Es poden destacar les persones afiliades al RETA, que representen el 16,84% del total d’afiliats a Catalunya. El percentatge dels afiliats
al REA per compte propi i del REM per compte propi és molt inferior:
el 0,61% i el 0,02%, respectivament. A Espanya, el pes d’aquests règims
sobre el total de les persones afiliades en alta és del 16,26%, el 1,35% i el
0,08%, respectivament.
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428

76,39%

18,9%

18,6%

Cat./Esp.
(2005)

Cat./Esp.
(2006)

18,4%

18,5%

16,26%

16,84%

RETA

2,5%

2,7%

3,98%

0,57%

C. aliè

8,1%

8,2%

1,35%

0,61%

C. propi

RE agrari

9,7%

9,5%

0,28%

0,15%

C. aliè

4,2%

4,3%

0,08%

0,02%

C. propi

RE mar

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

80,06%

Catalunya

Espanya

2006

R. general

0,9%

0,9%

0,05%

0,00%

RE mineria i
carbó

16,0%

16,8%

1,00%

0,90%

Continus

25,0%

26,5%

0,60%

0,85%

Discontinus

RE empleats de la llar

17,8%

18,0%

100,00%

100,00%

TOTAL

TAULA 162. PES DE CADA RÈGIM SOBRE EL TOTAL DE L’AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL. CATALUNYA I
ESPANYA, 2006. VARIACIÓ 2005-2006 DEL PERCENTATGE DE PERSONES AFILIADES A CADA RÈGIM A CATALUNYA
SOBRE LES AFILIADES AL MATEIX RÈGIM EN EL TOTAL ESTATAL
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Pel que fa al pes de l’afiliació a Catalunya sobre el total de l’afiliació
a la Seguretat Social a Espanya, la taula anterior permet constatar que a
Catalunya tots els règims que incorporen treballadors per compte propi
disminueixen lleugerament el seu pes respecte del conjunt de les persones
afiliades a Espanya en aquests règims, com a conseqüència del menor creixement de la figura dels treballadors autònoms a Catalunya que a Espanya.
La disminució, que en tots els casos és d’una dècima respecte del percentatge de l’any anterior, té com a resultat que les persones afiliades al RETA
a Catalunya representin el 18,4% de les afiliades al RETA a Espanya. Pel
que fa als dos règims restants, el percentatge anterior és del 8,1% i del
4,2% respectivament.

Les persones
afiliades al RETA
a Catalunya
representen un
18,4% de les
afiliades al RETA a
Espanya.

Aquesta disminució s’observa també en el total de les persones afiliades, atès que es passa del 18% al 17,8%. Pel que fa a la resta de règims,
la disminució del pes relatiu s’observa en tots el casos excepte en relació
amb les persones afiliades al règim especial de la mineria i el carbó, que no
varia, i en relació amb les afiliades al REM per compte aliè a Catalunya,
que representen el 9,7% del total de les afiliades per compte aliè a aquest
règim en el conjunt d’Espanya, dues dècimes més que l’any anterior.

4.2. EVOLUCIÓ DE LES PENSIONS CONTRIBUTIVES DELS
TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMS
4.2.1. Pensionistes, segons tipus de pensió, sector d’activitat i règim
d’afiliació a la Seguretat Social
En aquest apartat s’analitzen les dades del Ministeri de Treball i Afers
Socials (MTAS) relatives a les pensions contributives que han percebut
els treballadors autònoms inclosos al RETA i al REA. Les dades de les
pensions que perceben els treballadors afiliats al REM no distingeixen si
es tracta de treballadors per compte propi o per compte aliè, raó per la qual
no es tracten en aquest epígraf.
Les dades que s’analitzen corresponen a les pensions percebudes en
data 31 de desembre del 2006 i no inclouen, per tant, les pensions en fase
de tramitació.
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Les pensions
percebudes en el
marc del RETA
representen un
13,4% del total
de pensions
percebudes a
Catalunya, un
percentatge similar
al de l’any anterior.

El 31 de desembre del 2006, a Catalunya es percebien 196.910 pensions contributives en el marc del RETA, un 2,5% més que el 2005, any en
el qual també es va constatar l’augment del nombre de persones beneficiàries.

Un 63,2% del total
de pensionistes
del RETA a
Catalunya perceben
una pensió per
jubilació.

Per tipus de pensió, del total de pensionistes del RETA, un 63,2%
(124.486) perceben una pensió per jubilació, percentatge idèntic que
l’any anterior. A continuació, es constata que un 26,3% de les persones
beneficiàries perceben una pensió per viduïtat i un 7,9% una pensió per
incapacitat permanent. Els percentatges de persones beneficiàries de pensions d’aquest règim que perceben una pensió per orfenesa o en favor de
familiars són baixos, un 2,4% i un 0,04%.

Les pensions percebudes en el marc del RETA representen un 13,4%
del total de pensions percebudes a Catalunya en aquesta data, un percentatge similar al de l’any anterior. En relació amb Espanya, representen un
19,4% de les pensions percebudes en el marc del RETA i un 2% respecte
del total de pensions contributives reconegudes en el sistema de Seguretat
Social.

Pel que fa a l’evolució de les persones beneficiàries en funció del tipus
de pensió que reben, a la taula següent es constata que, excepte en les pensions en favor de familiars, el nombre de beneficiaris de tots els tipus de
pensions contributives en el RETA ha augmentat. En l’àmbit d’Espanya,
l’evolució és ascendent per a tots els tipus de pensió.
Per gènere, es constata que la majoria dels beneficiaris són dones, un
59,2%, percentatge que s’explica bàsicament per les diferències que es
constaten en relació amb les pensions de viduïtat (un 89,5% les perceben dones) i amb les pensions en favor de familiars (un 77% són dones).
Aquestes diferències en funció del gènere es produeixen també en el nombre total de pensionistes a Catalunya.
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TAULA 163. EVOLUCIÓ DE PERSONES BENEFICIÀRIES DE
PENSIONS CONTRIBUTIVES RETA. CATALUNYA, 2002-2006
Unitats: pensions en vigor el 31 de desembre.

Incapacitat

Jubilació

Nre.

Variació

Nre.

Variació

Viduïtat
Nre.

Variació

2002

13.239

1,4

116.383

1,5

46.911

2,7

2003

13.664

3,2

117.699

1,1

48.160

2,7

2004

14.646

7,2

118.533

0,7

49.413

2,6

2005

14.830

1,3

121.566

2,6

50.805

2,8

2006

15.718

6,0

124.486

2,4

51.810

2,0

Orfenesa

Favor familiar

Total

Nre.

Variació

Nre.

Variació

Nre.

Variació

2002

4.555

10,4

99

2,1

181.187

2,0

2003

4.576

0,5

100

1,0

184.199

1,7

2004

4.669

2,0

98

-2,0

187.359

1,7

2005

4.752

1,8

95

-3,1

192.048

2,5

2006

4.804

1,1

92

-3,2

196.910

2,5

Font: MTAS.

Pel que fa al REA per compte propi, el 31 de desembre del 2006 es
computen 72.455 persones beneficiàries, que representen un 4,9% del total
de pensionistes a Catalunya, un 9,1% dels beneficiaris del REA a Espanya
i un 0,8% dels pensionistes de tot el sistema de Seguretat Social.
Per tipus de pensió, destaca que un 67,4% perceben una pensió per
jubilació, un 28,5% una pensió per viduïtat i un 2,5% una pensió per incapacitat permanent.
En funció del gènere, en la mateixa línia que s’ha exposat per al RETA,
la majoria de perceptors són dones, un 58,5%. Així, les dones són les principals beneficiàries de les pensions de viduïtat (un 87%), de les pensions
en favor de familiars (un 87,9%) i de les pensions d’orfenesa (un 50,2%).

4.2.2. Pensió mitjana per règims d’afiliació a la Seguretat Social
L’import mitjà de les pensions contributives percebudes per les persones afiliades al RETA a Catalunya el 31 de desembre del 2006 és de 473,9
euros, un 5,9% més que l’any anterior i molt similar a l’import mitjà de la

L’import mitjà
de les pensions
contributives de les
persones afiliades
al RETA el 31 de
desembre del 2006
és de gairebé 474
euros, prop d’un
6% més que l’any
anterior.
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pensió que perceben la totalitat de persones afiliades al RETA a Espanya,
que és de 474,9 euros.
Malgrat l’increment que s’ha analitzat, l’import mitjà és inferior a l’import de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya que, per al 2006,
es fixa en 509,8 euros mensuals.15
D’altra banda, també és inferior a l’import mitjà de les pensions percebudes al conjunt del sistema de la Seguretat Social a Catalunya el 31 de
desembre del 2006, que ascendeix a 667,7 euros mensuals.
Per tipus de pensió, l’import mitjà de les pensions de jubilació i d’incapacitat permanent percebudes per persones afiliades al RETA, 528,7 i
555,4 euros mensuals, respectivament, supera l’import mitjà de les pensions percebudes en el RETA que s’acaba d’analitzar. Per contra, la resta de
pensions tenen imports inferiors: 343,6 euros la de viduïtat, 196,9 euros la
d’orfenesa i 324,5 euros la reconeguda en favor de familiars.
Es constata l’evolució ascendent experimentada per l’import dels diferents tipus de pensions percebudes per les persones beneficiàries afiliades
al RETA els darrers anys.
Pel que fa a la distinció per gènere, es constata que les pensions de
jubilació i d’incapacitat permanent percebudes pels homes són superiors a
les que reben les dones. Així, l’import mitjà de la pensió per jubilació dels
homes és de 609,7 euros i per a les dones és de 446,6 euros. Pel que fa a
l’import mitjà de la pensió d’incapacitat permanent, per als homes és de
589,7 euros i per a les dones és de 500,7 euros.
Per contra, les pensions de viduïtat, d’orfenesa i en favor de familiars
que perceben les dones són superiors. Destaca, especialment, la pensió
de viduïtat, l’import de la qual per a les dones és de 494 euros i de 384,6
euros per als homes.
Les diferències d’imports que s’acaben d’analitzar en funció del gènere
es produeixen també en l’àmbit estatal.

15. Disposició transitòria primera de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de
caràcter econòmic. DOGC núm. 4691, de 04.08.2006.
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TAULA 164. IMPORT PENSIONS CONTRIBUTIVES RETA I REA
COMPTE PROPI. CATALUNYA I ESPANYA
Unitat: euros.

INCAPACITAT

JUBILACIÓ

Catalunya

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

RETA

589,7

500,7

555,4

609,7

446,6

528,7

AGRARI cp

427,4

401,9

419,8

496,5

412,1

456,5

Total sistema

893,9

593,9

760,6

914,5

503,8

741,7

Espanya

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

RETA

560,0

478,3

532,7

597,4

441,8

530,0

AGRARI cp

410,8

376,7

397,6

497,5

420,0

460,0

Total sistema

804,5

601,1

736,6

849,2

507,1

729,3

VIDUÏTAT

ORFENESA

Catalunya

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

RETA

293,7

349,4

343,6

197,5

196,3

196,9

AGRARI cp

255,6

317,8

310,3

278,3

283,8

281,1

Total sistema

372,1

494,0

485,0

288,9

291,2

290,1

Espanya

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

RETA

304,4

370,6

365,0

199,7

203,9

201,8

AGRARI cp

261,3

342,9

332,3

302,7

315,7

309,2

Total sistema

384,6

485,6

478,8

286,1

289,8

287,9

EN FAVOR FAMILIARS

TOTAL

Catalunya

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

RETA

315,2

327,2

324,5

573,1

405,7

473,9

AGRARI cp

312,0

342,2

338,5

469,8

369,9

411,3

Total sistema

372,0

370,3

370,7

871,8

503,0

667,7

Espanya

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

RETA

269,4

326,3

316,0

526,0

405,2

474,9

AGRARI cp

322,0

331,5

329,2

467,0

386,1

419,9

Total sistema

351,2

386,9

379,7

806,1

495,7

647,3

Font: MTAS.

Pel que fa als pensionistes afiliats al REA per compte propi, l’import
mitjà de la pensió és de 411,3 euros, molt similar a l’import mitjà de la
pensió que perceben la totalitat de persones afiliades al REA per compte
propi a Espanya, que és de 419,9 euros. Aquest import mitjà també és,
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com s’ha analitzat respecte del RETA, inferior a l’import de l’indicador de
renda de suficiència de Catalunya per al 2006.
Per tipus de pensió, l’import mitjà de les pensions de jubilació i d’incapacitat permanent percebudes per persones afiliades al REA, 456,5 euros
i 419,8 euros, respectivament, supera l’import mitjà del conjunt del REA.
Per contra, igual que en el cas del RETA, la resta de pensions tenen imports
inferiors: 310,3 euros la de viduïtat, 281,1 euros la d’orfenesa i 338,5 euros
la reconeguda en favor de familiars.
Pel que fa a la distinció per gènere, s’arriba a la mateixa conclusió que
en el cas del RETA: les pensions de jubilació i d’incapacitat permanent
que reben els homes són superiors a les que reben les dones. Així, l’import
mitjà de la pensió per jubilació dels homes és de 496,5 euros i per a les
dones és de 412,1 euros. Pel que fa a l’import mitjà de la pensió d’incapacitat permanent, per als homes és de 427,4 euros i per a les dones de
401,9 euros.
Per contra, les pensions de viduïtat, d’orfenesa i en favor de familiars
que perceben les dones són superiors. Destaca, també en aquest règim, la
diferència dels imports que corresponen a la pensió de viduïtat, que per a
les dones és de 317,8 euros i per als homes és de 255,6 euros.
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5.

LES MESURES DE FOMENT DE L’ACTIVITAT
EMPRENEDORA

5.1. MESURES EN L’ÀMBIT ESTATAL
5.1.1. Capitalització de la prestació d’atur a Catalunya
L’any 2006 a Catalunya 24.983 persones beneficiàries de la prestació
d’atur de nivell contributiu n’han capitalitzat el cobrament, tal com s’aprecia en la taula següent. Aquesta dada representa un increment en termes
absoluts del 45% respecte de l’any anterior. A escala estatal, l’increment
ha estat menys intens que a Catalunya, del 39,2%.
TAULA 165. PERSONES BENEFICIÀRIES DE LA PRESTACIÓ
D’ATUR DE NIVELL CONTRIBUTIU. ESPANYA I CATALUNYA,
2005-2006
Unitats: nombre de persones beneficiàries i percentatges.

Espanya

2005

2006

Var
2005/2006

Beneficiaris totals

687.033

718.621

4,6

Beneficiaris que han
capitalitzat

90.468

125.944

39,2

13,2

17,5

33,1

Beneficiaris totals

133.043

136.413

2,5

Beneficiaris que han
capitalitzat

17.226

24.983

45,0

12,9

18,3

41,4

Percentatge de beneficiaris que
han capitalitzat sobre el total
Catalunya

Percentatge de beneficiaris
que han capitalitzat sobre
el total

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

Tal com es va constatar en l’Informe sobre la situació dels treballadors
autònoms de l’any 2005, des de l’any 2001 el pes de les persones beneficiàries de la prestació d’atur de nivell contributiu que n’han capitalitzat el
cobrament sobre el total de persones beneficiàries d’aquesta prestació pre-
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senta una tendència creixent. L’any 2006, a Catalunya aquesta importància
relativa registra un increment del 41,4%, en passar de representar el 12,9%
l’any 2005 al 18,3% el 2006.
L’any 2006 es
confirma la
tendència creixent
dels beneficiaris de
la prestació d’atur
a capitalitzar-ne el
cobrament.

Aquest increment és més intens a Catalunya que a l’Estat (on el pes
d’aquests beneficiaris sobre el total creix el 33,1%), de tal manera que
l’any 2006 el percentatge de persones beneficiàries de la prestació d’atur
que en capitalitzen el cobrament és superior a Catalunya si es compara amb
les xifres estatals. En conseqüència, s’inverteix la situació descrita l’any
anterior:16 l’any 2006 a Catalunya hi ha una major tendència a capitalitzar
la prestació d’atur que a l’Estat.
TAULA 166. PERSONES BENEFICIÀRIES DE LA PRESTACIÓ
D’ATUR DE NIVELL CONTRIBUTIU PER TIPUS D’ACTIVITAT
QUE CAPITALITZEN. ESPANYA I CATALUNYA, 2005-2006

Espanya

Unitats: nombre de persones beneficiàries i percentatges.

Tipus
d'activitat

2005

2006

Var.
2005/2006

Autònoms

78.869

114.776

45,5

Socis de
cooperatives

3.260

3.380

3,7

Socis de societats
laborals

8.339

7.788

-6,6

90.468

125.944

39,2

15.661

23.605

50,7

Socis de
cooperatives

591

625

5,8

Socis de societats
laborals

974

753

-22,7

17.226

24.983

45,0

Total

Catalunya

Autònoms
Tipus
d'activitat

Total
L’increment de la
capitalització de la
prestació d’atur és
degut a l’increment
de les persones que
es constitueixen
com a autònomes.

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

En la taula anterior s’observa que a Catalunya l’increment en termes
absoluts del nombre de persones beneficiàries de la prestació d’atur que
en capitalitzen el cobrament ha estat del 45,5%. En funció de l’activitat
per la qual es capitalitza, s’aprecia que aquest increment general és degut

16. Informe sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya. Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya, 2005. Col·l. “Estudis i Informes”, núm. 14, p. 108.
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als beneficiaris que es constitueixen com a autònoms (que s’incrementen
el 50%) i dels socis de cooperatives (que augmenten el 5,8%), mentre que
els que es constitueixen com a socis de societats laborals davallen significativament (el 22,7%).
Seguint la tendència detectada en l’Informe de l’any 2005, la importància relativa del nombre de persones beneficiàries de la prestació d’atur
a Catalunya que en capitalitzen el cobrament en relació amb el total estatal
creix el 2006 respecte de l’any anterior, en passar del 19,0% al 19,8%, tal
com es constata en la taula següent. En funció del tipus d’activitat, s’aprecia com aquesta importància relativa creix en el cas del col·lectiu d’autònoms i dels socis de cooperatives, mentre que en els socis de societats
laborals davalla en passar de representar l’11,7% al 9,7%.
TAULA 167. PERCENTATGE DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES
DE LA CAPITALITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ D’ATUR A
CATALUNYA EN RELACIÓ AMB ESPANYA. 2005-2006
Unitats: percentatges.

Tipus
d'activitat
Total

2005

2006

Var.
2005/2006

Autònoms

19,9

20,6

3,6

Socis de cooperatives

18,1

18,5

2,0

Socis de societats
laborals

11,7

9,7

-17,2

19,0

19,8

4,2

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

D’altra banda i tal com s’observa en el gràfic següent, l’increment en
termes absoluts del nombre de capitalitzacions per constituir-se com a
autònoms provoca a la vegada que el pes d’aquesta activitat sobre el total
de capitalitzacions, en comparació amb el de les altres dues (constitució
com a soci de cooperativa o de societat laboral), sigui cada vegada més
gran, ja que l’any 2005 els autònoms en representaven el 90,9% i l’any
2006 en són el 94,5%.
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GRÀFIC 131. DISTRIBUCIÓ DE LES PERSONES
BENEFICIÀRIES DE LA CAPITALITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ
D’ATUR SEGONS TIPUS D’ACTIVITAT.
CATALUNYA, 2005-2006
2,5
2005
3,4

3,0

2006

5,7
Autònoms
Socis de cooperatives

90,9

Socis de societats
laborals

94,5

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

L’any 2006 la distribució general no varia significativament en funció
de la demarcació territorial. Únicament cal destacar que el pes de les persones beneficiàries de la capitalització que es constitueixen com a autònomes
a les demarcacions de Lleida, Tarragona i Girona és lleugerament superior
al pes de les de Barcelona (el 95% en comparació amb el 94%), si bé
aquesta darrera condiciona el comportament general, atès que concentra el
70,3% dels beneficiaris que s’han constituït com a autònoms.
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GRÀFIC 132. DISTRIBUCIÓ DE LES PERSONES
BENEFICIÀRIES DE LA CAPITALITZACIÓ PER TIPUS
D’ACTIVITAT I DEMARCACIÓ TERRITORIAL.
CATALUNYA, 2006
Unitats: nombre de persones beneficiàries.
18.000
16.000
14.000
Autònoms

12.000
10.000

Socis de cooperatives

8.000
Socis de societats
laborals

6.000
4.000
2.000
0
Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

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

La taula següent conté el nombre de persones beneficiàries de la capitalització de la prestació d’atur en funció del tipus de capitalització, però
cal tenir en compte que el total no coincideix amb el total analitzat fins ara,
atès que part de les persones beneficiàries que capitalitzen la prestació de
manera parcial també ho fan per al pagament de la cotització a la Seguretat
Social.17

17. Tal com preveuen l’article 228.3 de la Llei general de la Seguretat Social en la redacció donada per la Llei 45/2002, de 12 de desembre, i el Reial decret 1413/2005, de 25 de novembre.
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TAULA 168. PERSONES BENEFICIÀRIES SEGONS TIPUS DE
CAPITALITZACIÓ I TIPUS D’ACTIVITAT PER LA QUAL ES
CAPITALITZA. CATALUNYA I ESPANYA, 2006
Unitats: nombre de persones beneficiàries.

Tipus d'activitat per la qual
es capitalitza

Tipus de capitalització
Capit. total

Capit.
parcial

Cotització
a SS (1)

Total

Cat.

14

6.876

21.361

28.251

Esp.

70

36.033

102.293

138.396

Cat.

Socis
cooperatives Esp.

80

396

179

655

455

1.600

1.676

3.731

Cat.

75

379

355

809

Esp.

593

2.958

4.997

8.548

Cat.

169

7.651

21.895

29.715

Esp.

1.118

40.591

108.966

150.675

Autònoms

Socis soc.
laborals
Total

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal.
(1) Cotització a la Seguretat Social, incloent-hi la procedent de capitalització parcial.

En conseqüència, el tipus de capitalització majoritari és la cotització
a la SS, incloent-hi la procedent de capitalització parcial, amb el 73,7%
dels beneficiaris totals a Catalunya. A escala estatal aquest percentatge és
del 72,3%. D’altra banda, el 25,7% restant de les persones beneficiàries a
Catalunya opten per la capitalització parcial, mentre que només el 0,6% ho
fan per la capitalització total.
Cal tenir en compte, però, que el tipus de capitalització de les persones beneficiàries que es constitueixen com a autònomes condiciona el
comportament general descrit, atès que aquest varia significativament
si es capitalitza per constituir-se com a soci de cooperativa o de societat laboral. Així, el pes de les persones beneficiàries que capitalitzen
íntegrament la prestació és del 12,2% en el cas de socis de cooperatives
i del 9,3% en el dels socis de societats laborals. El percentatge dels
beneficiaris que capitalitzen parcialment la prestació sobre el total és
del 60,5% en el cas de socis de cooperatives i del 46,8% en el dels socis
de societats laborals. En conseqüència, el pes d’aquests beneficiaris en
la tercera modalitat de capitalització (cotització a la SS) és menor: el
27,3% en els socis de cooperatives i el 43,9% en els socis de societats
laborals.
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Finalment, en analitzar la distribució entre els tipus de capitalització de
la prestació d’atur tenint en compte l’activitat de la persona beneficiària,
s’aprecia que la modalitat de capitalització de la prestació mitjançant les
cotitzacions a la SS és majoritàriament escollida pels que es constitueixen com a autònoms, atès que aquest col·lectiu representa el 97,6% dins
d’aquest mode de cobrament, i les altres dues activitats hi tenen una presència residual: del 0,8% en el cas de socis de cooperatives i de l’1,6% en
el dels socis de societats laborals.
Dintre de la modalitat de capitalització parcial, els autònoms en són
també el col·lectiu majoritari (amb el 89,9% del total), seguits dels socis de
cooperatives (que en representen el 5,2%) i dels socis de societats laborals
(el 5%).
La principal diferència es dóna pel que fa a les persones beneficiàries
que han optat per la capitalització total: el 8,3% són autònoms, mentre que
els socis de cooperatives representen el 47,3% del total i els de societats
laborals el 44,4%.
El pes escàs dels autònoms sobre la modalitat de cobrament total i
la consegüent importància en les altres dues modalitats s’explica per la
configuració legal de la capitalització, atès que el cobrament total està
limitat a l’import corresponent a la inversió necessària per desenvolupar
l’activitat, amb el límit màxim del 40% de l’import de la prestació pendent
de percebre.18
La taula següent conté les dades sobre capitalització de la prestació en
funció del sexe i de l’edat de la persona beneficiària. Pel que fa al sexe
del beneficiari, s’aprecia com a Catalunya els homes representen el 75,5%
del total, mentre que les dones en són el 24,5% restant. El predomini dels
homes sobre les dones és més acusat a escala estatal, on signifiquen el
78,1% del total. La demarcació de Lleida és la que recull un major pes de
les dones sobre el total: el 27,9%; mentre que la de Tarragona en presenta
el més baix de Catalunya: el 22,9%.

Els homes
representen les
tres quartes parts
dels beneficiaris
de la capitalització
d’atur.

18. Regla tercera prevista en la disposició transitòria quarta de la Llei 45/2002, de 12 de desembre, en la redacció donada pel Reial decret 1413/2005, de 25 de novembre.
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2.827
143

16.971
483

Ambdós sexes

17.645

Ambdós sexes
4.626,49

4.345

Dones
4.271,25

3.015

695

188
2.320

674
13.300

Homes

Ambdós sexes

45

191

Dones

Homes

4.154

Dones

650

2.177

12.817

4.030,57

1.634

456

1.178

85

36

49

1.549

420

1.129

Lleida

4.442,05

2.689

617

2.072

177

43

134

2.512

574

1.938

Tarragona

4.524,79

24.983

6.113

18.870

1.124

315

809

23.859

5.798

18.061

Catalunya

4.165,79

125.944

27.590

98.354

6.409

1.541

4.868

119.535

26.049

93.486

Espanya

Ara bé, si també es té en compte l’edat, s’aprecia com els menors de 25 anys presenten una distribució una mica més igualitària.

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

Import mitjà líquid

Total

Menors de 25 anys

Majors de 25 anys

Girona

Barcelona

Homes

Unitats: nombre de persones beneficiàries i import expressat en euros.

TAULA 169. PERSONES BENEFICIÀRIES DE LA CAPITALITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ D’ATUR, PER SEXE I EDAT.
CATALUNYA I ESPANYA, 2006
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Així, a Catalunya, el 28,0% dels beneficiaris menors de 25 anys són dones
(aquest valor és gairebé quatre punts percentuals superior al pes de les dones
sense diferenciar-ne l’edat). Com s’ha comentat abans, la demarcació més
igualitària és la de Lleida: el 57,6% dels beneficiaris menors de 25 anys són
homes, mentre que les dones en representen el 42,3%. Les dades a escala
estatal també mostren un major pes de les dones joves en comparació amb
el total de dones (el 24% i el 21,9%, respectivament), si bé menor que a
Catalunya.

Entre els
beneficiaris de la
capitalització d’atur
menors de 25 anys,
les dones tenen
un percentatge
superior, més
proper al 30%.

Tal com s’ha vist, la capitalització de la prestació d’atur és una mesura
de foment de l’ocupació a través de l’autoocupació. Ja des del principi,
aquesta política activa es complementa amb la previsió d’una subvenció
específica consistent en l’abonament de les quotes a la SS als treballadors
que capitalitzin la prestació d’atur en la modalitat de pagament únic, bé
per a la realització d’activitats professionals com a socis de treball d’una
cooperativa o societat laboral o bé, si són treballadors discapacitats, per
convertir-se en autònoms.
La subvenció consisteix en l’abonament del 50% de la quota al règim
corresponent de la SS calculada sobre la base mínima de cotització, o el
100% de l’aportació del treballador en les cotitzacions al règim corresponent de la Seguretat Social durant el temps que s’hauria percebut la prestació d’atur si no s’hagués percebut en la modalitat de pagament únic.19
La gestió d’aquesta subvenció és competència de la Generalitat de
Catalunya, en concret del Departament de Treball,20 i s’atorga únicament
a les persones aturades que han capitalitzat la totalitat de la prestació per
atur a la qual tenen dret.21

19. Article 4 del Reial decret 1044/1985, de 19 de juny (BOE núm. 157, de 02.07.1985);
Ordre del Ministeri de Treball i Seguretat Social de 13 d’abril de 1994 (BOE núm. 106, de
04.05.1994), i Ordre TRE/139/2002, de 16 d’abril (DOGC núm. 3631, de 08.05.2002).
20. Sobre la base del Reial decret 1050/1997, de 27 de juny, sobre traspàs a la Generalitat de
Catalunya de la gestió realitzada per l’Institut Nacional d’Ocupació (INEM) en l’àmbit del
treball, l’ocupació i la formació (DOGC núm. 2447, de 04.08.1997) i el Decret 235/1997, de
2 de setembre, que assigna al Departament de Treball aquestes funcions (DOGC núm. 2472,
de 09.09.1997).
21. Cal recordar que els autònoms sense una discapacitat igual o superior al 33% no poden
capitalitzar la prestació d’atur pel seu import total, sinó únicament per l’import corresponent
a la inversió necessària per desenvolupar l’activitat, amb el límit màxim del 40% de l’import
de la prestació pendent de percebre (regla 3a de l’apartat 1 de la disposició transitòria quarta
de la Llei 45/2002, de 12 de desembre, en la redacció donada pel Reial decret 1413/2005, de
25 de novembre).
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Segons les dades facilitades pel Departament de Treball, l’any 2006
s’ha atorgat sota aquest concepte un total de 710.545,9 €, el 22,9% menys
que l’any anterior, en què l’import atorgat ascendí als 921.670,4 €.

5.1.2. Societat limitada nova empresa
La societat limitada nova empresa (SLNE) està regulada per la Llei
7/2003, d’1 d’abril, que modifica la Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de responsabilitat limitada (SL). Es configura com una nova modalitat
d’SL, enfocada als projectes empresarials petits, per tal de facilitar-ne els
tràmits de constitució i posada en funcionament.
El portal CIRCE22 ha publicat les dades relatives a la constitució d’SLNE des de l’entrada en vigor de la Llei 7/2003. Aquestes dades mostren
que a Espanya des de l’any 2003 s’han constituït 7.732 SLNE, el 64,1% de
les quals mitjançant el procediment presencial (4.959 en termes absoluts),
mentre que el 35,9% restant ho han fet mitjançant el procediment telemàtic
(2.773).

22. Direcció General de Política de la Petita i Mitjana Empresa. Secretaria General d’Indústria. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Dades actualitzades en data 13.04.2007.
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TAULA 170. NOMBRE D’SLNE CONSTITUÏDES.
ESPANYA, 2003-2007
Unitats: nombre de societats.

Procediment
telemàtic

Procediment
presencial

Total

Comunitat de Madrid

924

1113

2.037

Galícia

587

636

1.223

Andalusia

232

592

824

Comunitat Valenciana

260

586

846

Canàries

240

494

734

CATALUNYA

105

444

549

Castella i Lleó

152

253

405

Regió de Múrcia

121

180

301

Aragó

4

122

126

Principat d'Astúries

56

117

173

Castella-la Manxa

37

107

144

Cantàbria

0

85

85

Illes Balears

0

64

64

La Rioja

41

60

101

Extremadura

14

40

54

País Basc

0

35

35

Navarra

0

28

28

Ceuta

0

2

2

Melilla

0

1

1

TOTAL

2.773

4.959

7.732

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades a la pàgina web del portal CIRCE.
Nota: de les comunitats autònomes de les Illes Balears, Cantàbria, Navarra, País Basc, Ceuta i Melilla no es disposa de dades sobre el nombre de SLNE constituïdes pel procediment
telemàtic.

A Catalunya el nombre d’SLNE constituïdes és de 549, el 80,9% de les
quals creades mitjançant el procediment presencial i el 19,1% pel procediment telemàtic. La comunitat autònoma que concentra un major nombre
d’SLNE és la Comunitat de Madrid, on les 2.037 noves societats representen el 26,5% del total. Catalunya ocupa el sisè lloc per ordre d’importància,
amb el 7,1% de les SLNE de tot l’Estat. Per sobre de Catalunya se situen,
a banda de la Comunitat de Madrid, Galícia, la Comunitat Valenciana,

Catalunya
concentra el
7,1% de les SLNE
creades a tot
l’Estat.
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Andalusia i Canàries. Cal tenir en compte, però, que aquest ordre pot estar
esbiaixat per la manca de dades sobre la constitució telemàtica d’SLNE en
determinades comunitats autònomes, com ara el País Basc, Navarra, les
Illes Balears, Cantàbria, Ceuta i Melilla.
El procediment
presencial per a la
constitució d’SLNE
és majoritari
enfront del
telemàtic.

Malgrat això, en aquelles comunitats autònomes de les quals es disposa de dades, d’ambdós procediments, es constata com el presencial és
sempre el majoritari, tot i que la Comunitat de Madrid, Galícia i la Regió
de Múrcia presenten percentatges més propers entre els dos tipus de procediments de constitució.
Pel que fa a les SLNE constituïdes per mitjà del procediment telemàtic,
Catalunya únicament concentra el 3,8% del total, mentre que la Comunitat
de Madrid n’agrupa el 33,3%, seguida de Galícia, amb el 21,2%, i la
Comunitat Valenciana, amb el 9,4%.
En relació amb la mitjana de dies hàbils23 per constituir l’SLNE per
mitjà del procediment telemàtic (cal tenir en compte que un tret distintiu
d’aquest tipus societari és l’agilització d’aquest tràmit), Catalunya presenta una mitjana de 3,8 dies, dada que la situa en la tercera pitjor posició,
només superada pel Principat d’Astúries (4,8 dies de mitjana) i Aragó (15
dies). Galícia presenta la mitjana més baixa (1,4 dies), seguida de Castellala Manxa i Madrid (1,5 dies).
Les dades relatives a les SLNE creades per mitjà del procediment telemàtic en funció del sector d’activitat no estan desagregades per comunitats
autònomes, per la qual cosa l’anàlisi únicament es refereix al total estatal.
D’aquestes dades s’aprecia com gairebé la meitat (el 47,9%) pertanyen al
sector serveis, seguit del comerç (30,1%) i la construcció (12,8%). La mitjana de treballadors (tant per compte aliè com socis treballadors) d’aquestes empreses és de 1,3 (sense presentar variacions significatives entre els
sectors d’activitat), mentre que la mitjana de socis és propera al 2 (1,9).
Aquestes xifres reflecteixen la reduïda grandària de les SLNE.
D’altra banda, el nombre d’SLNE constituïdes mitjançant el procediment presencial és de 4.959 a escala estatal, i n’hi ha 2.249 més en
tramitació en la data en què s’han publicat les dades. En aquest cas la
informació es disposa desagregada per comunitat autònoma i per any, amb

23. Representa el temps que comporten els tràmits des de la cita amb el notari fins a la inscripció de la societat en el RMP, excloent-ne els dies festius i els caps de setmana.

446

SITUACIÓ DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS A CATALUNYA

l’única excepció de l’any 2006, que inclou les dades relatives al 2007 fins
a la data de publicació.
Segons aquestes xifres, el nombre d’SLNE ha crescut amb una taxa de
creixement anual acumulativa del 53,5% a escala estatal. Aquest creixement es reflecteix en totes les comunitats autònomes, tot i que Catalunya
se situa entre les comunitats amb un creixement menor, del 37,3%, en
comparació amb d’altres: la Rioja (96,8%), Galícia (79%), Extremadura
(77,8%) i Andalusia (63,9%).

5.2. MESURES EN L’ÀMBIT AUTONÒMIC
5.2.1. Servei de Creació d’Empreses
El Servei de Creació d’Empreses (SCRE) actua en tres àmbits principals: la difusió de la cultura d’empresa, el foment de la creació d’activitat
empresarial i el suport a les microempreses i petites empreses.
La taula següent conté el resum de les principals activitats dutes a
terme per l’SCRE durant els dos darrers anys. Destaca l’important increment del nombre de persones que han iniciat un procés d’assessorament,
atès que en termes absoluts és el nombre de persones assessorades més alt
des de l’any 2000.
D’altra banda, cal constatar, però, que el nombre d’empreses creades,
així com els llocs de treball creats han davallat de manera significativa
respecte de l’any anterior (amb variacions properes al 15%).
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TAULA 171. RESUM DE LES ACTIVITATS DEL SERVEI DE
CREACIÓ D’EMPRESES A CATALUNYA. ANYS 2005-2006
Var.
2005/2006

2005

2006

Persones que inicien procés d'assessorament

19.869

23.588

18,7

Empreses creades

2.406

2.026

-15,8

Llocs de treball creats

4.504

3.818

-15,2

Emprenedors

3.276

2.775

-15,3

Treb. per compte d'altri

1.228

1.043

-15,1

Plans d'empresa finalitzats

3.338

-

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball.
Definicions. Llocs de treball: correspon al total de persones que treballen en les empreses
creades. Emprenedors: inclou la persona titular que es va adreçar al Servei de Creació d’Empreses i altres promotors que participen en el projecte. Treballadors: persones que han estat
contractades per l’empresa creada.

Malgrat això, la ràtio entre el nombre de llocs de treball creats24 i el
nombre de noves empreses s’incrementa lleugerament, en passar d’1,87
l’any 2005 a 1,88 el 2006. Malgrat això, aquestes ràtios són inferiors a
la de l’any 2000 (2,19 treballadors per empresa creada), tal com constata
l’Informe sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya de l’any
2005.25
La forma jurídica
de l’empresari
individual
representa el 67,8%
del total de noves
empreses creades.

L’anàlisi de les empreses creades segons la seva forma jurídica confirma, tal com s’observa en el gràfic següent, que la forma jurídica de l’empresari individual representa el 67,8% del total de noves empreses (1.373
sobre 2.026), seguida per les societats civils privades (307, que representen
el 15,2% del total) i les societats limitades (278, que signifiquen el 13,7%
del total).

24. És a dir, el nombre total de persones que treballen en les empreses creades (inclou els
emprenedors i els treballadors per compte d’altri).
25. Informe sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya. Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya, 2005. Col·l. “Estudis i Informes”, núm. 14, p. 119.
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GRÀFIC 133. DISTRIBUCIÓ SEGONS FORMA JURÍDICA DE
LES NOVES EMPRESES CREADES. CATALUNYA, 2006
1%
S.coop.treball associat

2%
1%
14%

Empresari individual

S.civil privada
15%
SL
67%

SLL

Altres

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball.
Nota: la categoria d’altres inclou les associacions, les comunitats de béns, les SA i les SLNE,
atès que tenen valors iguals o inferiors a 4.

La reducció general del 15,8% en el nombre d’empreses creades es
reflecteix en gairebé totes les formes jurídiques, a excepció de les societats
anònimes i les SLNE, si bé aquestes dues formes societàries presenten
valors residuals sobre el total (3 i 4 en termes absoluts, respectivament).
La distribució territorial de les persones emprenedores que han creat
una nova empresa l’any 2006 reflecteix, igual que l’any passat, que la
majoria es concentra a la demarcació de Barcelona (un total de 1.587, que
en significa el 78,3%), si bé aquest percentatge s’ha incrementat respecte
de l’any anterior, que fou el 71,9%.
En funció del sexe de la persona emprenedora es confirma la tendència
apuntada en l’Informe sobre la situació dels treballadors autònoms de l’any
2005 (p. 120): l’augment del pes dels homes sobre el total. Així, els homes
emprenedors representen el 61,1% (1.238 en termes absoluts), mentre que
les dones signifiquen el 38,9% restant (788). El 2005 aquests percentatges
van ser del 55,8% i del 44,2%, respectivament. D’altra banda, la davallada
general del nombre de noves empreses es concentra principalment en les

Es manté la major
tendència dels
homes a crear una
empresa.
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creades per les dones, que decreixen el 25,9%, mentre que les creades pels
homes només davallen el 7,7%.
L’any 2006 la distribució de les empreses creades per sectors d’activitat
és la mateixa que l’any anterior (serveis, construcció, indústria i agricultura, per aquest ordre), si bé el sector serveis davalla la seva importància
relativa sobre el total en passar de representar el 83,5% al 81,0%. La
construcció és l’únic sector que incrementa el seu pes: passa de l’11,1%
al 14,5%.
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6

2

2

2

0

14

Girona

Lleida

Tarragona

Tarragona (excepte
les Terres de l'Ebre)

Terres de l'Ebre

Catalunya

9

0

0

0

0

1

8

2006

-35,7

-100,0

-100,0

-100,0

-83,3

100,0

Var.
05/06

117

3

9

12

8

12

85

2005

83

0

7

7

7

6

63

2006

Indústria

-29,1

-100,0

-22,2

-41,7

-12,5

-50,0

-25,9

Var.
05/06

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

4

Barcelona

2005

Agricultura

Unitats: nombre d’empreses creades.

267

2

10

12

23

32

200

2005

293

13

18

31

18

13

231

2006

9,7

550,0

80,0

158,3

-21,7

-59,4

15,5

Var.
05/06

Construcció

2.008

23

161

184

153

229

1.442

2005

1.641

22

103

125

69

162

1.285

2006

Serveis

-18,3

-4,3

-36,0

-32,1

-54,9

-29,3

-10,9

Var.
05/06

2.406

28

182

210

186

279

1.731

2005

2.026

35

128

163

94

182

1.587

2006

Total

TAULA 172. EMPRESES CREADES PER SECTORS D’ACTIVITAT ECONÒMICA I ÀMBIT TERRITORIAL.
CATALUNYA, 2005-2006

-15,8

25,0

-29,7

-22,4

-49,5

-34,8

-8,3

Var.
05/06
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La davallada
general del nombre
d’empreses creades
es reflecteix en tots
els sectors, excepte
en la construcció,
on s’incrementen
el 9,7%.

En termes absoluts, la davallada general del nombre d’empreses
creades es reflecteix en tots els sectors, a excepció de la construcció, on
s’incrementa el 9,7%. Destaca la demarcació de Tarragona en el sector de
la construcció, que registra un increment del 158%. Aquest augment es
concentra en les Terres de l’Ebre (atès que partia d’un nombre molt baix
de noves empreses).

5.2.2. Subvencions a la promoció de l’ocupació autònoma
La finalitat de les subvencions a la promoció de l’ocupació autònoma
és contribuir al finançament dels projectes destinats a la constitució com
a treballadors autònoms o per compte propi de persones aturades que
figurin inscrites a les oficines de treball de la Generalitat. Anualment, el
Departament de Treball convoca aquests ajuts, que reben el cofinançament
del 40% per part del FSE, mitjançant el Programa operatiu de foment de
l’ocupació de l’objectiu 3.
Els ajuts són de tres tipus: subvencions o rendes financeres, per a la
reducció de les quotes dels préstecs concedits amb la finalitat de finançar
els projectes d’autoocupació; subvencions a fons perdut o renda de subsistència, atorgada d’un sol cop, per tal de contribuir a garantir uns ingressos
mínims a l’inici de l’activitat; i l’ajut per assistència tècnica, que té per
objecte subvencionar estudis de viabilitat o assessorament que facilitin
l’ocupació autònoma.
L’import mitjà
per beneficiari en
les subvencions
a la promoció
de l’ocupació
autònoma ha estat
de 8.371 €.
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Segons les dades facilitades pel Departament de Treball, i relacionades
en la taula següent, l’any 2006 s’ha concedit un total de 4.880.289,8 € a
583 persones beneficiàries, la qual cosa significa un import mitjà per beneficiari de 8.371 €. L’import total dels ajuts ha crescut el 17,7% respecte de
l’any anterior, mentre que el nombre de persones beneficiàries ha davallat
el 25,8% en passar de 786 l’any 2005 a 583 el 2006. En conseqüència,
l’import mitjà per beneficiari ha experimentat un creixement respecte de
l’any anterior.
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TAULA 173. EVOLUCIÓ I IMPORT TOTAL DE LES SUBVENCIONS
CONCEDIDES PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA
A CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: imports en euros i variació en percentatge.

Renda financera
Homes

Dones

Renda subsistència
Assistència tècnica

2006

1.981.803,9

2.608.445,6

31,6

465.784,3

552.931,0

18,7

6.611,7

6.975,0

5,5

TOTAL

2.454.199,9

3.168.351,6

29,1

Renda financera

1.149.515,3

1.214.743,7

5,7

Renda subsistència

537.905,7

495.834,9

-7,8

Assistència tècnica

5.993,7

1.359,6

-77,3

1.693.414,8

1.711.938,2

1,1

4.147.614,6

4.880.289,8

17,7

TOTAL
TOTAL

Var.
2005/2006

2005

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

L’any 2006 la distribució interna entre els diferents tipus d’ajuts presenta la mateixa estructura que l’any anterior, tant pel que fa a l’import
de les subvencions com quant al nombre de persones beneficiàries: les
subvencions financeres representen més de les tres quartes parts del total,
seguides per les rendes de subsistència i les d’assistència tècnica.
Malgrat això, s’aprecien algunes variacions: mentre que l’import de
les rendes financeres s’incrementa el 22,1% respecte del 2005, el nombre
dels beneficiaris d’aquests ajuts davalla el 40,9%. En canvi, l’import de les
rendes de subsistència s’incrementa el 4,5%, a la vegada que el nombre de
beneficiaris d’aquests ajuts es duplica (creix el 117,6%).
L’anàlisi de la distribució del l’import dels ajuts en funció del sexe del
beneficiari reflecteix que l’any 2006 els homes n’han rebut el 64,9% del
total, mentre que les dones en perceben el 35,1% restant. Aquesta distribució és menys igualitària que la de l’any 2005, quan els homes van rebre
el 59,2% de l’import subvencionat i les dones el 40,8% restant. En canvi,
en funció del nombre de beneficiaris, la distribució entre els dos sexes és
més igualitària el 2006: el 54% són homes i el 46%, dones. Cal ressaltar,
però, que l’any 2005 aquesta distribució va ser exactament igual: 50%
cada sexe.

Els homes reben un
major percentatge
de l’import atorgat
en comparació amb
el seu pes en el total
de beneficiaris.
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La distribució dels beneficiaris en funció del sexe per tipus d’ajut no
varia respecte de la tendència general descrita, si bé els homes es concentren en una major proporció en les rendes financeres que les dones
(el 82,3% i el 71%, respectivament). Les dones, en canvi, tenen un major
pes en les rendes de subsistència (el 29%) en comparació amb els homes
(17,5%).
Tal com s’ha comentat, l’import mitjà per persona beneficiària s’ha
incrementat l’any 2006. L’increment registrat es concentra en les rendes
financeres, i aquest creixement és una mica més intens en el cas dels homes
(103,7%), en comparació amb el que experimenten les dones (97,7%). Els
altres tipus d’ajuts davallen el seu import mitjà en ambdós sexes.

GRÀFIC 134. DISTRIBUCIÓ PER SEXE DE L’IMPORT MITJÀ
DE LES SUBVENCIONS DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ
AUTÒNOMA. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: persones beneficiàries segons sexe.
2006

39%
41%

Homes
Dones

59%
61%

2005

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

Tal com s’aprecia en la taula següent, l’any 2006 Barcelona concentra el
80,7% de l’import subvencionat (3.939.481,19 €), seguida de la demarcació
de Lleida (que en rep el 7,8%, 380.560,36 €), Tarragona (el 7%, 340.901,08
€) i Girona (el 4,5%, amb un import de 219.347,20 €). Enguany augmenta
la concentració de l’import subvencionat a la demarcació de Barcelona, atès
que l’any 2005 aquesta concentrava el 73,6% del total.
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TAULA 174. IMPORT TOTAL SUBVENCIONAT EN LES
AJUDES DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA, PER
DEMARCACIONS. CATALUNYA, 2006
Unitats: imports en euros.

Renda
financera

Renda
subsistència

Assistència
tècnica

TOTAL

Barcelona

3.182.886,6

748.259,9

8.334,6

3.939.481,2

Tarragona

217.693,6

123.207,5

0,0

340.901,1

Lleida

272.378,2

108.182,2

0,0

380.560,4

Girona

150.230,8

69.116,4

0,0

219.347,2

3.823.189,3

1.048.765,9

8.334,6

4.880.289,8

CATALUNYA

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

En canvi, el nombre de persones beneficiàries d’aquests ajuts presenta una distribució territorial més equilibrada: la meitat es concentren a
Barcelona (el 53,7%), mentre que la resta es distribueixen entre Lleida
(18,4%), Tarragona (17,8%) i Girona (10,1%). Respecte de l’any anterior,
els beneficiaris de les demarcacions de Barcelona i Girona perden pes,
mentre que Tarragona i Lleida incrementen la seva importància relativa.
En termes absoluts, el nombre de beneficiaris davalla en totes les
demarcacions respecte de l’any anterior, amb l’única excepció de la demarcació de Tarragona, on creixen el 50,7% (el 66,7% els homes i el 38,5%
les dones). Cal destacar l’increment dels homes en la demarcació de Lleida
(27,1%).
Fruit d’aquests comportaments, l’any 2006 l’import mitjà per subvenció presenta importants variacions al territori. Així, la demarcació de
Barcelona registra l’import mitjà més elevat (12.586,2 €), xifra que contrasta amb el de Tarragona, que registra el més baix, amb 3.277,9 €. L’any
anterior aquesta diferència era menys acusada: a Barcelona l’import mitjà
era de 6.058,4 €, mentre que el més baix era el corresponent a la demarcació de Girona (3.502,0 €).

Barcelona registra
l’import mitjà més
elevat de Catalunya
(12.586,2 €), mentre
que Tarragona té el
més baix: 3.277,9 €.

En funció del sexe del beneficiari, les principals diferències en l’import
mitjà per subvenció es registren a la demarcació de Barcelona, i en major
mesura l’any 2006 que el 2005: així, els homes reben una mitjana de
15.008,34 € mentre que les dones en reben 9.221,10. L’any 2005 aquests
valors eren de 7.314,19 € i 4.632,25 €, respectivament. La resta de demar-
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cacions presenten tots dos anys analitzats valors similars, i l’import mitjà
de les dones és lleugerament superior al dels homes a les demarcacions de
Tarragona i Girona.
TAULA 175. IMPORT MITJÀ DE LES SUBVENCIONS
CONCEDIDES PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA
A CATALUNYA, 2005 I 2006
Unitats: imports en euros.

2005

Dones

Var.
2005/2006

5.566,9

11.341,1

103,7

Renda subsistència

13.699,5

6.826,3

-50,2

Assistència tècnica

2.203,9

1.743,8

-20,9

TOTAL

6.244,8

10.058,3

61,1

Renda financera

3.303,2

6.530,9

97,7

Renda subsistència

13.447,6

6.197,9

-53,9

Assistència tècnica

1.198,7

679,8

-43,3

TOTAL

4.308,9

6.387,8

48,2

5.276,9

8.371,0

58,6

Renda financera
Homes

2006

TOTAL

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

5.2.3. Empreses qualificades d’innovació i ocupació (I+O)
El programa Empreses qualificades d’innovació i ocupació (I+O) està
regulat a l’Ordre TRI/125/2006, de 17 de març,26 que estableix les bases
reguladores de les subvencions adreçades al desenvolupament local en collaboració amb entitats locals. La finalitat del programa és impulsar nous
projectes empresarials innovadors en certs sectors productius alhora que la
creació de llocs de treball estables. La subvenció pot comprendre ajudes
financeres, assessorament empresarial, subvencions a la contractació i
socis treballadors.
La Resolució TRI/776/2006, de 20 de març,27 n’obre la convocatòria
2006.

26. DOGC núm. 4604, de 30.03.2006.
27. DOGC núm. 4604, de 30.03.2006.
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TAULA 176. SUBVENCIONS A EMPRESES QUALIFICADES D’I+O
SEGONS TIPUS I ÀMBIT TERRITORIAL.
CONVOCATÒRIA 2006, CATALUNYA
Unitats: nombres absoluts.

ContracFinancera
tació

Cooperatives

Assessorament

37

29

4

4

3

4

0

18

12

2

3

1

9

3

4

2

0

8

4

3

1

0

185

92

49

39

5

Àmbit territorial

Total

Barcelona

139

69

Girona

11

Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya

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

A la taula anterior es pot observar la distribució de les subvencions
segons tipologia que han rebut els 174 projectes empresarials que han
obtingut la qualificació d’I+O. Gairebé el 50% de les subvencions van
destinades al suport a la contractació indefinida i el 26,5% són ajudes
financeres.
El finançament dels programes d’I+O s’ha reduït interanualment el
23,5%.
TAULA 177. FINANÇAMENT DE PROJECTES D’I+O.
CONVOCATÒRIA 2005 I 2006, CATALUNYA
Unitats: nombres absoluts i percentatges.

Àmbit territorial
Barcelona

Finançament 2006

Variació finançament 2005-2006

Variació %

1.453.678,2

-571.888,6

-28,2

Girona

82.873,2

-34.670,2

-29,5

Lleida

317.256,5

90.227,4

39,7

Tarragona

79.953,1

10.235,6

14,7

Terres de l’Ebre

73.798,7

-109.094,4

-59,6

2.007.559,6

-615.190,2

-23,5

Catalunya

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
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5.2.4. Suport que reben les empreses un cop han iniciat la seva
activitat
Es preveuen ajudes
específiques a
transportistes
autònoms.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques va convocar
mitjançant l’Ordre PTO/398/2005, de 21 de setembre,28 l’atorgament
d’ajuts a persones físiques i jurídiques titulars d’autoritzacions de transport
públic per carretera per tal de fomentar la seguretat, la incorporació de
noves tecnologies i l’aplicació de millores mediambientals en el transport
per carretera a Catalunya. Es pretén assolir aquests objectius amb l’adopció de diferents mesures, entre les quals destaca una d’específica dirigida
als transportistes autònoms: la disposició del Manual del conductor de la
Guia per a la implantació de l’ISO 9002 en pimes de transport de mercaderies per carretera.
Segons les dades facilitades pel mateix Departament, el nombre total
de persones beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts ha estat de 13.385, de les
quals 10.572 han estat transportistes autònoms, que representen el 79% del
total. En canvi, l’import total subvencionat ascendeix a 19.091.717 €, dels
quals el 33,5% ha estat assignat a transportistes autònoms (6.388.673 €).

5.2.5. Altres mesures de promoció de l’ocupació autònoma dutes
a terme per les comunitats autònomes
L’objectiu d’aquest apartat és ressaltar aquelles mesures de promoció
de l’ocupació autònoma engegades per altres comunitats autònomes que
destaquen pel seu caràcter innovador en comparació amb les dutes a terme
a Catalunya. Ara bé, cal tenir en compte que hi ha moltes actuacions comunes, atès que s’emmarquen en un programa estatal i/o comunitari.
L’eix de referència de la comparativa ha estat el Catàleg de productes
de suport a l’emprenedoria29 publicat pel Departament de Treball, que
classifica les mesures a partir de quatre línies d’actuació: la motivació
(línia 1), el suport a la creació d’empreses (línia 2), el suport a la consolidació i transformació d’aquestes (línia 3) i el suport a les estructures i
la comunicació (línia 4). A partir d’aquests quatre eixos s’han classificat
també les mesures engegades per les altres comunitats autònomes. Aquesta

28. DOGC núm. 4489, de 14.10.2005.
29. Recurs disponible en línia: <http://www.gencat.net/treball/doc/doc_25955337_1.pdf>.
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recerca s’ha fet sobre la base de les memòries socioeconòmiques i laborals publicades pels respectius consells econòmics i socials i a partir de
la informació publicada en les pàgines web dels governs autonòmics i les
entitats vinculades.
D’altra banda, cal tenir en compte que no s’hi inclouen les mesures
adreçades a les pimes en general, sinó que l’anàlisi s’ha centrat en aquelles
actuacions destinades expressament als autònoms, si bé algunes també són
aplicables a pimes, i alhora a les cooperatives i societats laborals.
Així doncs, cal destacar, pel que fa a la línia d’actuació 1, centrada
en el suport a la gestació i a la motivació, les mesures comunes següents:
actuacions de foment de la cultura emprenedora entre els joves en edat
d’educació secundària i universitària (com ara a Andalusia amb el programa “Emprendejoven”; a Castella-la Manxa; i a Cantàbria, dins el projecte
Equalcrea). D’altra banda, són també freqüents els premis a l’emprenedoria i l’establiment d’un dia de l’emprenedor. Aquestes dues mesures han
adquirit l’any 2007 un major impuls en estar incloses dins la iniciativa
“Emprendemos juntos” de la Direcció General de Política de la Pime del
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

Mesures
classificades en la
línia d’actuació 1:
suport a la gestació
i la motivació.

Destaquen les mesures destinades a potenciar el coneixement del treball autònom a través del foment de l’associacionisme d’aquests treballadors, com ara les que es duen a terme a Andalusia, Madrid (en el marc del
Pla de suport als autònoms) i a Castella i Lleó.
La línia d’actuació 2, centrada en el suport a la creació d’empreses,
concentra la major part de les mesures de foment de l’ocupació autònoma.
La majoria de comunitats preveuen serveis d’assessorament inicial; la
concessió de subvencions per a l’establiment com a autònoms de treballadors aturats o de persones amb discapacitat; diversos instruments de
finançament (microcrèdits, o altres préstecs); subvencions que vinculen
les iniciatives d’autoocupació amb la creació de cooperatives i societats
laborals; ajudes per a empreses i projectes qualificats d’I+O; orientació
professional, etc.

Mesures
classificades en la
línia d’actuació 2:
suport a la creació.

Entre aquestes mesures destaquen les adreçades específicament a la
dona, com ara el programa ANEM a Catalunya; o el programa de suport
a la treballadora autònoma d’Andalusia; el Pla Prometeo La Palma 20042006 de les Canàries; el projecte Equalcrea de Cantàbria; i les mesures
específiques previstes en els plans d’ocupació de Múrcia, Castella-la
Manxa, Castella i Lleó, la Comunitat Valenciana i Madrid.
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D’altra banda, cal destacar també l’existència de serveis de creació
d’empreses similars al català que proporcionen serveis integrals de suport
i assessorament, com ara el Servicio de Atención al Autónomo d’Andalusia, la Unidad de Promoción de Empresas de les Canàries i el Sodercan a
Cantàbria.
La innovació i
l’ús de les TIC
són àmbits que
afecten de manera
transversal
diferents mesures.

D’igual manera, diverses comunitats preveuen accions de foment de
l’autoocupació per a determinats col·lectius amb especials dificultats, com
ara Múrcia, Cantàbria (projecte Equalcrea) i Navarra (projecte Empléate).
Les mesures de foment de la innovació i l’ús de les noves tecnologies
afecten actuacions emmarcades tant en la línia 2 com en la 3. Així, a banda
del programa Gènesi impulsat pel CIDEM, cal tenir en compte els préstecs participatius per crear noves empreses de base tecnològica, així com
subvencions per fomentar la implantació de serveis avançats de comunicacions a Cantàbria i Navarra; el programa NEXOPIME a Astúries, i les
mesures de foment d’empreses innovadores de la Comunitat Valenciana i
de Madrid.
En aquest mateix àmbit, cal destacar l’aprovació a Astúries del Pla
d’innovació de l’autònom en tecnologies de la informació i la comunicació
2004-2006 (PIATIC), que preveu un conjunt de mesures relatives a les TIC
i que afecten de manera transversal les quatre línies d’actuació descrites.

La formació
professional és
un eix fonamental
en les mesures
de foment de
l’ocupació
autònoma.

La qualificació professional per mitjà de la formació es considera fonamental en totes les comunitats. Es preveuen activitats formatives específiques tant en formació contínua com ocupacional (centrades en la gestió
empresarial, la legislació, l’ús de les noves tecnologies i els idiomes), si bé
cal destacar les activitats formatives en matèria de seguretat i salut laboral
previstes a Castella i Lleó i les beques per facilitar l’accés a la formació
que concedeix Cantàbria en el marc del projecte Equalcrea. Aquestes
beques es concedeixen per compensar les despeses de transport o per conciliar la formació amb l’atenció de les persones que es tinguin a càrrec.
D’altra banda, tant el País Basc com Castella i Lleó preveuen polítiques
d’entrada a l’autoocupació, en l’àmbit de la pesca en el primer cas i en
l’agricultura en el segon.
Cal ressaltar l’existència de projectes centrats en el suport i l’assessorament a les iniciatives empresarials que proporcionen serveis integrals:
el projecte DEMA al País Basc, el projecte DEVA a Astúries, el programa NEEx a Extremadura, el programa Emprende+ a Madrid, el projecte
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Equalcrea a Cantàbria, i el programa Emprendedor/es: Ideas convertidas
en empresas, a Navarra.
Finalment, cal destacar l’existència de subvencions concretes, com
ara per a l’adquisició i la modernització d’equips per a la seguretat, les
energies renovables i l’estalvi energètic a Madrid o els ajuts a l’artesania
a Cantàbria.
Com ja s’ha comentat, la línia 3 agrupa les actuacions de suport a la
consolidació de les empreses creades, un suport que comporta prestar un
assessorament continuat en el temps a aquestes empreses (a Catalunya i
Cantàbria), subvencions financeres per a l’adquisició de nous actius, etc.

Mesures
classificades sota
la línia d’actuació
3: suport a la
consolidació.

D’altra banda, les comunitats autònomes també duen a terme polítiques
de manteniment de caràcter sectorial. Així, cal destacar en el sector de la
pesca el País Basc i Astúries, amb mesures de modernització i reestructuració dels bucs pesquers, de paralització temporal o ajudes per a la construcció de bucs. En l'artesania preveuen mesures de foment les Illes Balears i
Cantàbria, mentre que en el comerç Astúries té una línia de subvencions
específica. Pel que fa a les TIC, diverses comunitats preveuen ajuts per
facilitar la connexió a Internet, donar suport al programari lliure, per a l'adquisició equipaments informàtics i inversions en actius tecnològics (com
ara Aragó, Cantàbria i Navarra), etc.
Cal destacar també la previsió de mesures per a la conciliació de la vida
familiar (a Castella-la Manxa, Castella i Lleó i Madrid) i per al foment de
la cultura de prevenció de riscos laborals: a Andalusia, Castella-la Manxa
i Madrid. En aquest darrer cas, amb la signatura de convenis amb associacions per sensibilitzar i difondre la prevenció de riscos laborals i l’elaboració de guies sectorials específiques de prevenció de riscos laborals per
a autònoms.

Nous àmbits
d’actuació:
conciliació de la
vida professional i
familiar i prevenció
de riscos laborals.

Altres subvencions van destinades al foment de la productivitat
(Castella-la Manxa), i a l’adquisició d’immobilitzat fix (com ara vehicles
de transport i la renovació de maquinària i equips de seguretat), a Castella
i Lleó i Madrid.
Cal comentar, finalment, els ajuts per a la contractació per part de l’autònom d’un primer treballador previstos a Andalusia, Castella-la Manxa,
Castella i Lleó i la Comunitat Valenciana.
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Mesures
classificades en la
línia d’actuació
4: suport a les
estructures i la
comunicació.

La quarta i darrera línia d’actuació vol proporcionar suport a les
estructures i a la comunicació. Així, s’inclou dins la línia 4 la creació d’un
portal específic per al col·lectiu d’autònoms (entre els quals destaquen els
de Catalunya, Extremadura, les Canàries, Madrid i Navarra); la creació
d’autoocupació a través de les iniciatives derivades dels nous jaciments
d’ocupació (a Catalunya, Andalusia, Múrcia, Castella i Lleó i Navarra);
la participació en el projecte GEM (Global Enterpreneurship Monitor)
per part de diverses comunitats;30 el foment dels Business Angels31 també
a Cantàbria, Andalusia, Astúries, Galícia, Madrid, Castella-la Manxa, la
Rioja i la Comunitat Valenciana; i la previsió d’una base de dades, generalment en línia, que permeti la recerca i l’accés a la informació relativa a
les subvencions concedides tant per l’Administració autonòmica com per
l’estatal i la comunitària (Astúries, Castella-la Manxa i Cantàbria, a banda
de la del CIDEM a Catalunya).
En aquesta mateixa línia, destaquen les ajudes impulsades per Astúries
per tal d’enfortir la presència del col·lectiu dels autònoms a Internet, en el
marc del PIATIC.
D’altra banda, el Pla de suport als autònoms de la Comunitat de Madrid
preveu un ampli ventall de mesures que es poden classificar en la línia 4,
com ara la creació i la implantació d’una marca de qualitat específica per
a l’activitat autònoma; espais permanents en els mitjans de comunicació
autonòmics; una campanya de difusió de l’activitat autònoma en el sistema
educatiu, etc. Per acabar, cal destacar que aquest Pla preveu la creació del
Consejo Madrileño del Autónomo.

Algunes CA també
preveuen polítiques
de sortida de
l’autoocupació.

Hi ha una sèrie de mesures que no són classificables dins de les quatre
línies comentades, atès que van destinades a facilitar la “sortida” de l’autoocupació. Trobem exemples d’aquestes polítiques al País Basc i a Astúries
en dos sectors concrets: en el dels transportistes i en el sector pesquer.
D’altra banda, i amb caràcter transversal, cal destacar que a moltes
comunitats hi ha empreses o fundacions públiques dedicades al foment
de l’ocupació autònoma que proporcionen serveis de caràcter integral.
Entre aquestes entitats destaca la Fundación Gaztenpresa al País Basc,

30. Catalunya, Andalusia, Comunitat Valenciana, Extremadura, País Basc, Galícia, Castella i
Lleó, Illes Canàries, Madrid, Navarra.
31. Individus amb capacitat d’inversió que impulsen el desenvolupament de projectes empresarials d’alt potencial de creixement en les primeres etapes de vida, aportant capital i (en la
majoria dels casos) valor afegit a la gestió.
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la Fundación Red Andalucía Emprende d’Andalusia, l’empresa pública
Fomento de Emprendedores a Extremadura, Sodicaman a Castella-la
Manxa i el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN).
També cal esmentar les societats de garantia recíproca, que faciliten el
finançament a iniciatives emprenedores (Astugar a Astúries, Undemur a
Múrcia, Sodical a Castella i Lleó, etc.).
Complementen aquestes mesures altres actuacions de caràcter transversal impulsades per les agències de desenvolupament local i els centres
europeus d’empreses i d’innovació (CEEI). Les primeres són entitats
promogudes per les administracions locals amb la finalitat de fomentar
l’ocupació (i l’autoocupació) del territori aprofitant els recursos d’aquest.
Els CEEI són instruments d’origen comunitari, amb la finalitat primordial
de potenciar la creació de petites i mitjanes empreses innovadores i així
contribuir al desenvolupament econòmic local. Un exemple n’és el CEIN
de Navarra.
Cal comentar, finalment, l’existència de plans específics per a autònoms en algunes comunitats autònomes, fet que explica l’amplitud de les
mesures que es duen a terme. Com a exemples, cal esmentar el PIATC
a Astúries, el Pla de foment i consolidació de l’ocupació autònoma a
Andalusia, el Pla regional de foment de l’autoocupació a Castella-la
Manxa i el Pla de suport als autònoms a Madrid.

Altres CA compten
amb plans
específics per a
autònoms.

Una darrera especialitat, que només es dóna a Castella-la Manxa, és la
participació dels treballadors i treballadores autònoms en el Grup Tercer
del Consell Econòmic i Social d’aquesta comunitat.
La taula següent conté les principals mesures que s’han destacat, així
com els enllaços web per trobar més informació de cada projecte.

463

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006

TAULA 178. PRINCIPALS MESURES DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ
AUTÒNOMA EN L’ÀMBIT AUTONÒMIC

Línia 1

Línia
d'actuació

CCAA
Andalusia,
Madrid i
Castella i
Lleó

Línies 2 - 3

Foment de
l'associacionisme
http://www.empleate.com

Emprendedor/es:
Ideas convertidas
en empresas

Dins el web http://www.
navarra.es

País Basc

DEMA

http://www.demabiz.net

Astúries

DEVA

http://web2006.idepa.
es/deva

Extremadura

NEEx

http://www.neex.org/web

Cantàbria

Beques per a
formació

Madrid

Catalunya

Astúries
Línia 4

Pàgina web

Empléate
Navarra
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Mesura / Projecte

Madrid

Emprende+

http://emprendemas.
org/EMPRENDEMAS/
emprendemas/Default.asp

Portal autònoms /
Creació d'empreses

http://www20.gencat.cat/
portal/site/Canal-empreses
http://www.gencat.
cat/treball/ambits/
autoocupacio/index.html
http://www.autonomoastur.
net
Dins el web http://www.
madrid.org
http://www.autonomoscm.
org

Navarra

http://www.navactiva.com

Andalusia

http://www.
juntadeandalucia.es/
empleo/autonomos

Illes Balears

http://www.balearsempren.
com
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Cantàbria

Projecte Equalcrea

http://www.equalcrea.com

País Basc

Fundación
Gaztenpresa

http://www.gaztempresa.
com

Plan Más
Autónomos

http://www.
juntadeandalucia.
es/empleo/autonomos/
plan_mas_autonomos/
informacion_general.html

Fundación
Red Andalucía
Emprende

http://www.a-emprende.net

Fomento de
Emprendedores

http://www.
fomentoemprendedores.
com

Plan regional
de fomento del
autoempleo

http://www.jccm.es/trabajo/
web/fomento_autoempleo/
curso.htm

Sodicaman

http://www.sodicaman.com

Navarra

CEIN

http://www.cein.es

Astúries

PIATC

http://www.piatic.net

Madrid

Plan de apoyo a los
autónomos

http://www.autonomoscm.
org/autonomoscm/
biblioteca/contenidos/
planApoyo.htm

Transversals

Andalusia

Extremadura

Castella-la
Manxa

Font: elaboració pròpia.

5.3. MESURES EN L’ÀMBIT LOCAL
En l’àmbit local tant els ajuntaments com les diputacions provincials
preveuen actuacions per dinamitzar el teixit productiu local, entre les quals
se situen les mesures de foment de l’ocupació autònoma. D’altra banda,
els pactes territorials per a l’ocupació també preveuen entre les seves
línies d’actuació ajudes específiques per a entitats que afavoreixin aquest
desenvolupament.
Amb caràcter complementari a aquestes subvencions, les diputacions
duen a terme projectes específics per donar suport i assessorament en
la creació d’empreses (com ara el programa Nexus de la Diputació de

465

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006

Barcelona); facilitar la formació del col·lectiu d’autònoms (que inclouen
cursos específics per a empresaris novells, com els organitzats pel Patronat
de Promoció Econòmica de les Terres de Lleida); organitzar seminaris de
generació d’idees i creació d’empreses, i fomentar l’esperit emprenedor
entre els joves universitaris (com ara el projecte Business Spirit, impulsat
per la Diputació de Lleida), etc.
D’altra banda, també duen a terme altres actuacions encaminades a
facilitar la consolidació de les noves empreses creades. Dos exemples
d’aquest darrer tipus de mesura són el projecte Indra i el projecte Mentor,
ambdós impulsats per la Diputació de Barcelona.
Per acabar, cal comentar l’existència en el territori d’agències de desenvolupament local (com la de Tarragona, centrada en el turisme sostenible) i
de centres europeus d’empreses i d’innovació, com el de Lleida.

5.4. MICROCRÈDITS
El microcrèdit és un tipus de préstec adreçat a persones amb un projecte econòmic viable però que tenen dificultats per accedir al sistema
creditici tradicional. Diverses entitats de crèdit concedeixen aquest tipus
de productes financers. En aquest apartat s’analitzen les dades sobre els
microcrèdits concedits per la Caixa Catalunya, a través de la Fundació Un
Sol Món (FUSM).
Així, segons les dades facilitades per la FUSM, l’any 2006 s’han
concedit 256 microcrèdits, el 17,7% menys que l’any anterior, quan se’n
van concedir 311. L’any 2006 és el primer any en què davalla aquest nombre, trencant la tendència creixent des de l’inici d’aquest programa l’any
2000.

L’any 2006
augmenta el
pes de les dones
sobre el total dels
beneficiaris dels
microcrèdits.
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Consegüentment, l’import total concedit ha baixat respecte de l’any
anterior (23,9%), amb una intensitat superior a la davallada del nombre de
microcrèdits concedits, per la qual cosa l’import mitjà per microcrèdit és
menor el 2006 (8.906,31 €) en comparació amb el 2005 (9.639,23 €).
D’altra banda, el percentatge de dones entre els beneficiaris s’incrementa en passar del 44% al 54,9%. En funció de l’edat de les persones
beneficiàries, s’aprecia com més de la meitat (el 61,3%) tenen entre 30 i
50 anys, seguides de les que en tenen més de 50 (el 23% del total) i, final-
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ment, de les que en tenen menys de 30 (que representen el 15,7% restant).
Respecte de l’any anterior, s’aprecia una lleugera davallada de les persones
beneficiàries entre 30 i 50 anys en favor de les de més de 50 anys i de les
menors de 30.
Pel que fa al sector d’activitat dels projectes, tal com es constata en el
gràfic següent, l’any 2006 el sector del comerç minorista concentra el 34%
dels projectes, seguit de l’hoteleria i la restauració (amb el 18,6%) i dels
serveis professionals, empresarials, d’immobiliària i lloguer (el 17,6%). En
comparar aquesta distribució sectorial amb la de l’any anterior, es constata com el sector del comerç minorista incrementa el seu pes (el 15,5%),
mentre que els altres dos sectors que s’han destacat (hoteleria i restauració
i serveis professionals, empresarials, d’immobiliària i lloguer) perden pes
sobre el total (el 13,1% i el 21,4%, respectivament). En canvi, el sector de
serveis personals, activitats socials i serveis a la comunitat incrementa la
seva importància relativa el 41,8%, en passar de representar el 9,4% l’any
2005 al 13,3% el 2006.

GRÀFIC 135. DISTRIBUCIÓ SECTORIAL DELS PROJECTES
FINANÇATS AMB MICROCRÈDITS CONCEDITS
PER LA FUSM, 2006
Unitats: percentatges.
Comerç majorista
Comerç minorista
2,7%
4,3%

Construcció
2,7%
Hoteleria i restauració

17,6%
34,0%

Altres indústries
Serveis personals i varis
Serveis professionals,
empresarials i varis

13,3%
1,6%

5,3%
18,6%

Tèxtil i confecció
Transport, emmagatzematge
i comunicacions

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la FUSM.
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Capítol V
CONDICIONS DE VIDA I BENESTAR SOCIAL

1.

DINÀMICA DEMOGRÀFICA

1.1. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ
1.1.1. Marc europeu
La població de la Unió Europea ha crescut en 2.044,7 milers de persones
entre l’1 de gener del 2005 i l’1 de gener del 2006 i ha assolit els 463.523,4
milers d’habitants. L’augment relatiu de la població entre l’1 de gener del
2005 i l’1 de gener del 2006 (el 0,4%) ha estat inferior al de l’any anterior (el
0,5%). Els països que més creixen en termes relatius són Irlanda (el 2,4%),
Xipre (el 2,3%) i Espanya (l’1,7%).

L’1 de gener del
2006 la població de
la UE ha assolit els
465.523,4 milers
d’habitants.

El creixement de la població dels estats membres de la UE és degut majoritàriament a la contribució de la immigració, tant pels moviments migratoris dels
països aliens a la UE com per la fertilitat més alta de la població immigrada. En
concret, la població de la República Txeca, Itàlia i Eslovènia creix per l’evolució positiva del saldo migratori, atès que aquests estats presenten un creixement
natural negatiu. D’altra banda, l’augment de la població de Dinamarca, França,
Malta, els Països Baixos i Finlàndia deriva principalment del creixement natural.
Per contra, la població d’Alemanya, Estònia, Letònia, Lituània i Hongria
ha disminuït l’any 2006. La causa del descens de la població d’Alemanya,
Estònia i Hongria és atribuïble a un creixement natural negatiu, mentre que
en els casos de Letònia i Lituània el decreixement de la població és atribuïble
a un creixement natural i a un saldo migratori negatius.
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Al gràfic següent s’observa quina ha estat la contribució del creixement
natural i del saldo migratori a l’augment de la població dels estats membres
de la UE l’any 2006.

GRÀFIC 136. CREIXEMENT NATURAL I SALDO
MIGRATORI. UE, 2006
Unitats: taxes (per mil habitants).
Regne Unit
Suècia
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Eurostat.
Nota: el saldo migratori d’Estònia es considera zero a causa de la manca d’informació.
Tots els estats de
la UE l’any 2005
estan per sota del
nivell de recanvi de
la població en edats
actives.
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L’any 2005 s’han registrat 4,8 milions de naixements a la UE, xifra superior a la de defuncions (4,4 milions). Igualment, s’observa una tendència
a la recuperació de la fecunditat: 1,52 fills per dona l’any 2005, enfront de
l’1,51 del 2004 i l’1,48 de l’any 2000. No obstant això, tots els estats de la
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UE estan per sota del nivell de recanvi de la població en edats actives (que
correspondria a un nombre de fills per dona de 2,1).
Si s’analitza la mortalitat i la fecunditat, es poden identificar diversos
grups d’estats en el marc de la UE: els països de l’est d’Europa mostren
nivells molt baixos de fertilitat i una mortalitat alta; els del centre i est
d’Europa i els països bàltics, amb una esperança de vida de prop de 75 anys
i una fertilitat molt baixa; els països mediterranis i els del centre i sud d’Europa, amb una mortalitat i fertilitat baixes, i els del centre i nord d’Europa,
amb una fertilitat relativament alta i una elevada esperança de vida.

GRÀFIC 137. FERTILITAT I MORTALITAT. UE, 2005
Unitats: esperança de vida en anys i taxa de fertilitat en nombre de fills per dona.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Eurostat.
Estats membres de la UE: Bèlgica (BG), República Txeca (TX), Dinamarca (DI), Alemanya (AL), Estònia (EST), Grècia (GR), Espanya (ESP), França (FR), Irlanda (IL), Itàlia (IT),
Xipre (XP), Letònia (LET), Lituània (LIT), Luxemburg (LX), Hongria (HN), Malta (MT),
Països Baixos (PB), Àustria (AT), Polònia (PL), Portugal (PT), Eslovènia (ESI), Eslovàquia
(ESQ), Finlàndia (FI), Suècia (SE) i Regne Unit (RU).

L’augment de l’esperança de vida i el descens de la fecunditat tenen com
a conseqüència l’envelliment creixent de la població, definit com un augment
en el percentatge de la població més gran de 65 anys. D’acord amb les projeccions dutes a terme per l’Eurostat, el nombre de persones més grans de 65

L'augment de l'esperança de vida
i el descens de la
fecunditat deriven
en l'envelliment de
la població.
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anys a la UE augmentarà des dels 75 milions existents l’any 2005 fins als 135
milions l’any 2050. El seu percentatge respecte al total poblacional se situa
l’any 2005 en el 17%; es preveu que l’any 2050 augmenti fins al 30%. Els
percentatges més alts es detecten per a Espanya (el 36%), Itàlia (el 35%), i
Alemanya, Grècia i Portugal (el 32%); els percentatges més baixos seran els
de Luxemburg (el 22%), els Països Baixos (el 23%) i Dinamarca i Suècia (el
24%). Aquesta situació fa que siguin necessaris canvis en les estructures socials per adaptar-se als escenaris demogràfics de les societats futures.

1.1.2. Marc estatal i Catalunya

La població resident a Espanya l'1
de gener del 2006
és de 44.708.964
persones.

La població resident a Espanya l’1 de gener del 2006, d’acord amb les
dades de l’explotació estadística del padró municipal, és de 44.708.964
persones, fet que significa un augment de 600.434 persones respecte a les
dades corresponents a l’1 de gener del 2005. L’augment experimentat l’any
2006 (1,36%) ha estat inferior al del 2005 (2,1%).
De les 44.708.964 persones empadronades en data 1 de gener del 2006,
40.564.798 són de nacionalitat espanyola i 4.144.166 són estrangeres (el
9,3% del total, una xifra superior a la de l’any 2005, en què el nombre de
persones empadronades estrangeres representava el 8,5% de la població total). Entre l’1 de gener del 2005 i l’1 de gener del 2006 la xifra de persones
empadronades de nacionalitat espanyola augmenta en 186.878 persones (el
0,5%), mentre que els estrangers augmenten en 413.556 persones (l’11,1%).
La població de nacionalitat estrangera ha augmentat el seu pes respecte
de la població total resident a Espanya en set punts percentuals al llarg del
període comprès entre els anys 2000 i 2006, i ha passat del 2,3% al 9,3%
de la població total.

La població resident a Catalunya l'1
de gener del 2006
és de 7.134.697
persones, de les
quals 913.757 són
de nacionalitat estrangera.
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D’acord amb les dades de l’explotació estadística del padró municipal, la
població resident a Catalunya l’1 de gener del 2006 és de 7.134.697 persones, de les quals 913.757 són de nacionalitat estrangera (el 12,8% del total
de persones empadronades). El pes de la població estrangera respecte al total
de residents a Catalunya ha anat en augment: si l’any 2000 el percentatge era
del 2,9% i l’any 2003 del 8,1%, l’any 2006 el pes del col·lectiu d’estrangers
sobre la població total resident a Catalunya és ja del 12,8%.
No obstant això, s’observa una desacceleració de l’empadronament de
la població d’origen immigrant a partir de l’any 2001: la població immigrada continua augmentant, però ho fa a un ritme més baix.
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GRÀFIC 138. PES DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA SOBRE
LA POBLACIÓ TOTAL. CATALUNYA, 1996-2006
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE.

Entre l’1 de gener del 2005 i l’1 de gener del 2006 el nombre de residents augmenta en 139.491 persones a Catalunya (el 2% en termes relatius). Paral·lelament al cas d’Espanya, l’augment experimentat l’any 2006
és inferior al registrat l’any 2005 (el 2,7%). El creixement de la població
catalana és, però, superior al del total estatal.
Entre l’any 2000 i el 2006 la població resident a Catalunya ha augmentat en quasi un milió de persones en nombres absoluts, fet que és atribuïble a l’increment de les migracions internacionals en aquest període: si la
població estrangera representava el 2,9% de la població total resident a
Catalunya l’any 2000, l’any 2006 el pes d’aquest col·lectiu és del 12,8%.
Per tant, la immigració és la principal responsable del creixement que ha
tingut lloc en el període de referència.

Entre l’any 2000
i el 2006 la població resident a
Catalunya ha augmentat en quasi un
milió de persones.

D’altra banda, el pes relatiu de la població resident a Catalunya respecte al total estatal l’1 de gener del 2006 és del 16%, i segueix la seva tendència ascendent respecte als anys anteriors. Probablement això és degut al fet
que Catalunya ha experimentat un creixement poblacional intens entre els
anys 2000 i 2006, principalment a causa de la contribució de la immigració.
L’any 2006, el 22,3% del total de persones estrangeres empadronades a
Espanya resideix a Catalunya.
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GRÀFIC 139. EVOLUCIÓ DEL PES DE LA POBLACIÓ
RESIDENT A CATALUNYA RESPECTE AL TOTAL
ESTATAL. 1996-2006
Unitats: percentatges.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE i de l’Idescat.
S’observa un cert
desequilibri en
la distribució per
comarques de la
població resident a
Catalunya.

Si s’analitza la distribució per comarques de la població resident a
Catalunya, s’observa un cert desequilibri en el seu repartiment en el territori. L’any 2006 la població catalana es concentra a la comarca del Barcelonès (el 31,21%), al Vallès Occidental (l’11,72%), al Baix Llobregat
(el 10,76%), al Maresme (el 5,73%) i al Vallès Oriental (el 5,21%). Les
comarques amb una menor concentració de població l’any 2006 són l’Alta Ribagorça (el 0,06%), el Pallars Sobirà (el 0,10%), la Vall d’Aran (el
0,13%) i el Priorat (el 0,14%).
Si es compara la distribució poblacional per comarques de l’any 2006
amb la que hi havia l’any 1996, es detecta una certa desconcentració de la
població, probablement deguda als canvis residencials i a la concentració
de la població immigrada en determinades comarques. Així, la població
resident al Barcelonès ha perdut pes respecte a la població total en el
període de referència. Les comarques que més han crescut en població
entre els anys 1996 i 2006 són el Baix Penedès (el 80,4%), el Garraf (el
47,2%), la Selva (el 44,5%), la Vall d’Aran (el 34%) i l’Alt Empordà (el
33,1%).
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TAULA 179. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ PER COMARQUES.
CATALUNYA, 1996-2006
Unitats: nombres absoluts i variació i pes de la població en percentatges.

Variació 1996-2006

Població
2006

Població
1996

Absoluta

Relativa

Pes pobl.
2006

Pes pobl.
1996

Alt Camp

41.081

34.403

6.678

19,41

0,58

0,56

Alt Empordà

123.983

93.172

30.811

33,07

1,74

1,53

Alt Penedès

96.779

73.196

23.583

32,22

1,36

1,20

Alt Urgell

21.257

19.006

2.251

11,84

0,30

0,31

COMARCA

Alta Ribagorça

4.074

3.542

532

15,02

0,06

0,06

Anoia

109.198

86.964

22.234

25,57

1,53

1,43

Bages

173.236

152.586

20.650

13,53

2,43

2,51

Baix Camp

173.539

140.540

32.999

23,48

2,43

2,31

Baix Ebre

76.368

65.879

10.489

15,92

1,07

1,08

Baix Empordà

124.055

95.986

28.069

29,24

1,74

1,58

Baix Llobregat

767.967

643.419

124.548

19,36

10,76

10,57

85.756

47.550

38.206

80,35

1,20

0,78

95.535

4,48

31,21

35,00

Baix Penedès
Barcelonès

2.226.913 2.131.378

Berguedà

40.064

38.606

1.458

3,78

0,56

0,63

Cerdanya

17.235

12.757

4.478

35,10

0,24

0,21

Conca de
Barberà

20.388

18.285

2.103

11,50

0,29

0,30

Garraf

133.117

90.435

42.682

47,20

1,87

1,48

Garrigues

20.032

19.273

759

3,94

0,28

0,32

Garrotxa

52.834

46.708

6.126

13,12

0,74

0,77

Gironès

166.079

129.044

37.035

28,70

2,33

2,12

Maresme

409.125

318.891

90.234

28,30

5,73

5,24

Montsià

65.333

54.765

10.568

19,30

0,92

0,90

Noguera

38.394

34.390

4.004

11,64

0,54

0,56

Osona

145.790

122.923

22.867

18,60

2,04

2,02

Pallars Jussà

12.648

12.817

-169

-1,32

0,18

0,21

Pallars Sobirà

7.067

5.815

1.252

21,53

0,10

0,10

Pla d’Urgell

34.171

29.116

5.055

17,36

0,48

0,48

Pla de l’Estany

28.557

23.833

4.724

19,82

0,40

0,39

Priorat

9.796

9.212

584

6,34

0,14

0,15

Ribera d’Ebre

23.046

22.442

604

2,69

0,32

0,37
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Ripollès

26.366

26.365

1

0,00

0,37

0,43

Segarra

21.781

17.407

4.374

25,13

0,31

0,29

Segrià

187.326

163.691

23.635

14,44

2,63

2,69

Selva

151.477

104.833

46.644

44,49

2,12

1,72

Solsonès

13.050

11.171

1.879

16,82

0,18

0,18

Tarragonès

222.444

169.016

53.428

31,61

3,12

2,78

Terra Alta

12.715

12.584

131

1,04

0,18

0,21

Urgell

34.638

30.181

4.457

14,77

0,49

0,50

Vall d’Aran

9.554

7.130

2.424

34,00

0,13

0,12

Vallès Occidental

836.077

685.600

150.477

21,95

11,72

11,26

371.387

285.129

86.258

30,25

5,21

4,68

17,15

100,00

100,00

Vallès Oriental
CATALUNYA

7.134.697 6.090.040 1.044.657

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

Pel que fa als components del creixement natural, l’any 2005 es produeixen 466.371 naixements a Espanya, 11.780 més que l’any anterior.
Els naixements de mare estrangera segueixen la seva tendència ascendent
i signifiquen el 15% del total de naixements l’any 2005, davant del 13,8%
de l’any 2004 i el 6,2% de l’any 2000.
La taxa de natalitat, que reflecteix el nombre de naixements per cada
1.000 habitants, s’incrementa l’any 2005 fins al 10,75% (l’any 2004 va ser
del 10,65%). L’increment de la natalitat s’explica, en part, per l’augment de
la fertilitat de les mares estrangeres.
D’altra banda, l’any 2005 es produeixen 387.355 defuncions a Espanya, 15.421 més que l’any anterior. La taxa de mortalitat, que mesura el
nombre de defuncions per cada 1.000 habitants, s’incrementa i se situa en
el 8,92%, enfront del 8,71% de l’any 2004.
La mortalitat està directament relacionada amb l’envelliment de la població, i així ho reflecteixen les dades per comunitats autònomes: l’any
2005 les taxes més elevades de mortalitat corresponen a Astúries (1.199,8),
Castella i Lleó (1.110,6) i Aragó (1.093,5).
El creixement vegetatiu l’any 2005 (79.016 habitants) és inferior al de
l’any 2004 (82.657), i trenca amb la tendència ascendent iniciada l’any
1998.
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Pel que fa a Catalunya, l’any 2005 es produeixen 79.766 naixements,
2.665 més que l’any anterior. La taxa de natalitat consolida la seva recuperació, i se situa en l’11,57% l’any 2005 (gairebé un punt per sobre de la
mitjana estatal), enfront de l’11,41% de l’any anterior. Aquesta consolidació és deguda a la recuperació de l’indicador de fecunditat, que mesura el
nombre de fills per dona, i que l’any 2005 se situa en l’1,43%, enfront de
l’1,41% de l’any 2004. Aquesta evolució no es podria explicar sense tenir
en compte l’increment de dones immigrants en edat fèrtil.

La taxa de natalitat consolida la
seva recuperació
a Catalunya l’any
2005

Catalunya es consolida com una de les comunitats autònomes amb una
de les taxes de fecunditat més elevades, atès que es troba entre les comunitats on es concentra un nombre més elevat de persones immigrants.
Juntament amb la incipient recuperació de la fecunditat, se’n constata
el retard: l’edat mitjana de la maternitat a Catalunya l’any 2005 se situa en
els 30,9 anys.
D’altra banda, l’any 2005 s’han produït a Catalunya 61.777 defuncions,
3.411 més que l’any anterior. La taxa de mortalitat és superior a la de l’any
2004. Paral·lelament al cas d’Espanya, el creixement vegetatiu (17.989 habitants) és inferior al de l’any 2004 (18.735).
TAULA 180. EVOLUCIÓ DE LES PRINCIPALS MAGNITUDS
DEMOGRÀFIQUES. CATALUNYA, 1996-2006
Unitats: nombres absoluts i taxes per mil habitants.

Naixements

Defuncions

Creixement vegetatiu

Taxa de
natalitat

Taxa de
mortalitat

Nombre
de fills per
dona

1996

54.858

54.036

822

8,94

8,75

1,15

1997

56.907

55.282

1.625

9,27

8,94

1,19

1998

56.831

56.052

779

9,22

9,04

1,17

1999

59.616

58.324

1.292

9,63

9,37

1,22

2000

63.807

55.928

7.879

10,22

8,91

1,29

2001

65.081

56.437

8.644

10,27

8,85

1,29

2002

68.314

58.646

9.668

10,60

8,89

1,32

2003

73.084

61.379

11.705

11,07

9,12

1,37

2004

77.101

58.366

18.735

11,41

8,49

1,41

2005

79.766

61.777

17.989

11,57

8,89

1,43

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE i de l’Idescat.
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L'esperança de vida
a Catalunya és la
més elevada de la
UE.

L’esperança de vida a Catalunya és la més alta de la UE i se situa
l’any 2005 en 83,4 anys per a les dones i en 76,3 per als homes. L’augment de l’esperança de vida és un dels fenòmens demogràfics que, juntament amb una taxa de fecunditat baixa, explica l’envelliment de la
població.

1.2. ESTRUCTURA DEMOGRÀFICA
La població resident a Catalunya l’1 de gener del 2006 és de 7.134.697
persones, de les quals 3.590.991 són dones i 3.543.706 són homes.
D’acord amb les dades del padró continu d’habitants de l’any
2006, i tal com s’observa a la piràmide de població, els grups d’edat
més nombrosos a Catalunya són els que es troben entre els 25 i els 39
anys, que representen el 26,8% del total poblacional i que corresponen a les generacions del baby boom. Cal destacar que la immigració
s’ha sumat a aquestes generacions, ja que majoritàriament és població
jove-adulta.
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GRÀFIC 140. PIRÀMIDE POBLACIONAL SEGONS
NACIONALITAT. CATALUNYA, 2006
Unitats: percentatges.
Homes nacionals
Dones nacionals
Homes estrangers
Dones estrangeres
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75 a 79
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els 39 anys.

60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5a9
0a4
7%

5%

3%

1%

1%

3%

5%

7%

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

D’altra banda, les migracions internacionals expliquen l’augment del
pes del col·lectiu de població entre 0 i 4 anys, que representa l’any 2006 el
5,2% del total poblacional, davant del 5,1% de l’any 2005, atesa l’elevada
fecunditat de les dones de nacionalitat estrangera.

La piràmide de
població de l'any
2006 és una piràmide clarament
envellida.

La piràmide de població de l’any 2006 és una piràmide clarament envellida, malgrat la incipient recuperació de la natalitat. En aquest sentit, mentre que els menors de 15 anys representen el 14,3% del total poblacional,
els més grans de 65 anys en signifiquen el 16,5%.
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La població més gran de 65 anys resident a Catalunya l’any 2006 és
d’1.175.519 persones, el 58% de les quals són dones. Entre l’any 2000 i el
2006 aquest col·lectiu de població ha augmentat el 8,3% (89.760 persones
en nombres absoluts).
TAULA 181. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ
DE MÉS DE 65 ANYS. CATALUNYA, 2006
Unitats: nombres absoluts i distribucions en percentatge.

Homes

Dones

TOTAL

De 65 a 69 anys

140.366

155.768

296.134

De 70 a 74 anys

137.273

167.832

305.105

De 75 a 79 anys

106.233

148.326

254.559

De 80 a 84 anys

68.604

113.239

181.843

De 85 anys i més

40.086

97.792

137.878

TOTAL

492.562

682.957

1.175.519

Distribució en 65 anys i més
De 65 a 69 anys

28,5

22,8

25,2

De 70 a 74 anys

27,9

24,6

26,0

De 75 a 79 anys

21,6

21,7

21,7

De 80 a 84 anys

13,9

16,6

15,5

De 85 anys i més

8,1

14,3

11,7

Distribucions agrupades
P85 i més / P65 i més

8,1

14,3

11,7

P65 i més / Ptotal

13,9

19,0

16,5

P85 i més / Ptotal

1,1

2,7

1,9

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

El nombre de persones més grans de 85 anys ha augmentat el 19% entre
els anys 2000 i 2006 (21.985 persones més). Així mateix, es constata l’increment del pes d’aquest col·lectiu entre els més grans de 65 anys (si l’any
2000 era del 10,7%, l’any 2006 ha passat a significar l’11,7%). Igualment
s’aprecia que l’any 2006 el 70,9% de les persones més grans de 85 anys són
dones: el sobreenvelliment és femení.
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GRÀFIC 141. EVOLUCIÓ DEL PES DE LES PERSONES MÉS
GRANS DE 85 ANYS SOBRE LA POBLACIÓ DE 65 ANYS
I MÉS. CATALUNYA, 1996-2006
Unitats: percentatges.
Total

Homes

Dones

16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

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

Es pot concloure que l’envelliment de la població resident a Catalunya,
com a conseqüència de l’augment de l’esperança de vida i de la baixa fecunditat, planteja nous reptes derivats de l’atenció a la dependència. Si bé
les situacions de dependència no estan lligades exclusivament a la gent
gran, sí que és una realitat que aquestes situacions s’incrementen amb
l’edat, a causa de la major incidència de la discapacitat entre la gent d’edat
avançada, sobretot a partir dels 80 anys.

L'envelliment de la
població resident a
Catalunya planteja
reptes derivats de
l'atenció a la dependència.

Pel que fa al perfil de la població segons l’estat civil, entre els anys
1991 i 2001 s’aprecia una davallada de les persones casades, així com un
increment de les persones separades i divorciades. Igualment, es constata
un augment de la viduïtat, principalment entre les dones, que és conseqüència de l’envelliment de la població.
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GRÀFIC 142. POBLACIÓ SEGONS ESTAT CIVIL PER SEXE.
CATALUNYA, 1991
Unitats: percentatges.
solters/es

casats/es

vidus/es

Homes

Dones

Entre els anys 1991
i 2001 s’aprecia
una davallada de
les persones casades, així com un
increment de les
persones separades
i divorciades.

separats/es i divorciats/es

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, cens de població 1991.

GRÀFIC 143. POBLACIÓ SEGONS ESTAT CIVIL PER SEXE.
CATALUNYA, 2001
Unitats: percentatges.
solters/es

casats/es

vidus/es

separats/es i divorciats/es

Homes
Dones

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, cens de població 2001.
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Pel que fa a l’estructura de la població segons el tipus de llar, entre els
anys 1991 i 2001 s’aprecia un augment molt important de les llars unipersonals (el 84%), derivat de l’increment de les persones solteres que viuen
soles, així com de les dones més grans de 65 anys que viuen soles. Igualment, aquest fet s’explica per l’augment de les ruptures matrimonials.

Entre els anys 1991
i 2001 s’observa un
increment molt important de les llars
unipersonals.

S’incrementen també les llars monoparentals: les llars amb una mare
sola amb fills en el 57%, i les formades per un pare amb fills en el 34,9%.
El 80,7% d’aquestes llars l’any 2001 corresponen a una mare sola amb fills.
La situació de precarietat econòmica en què sovint queden aquestes dones
té com a conseqüència que viure en aquest tipus de llar sigui un factor de
risc de pobresa que, per tant, afecta la infància.
Finalment, s’observa un important increment de les formes de convivència entre persones no emparentades (el 81,6%).

GRÀFIC 144. POBLACIÓ SEGONS TIPUS DE LLAR.
CATALUNYA, 1991-2001
Unitats: variació relativa entre censos en percentatge.
Amb dos
nuclis o més
Pare sol amb
fill(s)
Amb un
nucli

Mare sola amb
fill(s)
Parella amb
fill(s)

Sense
nucli

Parella sense
fill(s)
Dues persones i
més
Unipersonals
-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, censos 1991 i 2001.

485

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006

1.3. MOVIMENTS MIGRATORIS: PERFIL DE LA POBLACIÓ
ESTRANGERA A CATALUNYA
1.3.1. Revisió del padró en data 1 de gener del 2006
Segons les nacionalitats
La població estrangera pot ser estudiada a partir de dos principis o
variables generals: la nacionalitat i el lloc de naixement. Per tant, cal fer
una referència específica al fet que les dades que s’obtinguin no seran
iguals. Per a l’adquisició de la nacionalitat se segueixen dos principis:
l’adquisició de la nacionalitat de l’Estat on té lloc el naixement (ius solis)
o l’adquisició de la nacionalitat del pare o la mare (ius sanguinis). Als
països anglosaxons i als d’Amèrica del Sud predomina la primera opció,
mentre que a Europa predomina la segona, si bé es freqüent la combinació d’ambdues. És aquesta característica, juntament amb la possibilitat
de realitzar un canvi en la nacionalitat originària, la que ocasionarà que
les dades dels estudis segons el lloc de naixement o la nacionalitat siguin
diferents.
En aquest apartat es farà referència a la nacionalitat de les persones
estrangeres i no al lloc de naixement.
Tal com ja s’hi ha fet referència a l’apartat de dinàmica demogràfica, la
població amb residència a Catalunya ha crescut des del 2005 en 139.491
persones respecte a l’any 2005. D’aquestes, 114.853 són residents de nacionalitat estrangera.
A Catalunya el
37,3% de les persones estrangeres
tenen nacionalitat
americana, el
27,2% africana, el
25,7% europea i el
9,7% asiàtica.
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La distribució de la població segons la seva nacionalitat mostra que
dels 7.134.697 residents a Catalunya, segons les dades del padró en data 1
de gener del 2006, 6.220.940 tenen nacionalitat espanyola i 913.757 tenen
nacionalitat estrangera. Per tant, el pes de la població estrangera sobre el
total de la població s’eleva fins al 12,8%.
Segons el continent al qual pertany cadascuna de les diferents nacionalitats, s’observa que el 37,3% dels estrangers o estrangeres tenen nacionalitat americana, principalment d’Amèrica del Sud (el 32,0% del total), el
27,2% africana, el 25,7% europea, el 9,7% asiàtica, i només el 0,1% són
d’Oceania.
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GRÀFIC 145. DISTRIBUCIÓ DE LES NACIONALITATS ESTRANGERES SEGONS CONTINENT. 1 DE GENER DEL 2006
Americana
341.242

Africana 248.753

Asiàtica
88.617
Europea
234.508

Oceànica 571

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de revisió del padró 2006 de l’INE.

L’evolució respecte al 2005 mostra que, en nombres absoluts, els nacionals espanyols han augmentat en 24.638 persones i els estrangers en
114.853, tal com ja s’ha esmentat, fet que significa un increment del 0,4%
i el 14,4%, respectivament.
Però l’increment respecte a l’any 2005 del nombre de persones estrangeres no ha estat de la mateixa manera segons el continent al qual pertany la
nacionalitat. Les nacionalitats que més han augmentat percentualment han
estat les asiàtiques (el 22,3%), seguides de les europees (el 21,9%). Les nacionalitats africanes s’han incrementat el 10,9% i les americanes el 10,4%.
Finalment, les nacionalitats oceàniques només augmenten el 8,6%.

Percentualment, les
nacionalitats que
més han augmentat
han estat les asiàtiques i, en nombres
absoluts, les europees.

Tot i això, en nombres absoluts, s’observa que la gradació és diferent.
En primer lloc augmenten les europees (42.116 persones més), seguides de
les americanes (32.161), les africanes (24.370), les asiàtiques (16.140) i les
oceàniques (45).
Per països, són les persones nacionals del Marroc les que constitueixen
el col·lectiu més nombrós de residents a Catalunya. El Marroc absorbeix el
20,6% del total d’estrangers o estrangeres residents.

Els marroquins i els
equatorians són les
persones estrangeres més nombroses
a Catalunya.

Altres col·lectius amb una forta presència a Catalunya són els equatorians, el 9,5% del total de persones estrangeres; els romanesos, el 5,6%; els
colombians, el 4,7%, i els bolivians, el 3,9%.
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Així, conjuntament, les persones nacionals del Marroc, Equador, Romania, Colòmbia, Bolívia i Argentina —només sis països— constitueixen
quasi el 50% dels nacionals estrangers residents a Catalunya.
El gràfic següent recull les nacionalitats que assoleixen el 86% del total
de persones estrangeres residents a Catalunya.

GRÀFIC 146. DISTRIBUCIÓ DEL 86% DE LES NACIONALITATS
ESTRANGERES MÉS NOMBROSES. CATALUNYA, 1 DE GENER
DEL 2006
Itàlia

Regne Unit
Portugal Bulgària

França
Alemanya
Pakistan
3,5%
Índia
2,8%
Filipines
2,8%
Xina
Veneçuela

Romania

5,6%

Rússia
Ucraïna
Algèria
Gàmbia

3,8%

Uruguai
Perú

3,2%

20,6%

Marroc

9,5%
Equador

4,7%
3,9%

4,2%

Senegal
Cuba

Colòmbia
Xile

Brasil

Mèxic
Bolívia Argentina

Rep. Dominicana

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de revisió del padró 2006, INE.

Els europeus més
nombrosos són els
romanesos entre els
no comunitaris, i
els italians entre els
comunitaris.

Si s’agrupen segons els grups continentals, s’observa que, d’Europa, els més nombrosos són els romanesos,1 els ucraïnesos i els russos
(51.353, 12.842 i 12.140 persones, respectivament), pel que fa als països
europeus no pertanyents a la UE; i els italians, els francesos, els alemanys

1. Cal tenir en compte que les dades analitzades fan referència a l’1 de gener del 2006 i que
Romania i Bulgària no entren a formar part de la UE fins a l’1 de gener del 2007.
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i els anglesos quant a països de la UE (31.914, 25.402, 18.790 i 16.458
persones, respectivament).
Pel que fa a l’Àfrica, tal com s’ha comentat, la nacionalitat del Marroc
és la primera (188.604), seguida, a força distància, de Gàmbia i del Senegal
(14.329 i 12.563 persones, respectivament). Aquests tres països absorbeixen el 86,6% de les persones africanes.
Les persones residents provinents d’Amèrica no presenten una concentració tan homogènia. Tot i això, pel que fa als sud-americans, destaquen
Equador, Colòmbia, Argentina i Bolívia (86.710, 43.228, 37.976 i 35.387
persones). Aquests quatre països assoleixen el 69,4% de les persones estrangeres sud-americanes. Respecte a l’Amèrica Central, els nacionals de
la República Dominicana són els majoritaris, seguits dels cubans (16.710 i
8.108 persones, respectivament). Els mexicans són els més nombrosos pel
que fa a les nacionalitats d’Amèrica del Nord (8.898 persones).

Equador, Colòmbia,
Argentina i Bolívia
concentren el
69,4% de les nacionalitats sud-americanes.

Àsia concentra el 9,7% de les persones estrangeres, que majoritàriament s’agrupen en quatre països: Xina, Pakistan, Índia i Filipines (34.791,
25.728, 10.158 i 7.560 persones, respectivament).
Destaca que aquests països ja eren els majoritaris el 2005. Per tant, les
tendències migratòries s’han anat consolidant. Tot i això, cal remarcar que els
creixements interanuals no s’han produït en la mateixa proporció en cadascun d’aquests. En primer lloc, cal esmentar que els procedents de l’Equador
han disminuït en 1.908 persones, el 2,2%. La resta de països han incrementat
el nombre de residents a Catalunya. En nombres absoluts, destaquen els marroquins (17.402), els romanesos (12.024), els xinesos (6.703) i els italians
(6.110). Percentualment, augmenten en major mesura els procedents del Brasil (el 39,1%, que correspon a 4.593 persones més), de Romania (el 30,6%),
de l’Índia (el 26,6%), de la Xina (el 23,9%) i els d’Itàlia (el 23,7%).

Segons les edats
L’estructura demogràfica per edats segons el continent al qual pertany cadascuna de les nacionalitats de les persones estrangeres residents a
Catalunya també aporta informació significativa,2 tot i que en aquest apartat serà tractada amb caràcter general.

2. La piràmide poblacional del conjunt de les persones estrangeres en relació amb la població
de nacionalitat espanyola va ser tractada a la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya
2005.
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El gràfic següent mostra la distribució per grans franges d’edat de les
nacionalitats agrupades segons el continent al qual pertanyen, amb una comparativa amb la població resident a Catalunya amb nacionalitat espanyola.
En primer lloc, es fa palesa la diferència entre la distribució de les franges d’edat més nombroses. Espanya té una població més envellida que es
concentra en franges d’edats més altes. Per contra, la població estrangera
quasi en la seva totalitat té edats entre 16 i 44 anys. El fet que la majoria de
les persones estrangeres estiguin representades en aquesta franja d’adults
joves pot ocasionar que en el futur, si mantenen la residència a Catalunya,
es produeixi un increment en la franja d’edat inferior, atès que la població
d’aquesta edat és considerada com a fèrtil.

GRÀFIC 147. DISTRIBUCIÓ PER FRANGES D’EDAT
DELS GRANS GRUPS DE NACIONALITATS. CATALUNYA,
1 DE GENER DEL 2006
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
0-15
Europa Àfrica

16-44
Amèrica

45-64
Àsia

Oceania

65 i més
Espanya

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de revisió del padró 2006, INE.
La majoria de la
població estrangera
és jove-adulta.

Pel que fa als espanyols, les edats mantenen la proporció següent: el
15,1% són menors de 16 anys, el 41,0% tenen entre 16 i 44 anys, el 25,4%
entre 45 i 64 anys i el 18,5% més de 65 anys.
Pel que fa al conjunt de les persones estrangeres, les diferències més
notables es troben a les franges d’edat superiors, atès que la franja entre 45
i 64 anys en concentra el 12,7% i, sobretot, els més grans de 65 anys només
representen el 2,5% de tota la seva població. La franja d’edat dels menors
de 16 anys mostra dades lleugerament superiors als espanyols, en concentrar-ne el 16,3% enfront del 15,1%. I és la proporció de persones entre 16
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i 44 anys aquella en què s’observa la major diferència percentual, de quasi
trenta punts, atès que representen el 68,5% de la població estrangera.
Analitzades les dades segons l’agrupació de nacionalitats per continents, s’observa que a Europa una alta proporció dels seus nacionals tenen
més de 45 anys, amb una aportació elevada de les persones de més de 65
anys. Comparativament amb altres continents, el pes de les persones grans
és més fort, dintre de la seva categoria, que en altres continents. Aquesta
mateixa distribució s’observa a les nacionalitats oceàniques.
Per contra, Àfrica destaca per tenir un nombre alt de persones menors
de 16 anys i entre 16 i 44 anys (el 21% del seu total són menors), i una menor quantitat de persones en edats elevades, atès que només un 10,4% dels
africans són més grans de 45 anys. Les nacionalitats americanes mantenen
una distribució similar a la dels espanyols, i percentualment només s’observen petites fluctuacions d’un o de mig punt. Les nacionalitats asiàtiques es
caracteritzen per mostrar una concentració molt elevada en la franja d’edat
entre jove i adulta, atès que un de cada quatre asiàtics té entre 16 i 44 anys
(el 74%).

De les persones
estrangeres, les que
tenen més pes en
edats superiors a 45
anys són els europeus i els oceànics,
i en edats inferiors
a 15 anys, els africans.

Per tant, els espanyols i els americans mostren una distribució entre les
diferents franges d’edat molt més similar, excepte a la franja de més de 65
anys. Les nacionalitats africanes es caracteritzen per una població concentrada en els menors i els adults joves. El asiàtics quasi en la seva totalitat
són adults joves. Els europeus i els asiàtics mostren una major tendència
cap a edats superiors.
Tot i això, les diferències més notables es troben en les mitjanes d’edat
de la població. La població total de Catalunya té una mitjana d’edat de 40
anys, la població de nacionalitat espanyola de 42 anys i l’estrangera de 31
anys. Segons continents d’origen, els més joves són els africans amb una
mitjana de 28 anys, els americans i els asiàtics se situen en els 30 anys, els
europeus en els 34 i els oceànics en els 36.

La mitjana d’edat
de la població de
nacionalitat espanyola és de 42 anys
i la de l’estrangera,
de 31 anys.

Segons el gènere
A Catalunya el nombre de dones estrangeres empadronades és de 408.899,
el 44,7% de les persones estrangeres residents (el 44,6% el 2005).
Comparativament amb les altres comunitats autònomes, s’observa que
Catalunya, en nombres absoluts, és la comunitat amb un nombre més alt de
dones estrangeres, seguida de Madrid amb 398.218 dones, València amb
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307.691 i Andalusia amb 222.779. Per tant, de la població femenina estrangera, Catalunya en concentra el 21,2% del total d’Espanya, seguida de
Madrid amb el 20,6%, València amb el 16,0% i Andalusia amb l’11,6%.
TAULA 182. DISTRIBUCIÓ DE LES PERSONES ESTRANGERES
SEGONS NACIONALITAT I SEXE. CATALUNYA, 1 DE GENER
DEL 2006
Unitats: nombres absoluts i percentatges.

Europea
Sexe

Americana

UE

Resta
Europa

Africana

Nord i
Central

Sud

Asiàtica i
Oceànica

Total

Homes

72.246

52.285

164.580

20.485

135.205

60.057

504.858

Dones

60.604

48.860

84.173

27.973

157.579

29.710

408.899

Total

132.850 101.145

248.753

48.458

292.784

89.767

913.757

33,8%

57,7%

53,8%

33,1%

44,7%

% dones

45,6%

48,3%

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’explotació del padró 2006, Idescat.
El 44,7% de les
persones estrangeres residents a
Catalunya són
dones.

Tot i això, apareix una dada rellevant quan es calcula el percentatge que
representa aquest col·lectiu sobre el total de persones estrangeres residents
a aquell territori. Al conjunt d’Espanya les dones són el 46,5% del total
de persones estrangeres, una xifra que augmenta progressivament en els
darrers anys. Per contra, a Catalunya les dones representen el 44,7% de les
persones estrangeres empadronades, molt per sota de la mitjana estatal. Un
percentatge lleugerament inferior al català s’observa a les comunitats de la
Rioja, el 42,4%; Aragó, el 44,3%; Castella-la Manxa, el 44,2%, i Múrcia,
el 39,8%.
Aquest fet és degut a la distribució entre les nacionalitats de les persones estrangeres residents a la comunitats autònoma corresponent. En comunitats autònomes amb un alt percentatge de nacionalitats africanes el
percentatge de les dones disminueix. Cal dir que el percentatge de dones
sobre les nacionalitats africanes al conjunt d’Espanya és del 32,0% sobre
el total d’africans, mentre que, per al conjunt de nacionalitats americanes,
les dones representen el 54,2% d’aquest col·lectiu. Per tant, de cada tres
persones estrangeres africanes una és dona i de cada dues d’americanes
una és dona.
A Catalunya el conjunt de nacionalitats africanes absorbeix el 27,2%.
Dins d’aquestes nacionalitats només el 33,8% són dones.
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Si analitzem la distribució de dones estrangeres segons la comarca es
mostra que, en general, les franges del litoral i del nord de Catalunya són
les que presenten un percentatge de dones superior respecte a la població
estrangera. Aquest fet es dóna per diversos motius entre els quals hi ha que
siguin comarques que tenen una immigració consolidada que va arribar fa
més temps i que s’ha establert al territori amb les seves famílies (Maresme,
Vallès Occidental, Baix Llobregat, Alt Empordà i Tarragonès). O bé, pel fet
que la proporció de nacionals americans, especialment sud-americans, en
aquestes comarques és força elevat i, atès que aquest col·lectiu presenta una
major proporció de dones, se n’observa el reflex en el conjunt del territori
(Vall d’Aran, Pallars Sobirà, Cerdanya i Alt Urgell). També es pot produir
l’efecte conjunt d’ambdós arguments, com es mostra al Barcelonès.

Les comarques amb
una immigració més
consolidada i/o un
alt percentatge de
persones estrangeres americanes tenen un percentatge
més alt de dones.

Per contra, les comarques on la presència femenina és menor es caracteritzen, de manera general, per tenir una proporció alta de persones
estrangeres empadronades amb nacionalitats africanes (Urgell, Conca de
Barberà, Pla d’Urgell, Garrigues o Segrià).
Les nacionalitats dels països més nombroses a Catalunya, pel que fa a
les dones, són: Marroc, que concentra el 17% del conjunt de dones estrangeres; Equador (l’11,4%); Romania (el 5,9%); Colòmbia (el 5,8%); Bolívia
(el 5,0%); Argentina (el 4,6%); Perú (el 3,9%); Xina (el 3,9%); Itàlia (el
3,2%); França (el 3,0%); la República Dominicana (el 2,5%), i Alemanya
(el 2,2%). Aquestes dotze nacionalitats absorbeixen el 68,4% de les dones
estrangeres.

Les marroquines representen el 17% de
les dones estrangeres empadronades.

Pel que fa a l’edat, el 56,2% de les dones tenen entre 15 i 44 anys.
La distribució per edats és la següent: l’11,1% són menors de 15 anys,
el 22,4% tenen entre 15 i 29 anys, el 33,8% entre 30 i 44 anys, l’11,6%
entre 45 i 59 anys, el 2,9% entre 60 i 69 anys, l’1,1% entre 70 i 79 anys i
el 0,3% són més grans de 85 anys. La mitjana d’edat és de 30 anys, una
mica inferior que la que es registra per al conjunt de persones estrangeres
empadronades a Catalunya (31 anys).

Segons la distribució comarcal
Un altre aspecte important en l’anàlisi demogràfica de la població estrangera és l’estudi del seu àmbit residencial, atès que la concentració d’immigració en zones concretes marcarà el seu impacte sobre la població que
prèviament hi residia, que a més acusarà en major o menor mesura el contrast
segons la proximitat cultural i d’hàbits del col·lectiu que s’hi estableixi.
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El perquè de les seves decisions de fixar la residència en una o altra
comarca pot estar condicionat per molts motius com ara l’existència al lloc
de destinació de xarxes relacionals prèvies i/o la possibilitat d’obtenir-hi
feina o habitatge.
En nombres absoluts, la distribució comarcal revela que les persones
nacionals estrangeres es concentren a les comarques on la població autòctona tendeix a fixar la seva residència. Hi ha, per tant, una correlació entre
l’empadronament de persones de nacionalitat espanyola i les de nacionalitat estrangera.
Els nombres més
alts de persones
estrangeres es
localitzen al Barcelonès, el Vallès
Occidental, el
Baix Llobregat, el
Maresme i el Vallès
Oriental.

Així, al Barcelonès, al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, al Maresme i al Vallès Oriental és on es troba el major nombre d’immigrants, igual
que també és més gran la proporció de població amb nacionalitat espanyola. I comarques com l’Alta Ribagorça, el Priorat, el Pallars Sobirà, el
Pallars Jussà, el Solsonès, el Ripollès, la Vall d’Aran o la Terra Alta tenen
un nombre de persones estrangeres molt baix, igual que passa amb les seves respectives poblacions autòctones. Concretament, el nombre d’immigrants varia entre els 511 que hi ha empadronats a l’Alta Ribagorça i els
1.577 de la Vall d’Aran.

S’observa una tendència progressiva
a la desconcentració de la població
estrangera en
determinades comarques.

Analitzant la proporció de persones estrangeres empadronades a les comarques amb un nombre més alt d’immigrants amb l’excepció del Vallès
Oriental, s’observa que des de l’any 2001 el pes relatiu dels immigrants
en aquestes comarques sobre el total es va reduint. Aquesta tendència és
significativa atès que, si bé s’evidencia que aquestes comarques acullen
persones estrangeres —per l’augment continu de l’afluència d’aquestes
persones—, la proporció que les escull és menor per la qual cosa se n’incrementa el nombre en altres comarques, fet que palesa una tendència a la
desconcentració.
D’altra banda, cal observar l’impacte que aquesta població estrangera
té sobre el total de la població resident en les diferents comarques. Amb
aquest objectiu s’ha calculat el pes relatiu o proporció de persones estrangeres empadronades sobre el total de la població a cadascuna de les comarques catalanes.
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GRÀFIC 148. PERCENTATGE DE POBLACIÓ DE NACIONALITAT
ESTRANGERA A LES COMARQUES DE CATALUNYA. 1 DE GENER DEL 2006
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’explotació del padró 2006, Idescat.

Les comarques amb percentatge més alt de persones immigrants respecte a la seva població total són: l’Alt Empordà, la Segarra, el Baix Empordà,
la Selva, la Vall d’Aran, el Gironès, el Montsià i el Barcelonès.

1.3.2. Targetes i autoritzacions de residència de la població immigrant
Segons els règims
Una altra font que permet fer una aproximació a l’anàlisi de la població
d’immigrants a Catalunya és la que proporciona el Ministeri de Treball i
Afers Socials, mitjançant l’Observatori permanent de la immigració, a través del recompte de targetes d’autoritzacions i residències en vigor de les
persones estrangeres. El problema sorgeix en el mateix recompte, atès que
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només es tenen en compte aquelles targetes que estan en vigor i se n’exclou
els nacionals estrangers amb una situació administrativa irregular, a més
dels estudiants o dels que es troben en el moment del recompte tramitant
els seus permisos. Aquesta característica, entre d’altres, ocasionarà algunes
diferències entre les dades que s’analitzaran més endavant i les de l’epígraf
anterior.
A més, cal afegir que les diferències pel que fa a les dades del padró
continu d’habitants s’incrementen atès que els dos recomptes es fan amb
un any de diferència. Les darreres dades de l’Observatori permanent de la
immigració corresponen al 31 de desembre del 2006, mentre que les de
l’explotació del padró que realitza l’INE són de l’1 de gener del 2006.
Fet aquest aclariment, a Catalunya el 31 de desembre del 2006 hi ha
642.829 targetes o autoritzacions de residència en vigor.
Catalunya es manté
com la comunitat
autònoma amb més
nombre de targetes
o autoritzacions de
residència.

Segons els règims de residència, 136.061 estan inclosos al règim comunitari (el 21,2%) i 506.768 al règim general (el 78,8%). Per a la determinació del tipus de règim normatiu a aplicar té molta rellevància la nacionalitat
de l’estranger o el seu grau de parentiu. Així, les nacionalitats de països
pertanyents a la UE o a l’Espai Econòmic Europeu i els familiars, de tercers
països, dels espanyols i dels nacionals dels esmentats països, estan inclosos
al règim comunitari i la resta de països, al règim general.
Catalunya es manté, igual que els darrers anys, com l’autonomia amb
major nombre de targetes. El pes relatiu del nombre de targetes sobre el
conjunt d’Espanya és del 23,5%. Així, quasi una de cada quatre targetes o
autoritzacions de residència d’Espanya està en vigor a Catalunya.
Entre les comunitats autònomes de Catalunya, Madrid, València i Andalusia es concentren el 73% del total de targetes tramitades i en vigor a
Espanya.
La comunitat que s’hi troba més propera en nombres absoluts és
Madrid, que absorbeix el 21,0% del total de targetes en vigor. El nombre de
persones estrangeres amb targeta d’aquesta comunitat és de 575.118, però
la distribució entre els dos règims aplicables és diferent a la de Catalunya.
En aquest cas, el nombre de persones estrangeres comunitàries és superior,
del 24,0%.
Per al conjunt d’Espanya, la distribució dels dos règims és del 30,8%
per al règim comunitari i del 69,2% per al general. Catalunya mostra un
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major nombre de targetes d’immigrants als quals no els és aplicable el règim comunitari, el que s’anomena de tercers països (el 78,8%). Tot i això,
amb caràcter general, la majoria d’autonomies tenen un nombre més elevat
de persones estrangeres de tercers països que comunitàries. Aquesta regla
només la trenquen Canàries, Galícia i Ceuta, que mostren un nombre més
alt de targetes de persones estrangeres comunitàries.

Segons el tipus de targeta
De les 506.768 targetes o autoritzacions de residència en vigor el 31 de
desembre del 2006 corresponents al règim general, 59.627 eren targetes inicials, 184.750 de primera renovació, 59.065 de segona renovació i 201.426
eren permanents. Destaca que el nombre de targetes permanents és força elevat, la qual cosa indica que hi ha un gran nombre de persones estrangeres que
són a Catalunya des de fa més de cinc anys (el 39,8% del total).

El nombre de targetes permanents
(més de 5 anys de
residència) és força
elevat.

Percentualment, el nombre de targetes permanents i de primera renovació, les altres més nombroses, absorbeixen el 76,2% de les targetes.
A Catalunya el nombre de targetes inicials concentra l’11,8% del total
d’Espanya.

Segons la nacionalitat
De les 642.829 targetes o autoritzacions en vigor a Catalunya, 84.265
corresponen a persones estrangeres de l’Europa comunitària, 54.495 de la
resta de països europeus, 216.852 d’Àfrica, 215.669 d’Amèrica, 71.027
d’Àsia i 294 d’Oceania.
Percentualment, la distribució de les targetes és la següent: 13,1% de la
UE, 8,5% de la resta de països d’Europa, 33,7% d’Àfrica, 33,6% d’Amèrica i 11,0% d’Àsia. Segons els països, el Marroc, l’Equador i Romania són
els països que tenen més nacionals a Catalunya amb targeta o autorització
de residència en vigor.
Es pot observar que la distribució segons les nacionalitats de les persones estrangeres amb targeta o autorització de residència en vigor és diferent
a la que s’observava en el tractament de les dades del padró continu d’habitants. En aquest cas, el 85,5% de les targetes més nombroses es distribueix
en els vint-i-tres països. En el cas del padró, el 86% de les targetes es distribueixen en vint-i-nou països.
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Marroc, Equador,
Colòmbia i Xina
són els països que
tenen més nacionals
a Catalunya amb
targeta o autorització de residència.

No obstant això, es mostra una correlació entre ambdues fonts pel que
fa als països amb un nombre més alt de persones estrangeres a Catalunya.
Els països amb un nombre més alt de targetes són: Marroc (170.880), Equador (64.786), Colòmbia (32.817), Xina (29.372), Romania (28.087), Perú
(27.133) i Itàlia (23.282).

Evolució del nombre de targetes
Enguany, el creixement del nombre de targetes ha estat del 6,5% a
Catalunya respecte al 31 de desembre del 2005. Aquest percentatge no ha
estat de la mateixa manera si s’analitza segons els règims d’aplicació. El règim comunitari destaca per un increment del 14,6% i el general, del 4,5%.
Aquest fet és força rellevant perquè mostrarà quins col·lectius de nacionalitats poden ser més nombrosos a Catalunya.
Cal destacar que l’increment registrat el 2006 a Catalunya, del 6,5%, ha
estat molt lleuger comparat amb el que s’havia detectat en anys anteriors.
L’increment interanual registrat el 2005 assolia el 30,6%, el del 2004 el
20,3%, el del 2003 el 16,9% i el del 2002 el 17,2%.
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2.

SALUT

2.1. REFERÈNCIES AL MARC NORMATIU
I INICIATIVES PÚBLIQUES
Àmbit comunitari
El 2006 s’ha publicat el Dictamen del Comitè de les Regions sobre la
Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i
Social Europeu i al Comitè de les Regions «Més salut, seguretat i confiança
per als ciutadans: estratègia de salut i protecció dels consumidors», i sobre
la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual s’estableix un programa d’acció comunitària a l’àmbit de la salut i la protecció
dels consumidors (2007-2013).3

“Més salut, seguretat i confiança
per als ciutadans:
estratègia de salut i
protecció dels consumidors.”

A la Comunicació esmentada es propugna una política sanitària i del
consumidor conjunta que pot generar efectes de sinergia per a la difusió
de coneixements, mètodes de treball i un ús més eficaç dels recursos administratius.
El Dictamen ressalta que el fet de vincular la protecció dels consumidors a l’assistència sanitària pot contribuir a assolir un equilibri major a
l’interior dels estats membres, especialment si es té en compte que les diferències socials i econòmiques provoquen desequilibris en matèria de salut
i protecció dels consumidors.
Pel que fa als hàbits i els factors determinants de la salut, en l’àmbit comunitari destaca, en primer lloc, el Dictamen del CESE sobre el tema de l’obesitat
a Europa: paper i responsabilitat dels interlocutors de la societat civil,4 el qual
constata l’increment de l’obesitat a la Unió Europea i proposa engegar una
campanya de lluita en contra, l’Obesity Check, i de sensibilització respecte als
beneficis d’un estil sa de vida (vegeu la Memòria de l’any anterior).
En segon lloc, el CESE publica un Dictamen sobre la proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre l’Observatori europeu

Dictamen del CESE
sobre la proposta
de Reglament sobre
l’Observatori europeu de la droga i les
toxicomanies.

3. DOUE C88, d’11.04.2006.
4. DOUE C24, de 31.01.2006.

499

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006

de la droga i les toxicomanies5 en el qual recomana que es garanteixi la
participació de totes les parts interessades, així com la major transparència
possible. D’altra banda, la Comissió Europea publica el Llibre verd per
al diàleg amb la societat civil en matèria de drogues i obre un període de
consulta pública.
Comunicació de la
Comissió Europea
per tal de reduir els
efectes nocius de
l’alcohol.

Finalment, cal destacar la Comunicació de la Comissió Europea per tal
de reduir els efectes nocius de l’alcohol, en la qual s’estableix una estratègia de la Unió Europea per donar suport als estats membres en la reducció
dels problemes relacionats amb el consum d’alcohol. A la Comunicació
s’identifiquen les prioritats que cal protegir, es proposa un fòrum de parts
interessades sobre l’alcohol i la salut i s’estableixen els àmbits en què la
indústria pot aportar la seva contribució, especialment en matèria de publicitat i comercialització responsable.

Àmbit estatal
Cal fer referència a l’aprovació del Reial decret 1207/2006, de 20 d’octubre, pel qual es regula la gestió del Fons de cohesió sanitària,6 el qual
estableix els criteris i els procediments per a la gestió adequada i la distribució del Fons de cohesió sanitària (creat per la Llei 21/2001, de 27 de
desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del
nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i
ciutats amb estatut d’autonomia).
El 2006 s’aprova
la Llei orgànica
7/2006 de protecció
de la salut i de lluita contra el dopatge
en l’esport.

D’altra banda, s’aprova la Llei orgànica 7/2006, de 21 de novembre,
de protecció de la salut i de lluita contra el dopatge en l’esport,7 la qual
actualitza els mecanismes de control i de repressió del dopatge en l’àmbit
de l’esport i crea un marc sistemàtic i transversal de prevenció, control i
repressió del dopatge ja que es considera un risc greu per a la salut, tant
dels esportistes professionals com dels practicants habituals o bé ocasionals d’alguna activitat esportiva.
També s’aprova la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garantia i ús racional dels medicaments i productes sanitaris,8 la qual revisa la normativa
vigent del sector farmacèutic i l’adapta a les directives europees.

5. DOUE C69, de 21.03.2006.
6. BOE núm. 252, de 21.10.2006.
7. BOE núm. 279, de 22.11.2006.
8. BOE núm. 178, de 22.07.2006.
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Per acabar, cal destacar que el Ministeri de Sanitat presenta el primer
Informe sobre salut i gènere, el qual exposa la manera com afecten la salut
o l’assistència sanitària d’homes i dones un conjunt de malalties importants
per la seva prevalença o mortalitat. Fa també una anàlisi sobre la perspectiva de gènere en les polítiques de salut i sobre com les actuacions d’igualtat
aborden els aspectes de salut. Aquest Informe conclou amb deu propostes
per tal d’afavorir la igualtat d’homes i dones en l’àmbit de la salut.

Àmbit català
Es crea el Pla director sociosanitari i el seu Consell Assessor a través
del Decret 39/2006,9 com a instrument d’informació, estudi i proposta mitjançant el qual el Departament de Salut determina les línies directrius per
impulsar, planificar, coordinar i avaluar les actuacions a desenvolupar en
els àmbits de les cures pal·liatives, la malaltia d’Alzheimer i altres demències, l’atenció geriàtrica, l’atenció a malalties neurodegeneratives i el dany
cerebral.
D’altra banda, destaca l’aprovació de diversos decrets pels quals es
creen els plans directors en els diferents àmbits de la salut (oncologia, malalties de l’aparell circulatori, recerca en ciències de la salut, salut mental
i addiccions, immigració i cooperació en l’àmbit de la salut), així com els
seus consells assessors.

Es crea el Pla director sociosanitari
i el seu Consell Assessor.

També s’aprova el Decret 38/2006, de 14 de març,10 pel qual es regula
la creació de governs territorials de salut. Aquest estableix la col·laboració
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les administracions
locals en l’àmbit de la salut amb la finalitat d’assolir un grau més alt d’integració entre les administracions i millorar així l’atenció prestada a la ciutadania i a la comunitat.
El Departament de Salut aprova, mitjançant el Decret 31/2007, de 30 de
gener, la regulació per primera vegada de les condicions per a l’exercici de
determinades teràpies naturals.11 Aquesta normativa estableix concretament
les condicions d’exercici de l’acupuntura i les teràpies orientals afins, les
teràpies naturistes, les teràpies i tècniques manuals, i l’homeopatia. Cal esmentar que el Col·legi de Metges de Catalunya ha impugnat aquest Decret.

9. DOGC núm. 4594, de 16.03.2006.
10. DOGC núm. 4594, de 16.03.2006.
11. DOGC núm. 4812, d’1.02.2007.
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Iniciatives públiques
Campanya per a la preparació i la conservació del menjar
El Departament de Salut ha realitzat una campanya informativa per tal
de sensibilitzar els ciutadans sobre les principals normes que cal respectar
en la preparació i la conservació del menjar, per preveure les anomenades
toxiinfeccions alimentàries, que són malalties amb símptomes principalment digestius, com ara vòmits i diarrees, que es produeixen quan una persona consumeix un aliment contaminat per bacteris, com ara la salmonel·la,
i, tal vegada, transmetre consells sobre hàbits alimentaris saludables.

Acord entre Justícia i Salut per atendre en salut mental i drogodependències els menors i joves sotmesos a mesures judicials
Acord per atendre
en salut mental i
drogodependències
els menors i joves
sotmesos a mesures
judicials.

El Departament de Justícia i el Departament de Salut han signat un
Acord de col·laboració per impulsar un model d’atenció integral en salut
mental i drogodependències a tots els serveis d’atenció als menors i joves
que entren en el circuit de la justícia juvenil a Catalunya.
L’Acord preveu la creació de la primera Unitat Terapèutica a Catalunya
que donarà atenció especialitzada en salut mental i drogodependències a
aquests joves.
A més de la Unitat Terapèutica, s’han establert un conjunt d’accions
entre les quals destaquen els programes preventius, l’ampliació de l’oferta
de tractament específic i dels programes de formació.

Guia per al respecte a la pluralitat religiosa en l’àmbit hospitalari
El Departament de Salut va elaborar la Guia per al respecte a la pluralitat religiosa en l’àmbit hospitalari que té com a objectius facilitar informació a tot el personal sanitari sobre com canalitzar les possibles peticions
d’atenció religiosa de les persones ingressades als centres sanitaris, fer-se
ressò de la importància del respecte a les conviccions de fe, especialment
en situacions de malaltia, així com oferir una sèrie de propostes d’actuació
a partir de pràctiques ja existents.

Campanya de prevenció del consum de cànnabis
L’Ajuntament de Barcelona i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya van portar a terme durant el mes de febrer del 2006 una
campanya per potenciar el sentit crític i la percepció de risc dels joves en
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relació amb el consum de cànnabis, atès l’increment en els últims deu anys
del seu consum entre els adolescents.

Campanya de seguretat viària en què es relacionen l’embaràs i la
conducció
Segons estimacions, entre un 2% i un 3% de les dones embarassades es
veuen implicades en algun accident de trànsit durant el període de gestació,
i a l’Estat espanyol els sinistres de circulació poden provocar la interrupció
de 200 a 700 embarassos cada any, sense comptar el nombre de lesions no
mortals ni de parts prematurs.
Aquest grau de sinistralitat denota que sovint les dones desconeixen
quin és el comportament més segur com a conductores o passatgeres i, en
especial, pel que fa a l’ús del cinturó de seguretat.
Per tal de fomentar el cinturó com un sistema de retenció clau per reduir
de forma significativa les lesions en cas d’accident, el Servei Català de
Trànsit i el Departament de Salut col·laboren conjuntament en una campanya adreçada a les dones embarassades.

Guia per a l’aplicació de l’autocontrol als establiments alimentaris
El Departament de Salut va editar aquesta Guia, com a eina per a la
prevenció de riscos sanitaris associats al consum d’aliments i per facilitar als operadors dels establiments alimentaris l’aplicació real i efectiva
d’autocontrol, tot i considerant que la consolidació de l’aplicació d’aquest
autocontrol i la seva extensió als sectors vinculats a la cadena alimentària
i la formació dels professionals que hi treballen constitueixen els elements
estratègics principals per aconseguir productes segurs.

El 2006 s’edita la
Guia per a l’aplicació de l’autocontrol
als establiments
alimentaris.

2.2. ACTUACIONS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT
I PREVENCIÓ DE LES MALALTIES
En les societats socialment desenvolupades, la salut i la qualitat de
vida són una prioritat. Per aconseguir uns elevats nivells de salut, el
sistema sanitari s’organitza fonamentalment en tres eixos bàsics: l’assistència hospitalària, l’atenció primària i la salut pública. A grans trets,
les dues primeres actuacions concentren les actuacions de restabliment
de la salut i el tercer eix concentra la prevenció de malalties i foment
de la salut.
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L’any 2006 destaca
per l’aprovació de
diversos plans directors en diferents
àmbits de la salut.

L’any 2006 destaca, tal com s’ha esmentat a l’apartat normatiu, per
l’aprovació de diversos plans directors en diferents àmbits de la salut amb
l’objectiu d’incidir en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties per tal d’aconseguir una reducció de la morbiditat i la mortalitat a
Catalunya. Alhora, es vol instaurar un model sanitari que integri i prioritzi
la salut pública, incloent-hi la salut laboral i mediambiental, l’atenció sanitària i els serveis sanitaris i socials d’atenció a la dependència. Amb aquest
motiu, s’han desenvolupat durant l’any 2006 els plans que es descriuen a
continuació.

2.2.1. Pla contra les malalties de l’aparell circulatori
Les malalties de l’aparell circulatori són el principal problema de salut
a la gran majoria de països desenvolupats. En part, això és conseqüència
del control que s’ha aconseguit sobre altres tipus de malalties i de l’increment d’esperança de vida que això ha comportat, així com de determinats
hàbits de vida poc saludables.
Per aquest motiu, el Departament de Salut va presentar el mes d’abril
del 2006 el Pla director de malalties de l’aparell circulatori. Amb aquest
Pla es pretén aconseguir reduir en més del 5% la mortalitat per aquestes
malalties en els propers tres anys, cosa que significaria que deixarien de ser
la primera causa de mort a Catalunya.
El Pla consta de quatre línies estratègiques: la prevenció, el diagnòstic i
tractament, la rehabilitació i la recerca i tecnologia.
Algunes de les línies d’acció destacables del nou Pla director són la
millora de l’accessibilitat de la població a l’atenció urgent, el desenvolupament de la reinserció dels pacients, l’aplicació de les mesures preventives
per a les malalties de l’aparell circulatori a l’atenció primària, la creació
d’un model de rehabilitació cardiovascular per a Catalunya i l’establiment
de criteris de distribució i implantació de noves tecnologies diagnòstiques
i terapèutiques. També és un element central d’aquesta iniciativa l’esforç
per millorar la competència dels professionals i per facilitar-los els mitjans
adients.
Pel que fa als recursos disponibles en la lluita contra aquests problemes,
el Departament de Salut destina el 17,3% del seu pressupost a la prevenció, el
tractament, el control i la rehabilitació de les malalties de l’aparell circulatori.
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En definitiva, es preveu que l’acció conjunta de les condicions socioeconòmiques, de les mesures de salut pública (tabac, dieta i exercici) i de
la millora dels tractaments en la fase aguda de les malalties faci canviar el
perfil actual del nombre de persones malaltes i de morts a Catalunya.

2.2.2. Pla director d’oncologia
El 28 de febrer del 2006 es va aprovar el nou Pla director d’oncologia, que
es presenta com un model d’atenció a les persones malaltes de càncer basat en
un desplegament adequat i una ordenació dels recursos tecnològics i assistencials. Aquest Pla té com a finalitat essencial permetre millorar els serveis sanitaris per tal d’augmentar l’efectivitat de les mesures preventives i terapèutiques.
Les noves accions previstes dins d’aquest Pla s’adrecen vers la reordenació dels serveis d’atenció oncològica a Catalunya i l’increment de l’activitat del diagnòstic ràpid, de la radioteràpia, dels hospitals de dia i de les
cures pal·liatives. També s’incrementa l’activitat dels cribratges de càncer
de mama amb l’obertura de noves oficines tècniques dedicades a aquesta
finalitat, i s’obre una nova oficina tècnica en cribratge de càncer de cèrvix.
El càncer de mama és el més freqüent entre les dones, i se n’incrementa
el nombre de casos nous cada any un 2,2%, i un 2,4% entre les dones més
joves (de 35 a 49 anys). No obstant això, la supervivència d’aquest càncer
és una de les que més està augmentant. Actualment, el 76% de les dones
afectades sobreviuen cinc anys o més. De fet, hi ha 45.000 dones que, actualment, conviuen a Catalunya amb un diagnòstic de càncer de mama, més
o menys recent.
El pressupost sanitari destinat a oncologia és, aproximadament, de 610
milions d’euros.

2.2.3. Indicadors de salut maternoinfantil en la població estrangera
i Protocol d’atenció a infants immigrants
Una de les àrees clau de la demanda de la població immigrada són els
aspectes relacionats amb l’embaràs, el part i els primers anys de vida, per
la qual cosa el Departament de Salut va presentar el segon semestre de
l’any 2006 un Informe d’indicadors de salut maternoinfantil en la població
estrangera i un Protocol d’atenció a infants immigrants.

Una de les àrees
clau de la demanda de la població
immigrada són els
aspectes relacionats
amb l’embaràs.
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Els estrangers amb targeta sanitària a Catalunya (segons l’esmentat estudi) són 436.978. Dins d’aquest col·lectiu, la població de 0 a 18 anys és
de 70.865 nens i joves. Aquestes xifres van fer palesa la importància de fer
un abordatge de l’assistència sanitària a aquests col·lectius, normalment
amb pocs recursos econòmics i amb determinades necessitats i sensibilitats
específiques.
El Protocol recull orientacions complementàries per atendre algunes
peculiaritats vinculades a la procedència geogràfica i cultural dels nens que
poden tenir transcendència per a la seva salut. Estableix que l’atenció a la
població infantil immigrant s’ha de fer a través de la xarxa d’atenció primària, en coordinació amb l’especialitzada i la xarxa social. A més, aquest
abordatge s’ha d’efectuar conjuntament amb intervencions educatives i
de cribratge. També recull un seguit de recomanacions per a l’abordatge
d’alguns aspectes que poden millorar la integració i l’acollida dels infants
nouvinguts, relatius a la informació i acollida (intercanvi amb la societat
d’acollida, accés al sistema sanitari, escolarització, etc.), la prevenció d’accidents i maltractaments, la salut mental i el dol migratori, i la prevenció de
la mutilació genital femenina.

2.2.4. Nou model d’atenció a la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga
crònica
El Departament de Salut, durant l’any 2006, ha iniciat la difusió i la
implantació a Catalunya d’un nou model d’atenció a la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica per millorar l’atenció de les persones afectades. Es
tracta de dues malalties caracteritzades per dolor, fatiga, trastorns del son,
entre d’altres, que poden arribar a afectar de manera significativa la qualitat
de vida de les persones que les pateixen, amb repercussions laborals, familiars i socials que poden ser molt rellevants. Es calcula que a Catalunya hi
poden haver prop de 140.000 persones afectades.
L’objectiu és reorientar una atenció que fins ara s’ha caracteritzat per
les demores i els llargs recorreguts dels pacients entre diferents dispositius, així com per una assistència centrada en hospitals altament especialitzats i un grau escàs de coneixement per part dels professionals de la
salut.
El model que proposa el Departament de Salut ha estat el resultat del
treball elaborat amb la col·laboració de professionals i consensuat amb les
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associacions de persones afectades i amb les societats científiques de les
especialitats implicades, i pretén reforçar la capacitat diagnòstica i de tractament de l’atenció primària de salut com a nivell assistencial més proper a
la població afectada, procurar eines diagnòstiques i terapèutiques basades
en l’evidència científica i proporcionar el suport de la xarxa d’atenció especialitzada, tant hospitalària com de salut mental.

2.2.5. Pla director de salut mental i addiccions
L’alta prevalença de les malalties mentals, la càrrega que generen
en el sistema sanitari i en la societat i la necessitat de dignificar socialment una malaltia que històricament ha anat per darrere d’altres van
fer necessària l’elaboració del Pla director de salut mental i addiccions,
aprovat pel Govern de la Generalitat el passat 28 de febrer del 2006.
Amb aquest Pla es podran determinar les línies directrius per impulsar
la prevenció i el tractament de les malalties associades a la salut mental i addiccions, així com millorar la qualitat de vida de les persones
afectades.
Al llarg de la vida, un 27% de les dones i un 20% dels homes de
Catalunya tenen possibilitats de patir un trastorn mental. L’ansietat, els
trastorns depressius i els trastorns mentals en general estan entre les primeres causes de dies de treball perduts. Hi ha molts casos infradiagnosticats,
sobretot en l’àmbit de la tercera edat, així com una important prevalença de
trastorns emocionals en la infància o l’adolescència.
El Departament de Salut aposta per un model d’atenció a la salut
mental comunitari, en oposició a l’antic model d’ingressos de llarga
estada o permanents, així com pels pisos amb suport, les residències,
l’atenció domiciliària i el suport a les famílies, nous serveis d’hospitalització per a adolescents, l’ampliació dels serveis de rehabilitació
comunitària a partir dels setze anys, la millora de les atencions a urgències domiciliàries psiquiàtriques, la millora de l’atenció especialitzada a poblacions vulnerables (immigrants, sense sostre, violència de
gènere, discapacitats intel·lectuals, etc.) i l’atenció especialitzada a la
dependència de la cocaïna.
El pressupost previst per a noves accions durant l’any 2006 ha estat de
més de 68 milions d’euros, un 50% més que l’any passat pel que fa a salut
mental i un 27% més pel que fa a drogodependències.
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2.2.6. Pla integral d’urgències de Catalunya
El conjunt d’actuacions del Pla integral d’urgències de Catalunya
(PIUC) inclou la vacunació antigripal, el reforçament dels serveis sanitaris
en matèria d’altes de malalts aguts, subaguts i sociosanitaris, el reforçament de l’atenció domiciliària, l’increment de personal mèdic, d’infermeria
i d’altres recursos humans, la potenciació del transport sanitari i, finalment,
un pla de comunicació per fomentar l’ús adequat dels serveis sanitaris i
informar els ciutadans sobre la prevenció i els hàbits saludables.
La demanda de vacunació aquesta temporada ha estat la més intensa
dels darrers anys a causa, especialment, de l’impacte de les notícies sobre
la grip aviària. Com és habitual en la dinàmica de la campanya antigripal,
el ritme de vacunació va baixar molt durant el mes de novembre, però, a
diferència d’altres temporades, no es va aturar i hi va haver una activitat vacunal significativa. El nombre de vacunes distribuïdes en el període 20052006 ha estat d’1.413.649, el 10,5% més que en la temporada anterior.
Això equival a una cobertura del 74% de la població de risc. La cobertura
del personal sanitari ha estat del 14,7% en el medi hospitalari i del 30,5%
en l’atenció primària.
La novetat principal d’aquest any rau en l’àmbit del reforçament de
l’atenció domiciliària, que té per objectiu millorar l’atenció al malalt i reduir-ne el nombre de reingressos a l’hospital.
A més, s’hi afegeix una iniciativa nova: el programa anomenat Pla de
suport postalta. Aquest Pla, adreçat a reforçar l’atenció domiciliària, estableix l’assignació d’un equip de suport postalta a determinats pacients donats d’alta, un cop valorats els criteris clínics i l’àmbit territorial d’aquests i
sempre en el cas que aquests pacients tinguin un cuidador. Aquest equip de
suport ha de fer com a mínim una visita diària al domicili del pacient durant
un període de temps que pot arribar als quinze dies.
El Servei d’Atenció Telefònica 061 ha atès durant aquest període un
total de 550.420 trucades, mentre que el personal sanitari del Servei Sanitat
Respon n’ha atès 83.412.
D’altra banda, els equips d’atenció primària dels CAP han atès més
de 17,2 milions de visites. Les visites domiciliàries ateses per aquests
equips han estat 295.169. Paral·lelament, la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública ha atès 1.046.661 urgències d’adults i 80.335 urgències
infantils.

508

CONDICIONS DE VIDA I BENESTAR SOCIAL

El Departament de Salut hi va dedicar l’hivern 2005-2006 més de 32
milions d’euros, la qual cosa representa un 19% més que el pressupost de
l’any anterior.

2.2.7. Pla per combatre els trastorns alimentaris
Atès que els trastorns del comportament alimentari (TCA), entre els
quals destaquen l’anorèxia i la bulímia nerviosa, han esdevingut una de
les patologies psiquiàtriques més preocupants de l’adolescència i la joventut, i són ja la tercera malaltia crònica més freqüent en l’adolescència
(es calcula que el 10% de les noies i l’1% dels nois tenen risc de patir
aquesta malaltia), el Departament de Salut ha posat en marxa el Pla per
combatre els trastorns alimentaris. Aquest Pla té com a objectiu l’abordatge integral de les patologies relacionades amb els trastorns alimentaris, des de la seva promoció i prevenció fins a la detecció precoç, la
rehabilitació i la reinserció.

L’anorèxia i la
bulímia nerviosa
han esdevingut una
de les patologies
psiquiàtriques més
preocupants de
l’adolescència i la
joventut.

Altres objectius fonamentals del Pla són millorar l’oferta de tractaments, així com potenciar l’atenció psicoterapèutica i reordenar de forma
coordinada els recursos en cada un dels tres nivells: l’assistència primària,
l’assistència psiquiàtrica i de salut mental (centres de salut mental, hospitals de dia i hospitalització) i, finalment, l’atenció especialitzada (ginecologia, endocrinologia, medicina interna, etc.).
En aquest sentit, considerant que l’entorn educatiu és clau en la prevenció dels trastorns alimentaris, el Pla ha previst actuacions de prevenció
en aquest entorn com ara l’edició de la Guia per a educadors i educadores
amb la finalitat de sensibilitzar-los en relació amb aquests trastorns, i per
potenciar el creixement personal dels joves, afavorir la detecció precoç dels
trastorns i donar pautes de col·laboració per al seu tractament.

2.2.8. Pla d’implantació progressiva en activitat física i salut
a Catalunya
Amb aquest Pla es vol combatre el sedentarisme entre els ciutadans
mitjançant la prescripció d’activitat física com a eina terapèutica, promovent el consell i la prescripció a través de la tasca dels professionals mèdics
i d’infermeres dels equips d’atenció primària dels centres de salut, amb el
suport i l’assessorament dels especialistes en medicina de l’esport.
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La posada en marxa del Pla, en combatre el sedentarisme, fomentarà
l’activitat física i millorarà la salut de la població i, a més, significarà un
estalvi considerable en la factura sanitària pública.

2.2.9. El Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
El 18 de maig del 2006 es va inaugurar el Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona, ubicat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.
El Centre està finançat conjuntament pel Ministeri de Sanitat i Consum
i pel Govern de la Generalitat de Catalunya. La seva missió és investigar
els mecanismes bàsics del desenvolupament inicial de les cèl·lules i els
òrgans, així com l’aplicació de cèl·lules mare al tractament de diverses malalties, especialment les degeneratives.

2.2.10. Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental
El nou Centre de
Recerca en Epidemiologia Ambiental
té com a missió
principal promoure
la recerca epidemiològica avançada
sobre els determinants ambientals
que afecten la salut.

El nou Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), que
va començar a funcionar a partir del mes de febrer del 2006, té com a missió principal promoure la recerca epidemiològica avançada sobre els determinants ambientals que afecten la salut. El CREAL partirà de les activitats
científiques ja existents i les seves activitats se centraran, principalment, en
l’estudi dels factors que causen les malalties respiratòries, el càncer i l’estudi dels efectes precoços dels contaminants ambientals durant els primers
anys de vida.

2.2.11. Pla de seguretat alimentària
Les malalties transmeses pels aliments constitueixen un problema de
salut pública important. La necessitat de garantir la seguretat alimentària fa
que el 2006 es comenci a definir mitjançant la intervenció de les administracions, les institucions, les societats científiques i els professionals relacionats amb la salut, el Pla de seguretat alimentària 2007-2010. Aquest Pla ha
de definir un marc de referència per a totes les accions públiques en matèria
de seguretat alimentària de l’Administració de la Generalitat i de les entitats locals de Catalunya tot ajustant-se a les característiques i els continguts
de l’Agència de la Seguretat Alimentària de Catalunya (ACSA). Amb una
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vigència de quatre anys, tindrà en compte els objectius i els nivells a assolir
en el control sanitari dels aliments, així com el control dels àmbits directament relacionats amb aquests, el conjunt dels serveis, els programes i les
actuacions que s’han de desenvolupar i, finalment, els mecanismes d’avaluació de l’aplicació i el seu seguiment.

2.3. L’ESPERANÇA DE VIDA
L’esperança de vida és un dels principals indicadors de salut i expressa
el nombre d’anys que viu una persona de mantenir-se constant la mortalitat específica per edat. L’esperança de vida de Catalunya ha sofert canvis
importants al llarg del segle XX: si al principi de segle s’observava una
esperança de vida en néixer de 38,0 anys en les dones i de 35,3 anys en els
homes, actualment l’esperança de vida se situa, segons les darreres dades
d’Idescat (2004), en 84,04 anys per a les dones i en 77,41 per als homes,
amb 80,75 anys de mitjana.

Actualment l’esperança de vida se
situa en 84,04 anys
per a les dones i
en 77,41 per als
homes.

En tots els grups d’edat, la probabilitat de morir és superior en els homes que en les dones: als 80 anys l’esperança de vida a Catalunya és de
8,79 anys, 7,62 anys en els homes i 9,51 anys en les dones.
Dins l’àmbit estatal, l’esperança de vida als 80 anys és de 7,40 per als
homes i 9,60 per a les dones.

2.4. MORTALITAT
A Catalunya, actualment dues terceres parts de les defuncions es
produeixen per sobre dels 75 anys d’edat. Això és degut al canvi experimentat per la morbiditat que presenta la població, amb una dràstica
reducció dels processos aguts i directament mortals (com per exemple
les malalties infeccioses), però amb un increment de malalties cròniques i discapacitats. Els diferents grups d’edat presenten malalties i
causes de mort molt diverses, fet que contribueix a explicar l’heterogènia probabilitat de morir. El 2005 la taxa de mortalitat per 100.000
habitants va ser de 962,2 per als homes —destaquen la taxa de 294,6
per als tumors i de 247,6 per a l’aparell circulatori— i de 852,7 per a les
dones, amb les mateixes causes de mort més rellevants (172,7 i 300,3,
respectivament).

A Catalunya,
actualment dues
terceres parts de les
defuncions es produeixen per sobre
dels 75 anys d’edat.
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GRÀFIC 149. EVOLUCIÓ DE LES TAXES DE DEFUNCIÓ
(PER 1.000 HABITANTS). CATALUNYA, 2000-2005
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Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.

Les malalties del
sistema circulatori,
en conjunt, són la
primera causa de
mort.

A Espanya, el 2005, van morir 387.355 persones, el 7,48% més que
l’any 2000, encara que si tenim en compte l’augment de població, el
resultat és una davallada del 7%, en passar de 8,78 defuncions per cada
mil habitants a 8,16, segons les darreres dades de l’INE. Les malalties del sistema circulatori, en conjunt, són la primera causa de mort
(126.907 persones, gairebé el 30% del total), dada que es manté estable
des de l’any 2000 i que es pot atribuir a una millora en l’atenció i a
l’adopció d’hàbits més saludables. Els tumors són la segona causa de
mortalitat (100.206 persones l’any 2005), seguits de les malalties del
sistema respiratori (47.089 persones). Per sexes, en les dones la primera
causa de mort són les malalties cardiovasculars, seguides dels tumors.
En els homes succeeix a l’inrevés: el nombre de defuncions per càncer
és més gran.
Per grups d’edat, a Catalunya, també cal destacar la mortalitat infantil. Les causes de mortalitat en aquest grup d’edat estan determinades
principalment per les afeccions perinatals i les anomalies congènites. El
2005, la mortalitat infantil a Catalunya va ser de 2,7 per mil nascuts vius,
dada que significa una disminució de la mortalitat els darrers deu anys i
que se situa 1,8 defuncions per sota de la mitjana europea (4,5 defuncions
de mitjana).
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GRÀFIC 150. EVOLUCIÓ DE LA TAXA DE MORTALITAT
INFANTIL A CATALUNYA
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

Finalment, segons l’Informe sobre morts violentes en l’àmbit de violència domèstica i de gènere, del Servei d’Inspecció del Consell General del Poder Judicial, l’any 2006 el nombre de dones mortes a Espanya
per violència domèstica i de gènere en l’àmbit de la parella o exparella va
ser de 77 (11 a Catalunya), de les quals 3 eren menors d’edat. El nombre
d’homes morts en la mateixa circumstància va ser de 14. Cal destacar que,
percentualment, en el 84,6% dels casos la víctima va ser una dona. El sexe
de l’agressor dels casos qualificats com a violència domèstica o de gènere
va ser masculí en el 92% del total.

2.5. PROBLEMES DE SALUT PRIORITARIS
Segons la darrera Enquesta de salut de Catalunya (ESCA 2006), el 80%
de la població catalana declara que la seva salut és, en general, bona o molt
bona (el 42,2% i el 36,4% de les persones enquestades, respectivament).
El 16,7% considera que té un grau de salut regular i el 4,7%, dolenta. Per
sexes, i dins d’aquest darrer apartat, la proporció de dones que consideren
que la seva salut és dolenta duplica la dels homes (el 3,0% en els homes i
el 6,4% en les dones).

Segons la darrera
Enquesta de salut de Catalunya
(ESCA 2006), el
80% de la població
catalana declara
que la seva salut és,
en general, bona o
molt bona.

L’autovaloració de l’estat de salut com a dolent o regular, per nivell
d’estudis i sexe, manté una correlació de proporcionalitat inversa. Així,
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per nivells d’estudis inferiors a primària, la percepció del nivell de salut
com a dolent arriba a superar el 40% en el cas dels homes i el 60% en el
de les dones. Aquesta percepció disminueix en el grup de població amb
estudis primaris i secundaris, per assolir nivells mínims (inferiors al 10%)
en la població amb estudis universitaris, que considera que la seva salut és,
majoritàriament, bona.
D’altra banda, la freqüència de problemes de salut crònics segueix
el patró dels països occidentals, amb una major prevalença entre les
dones i amb tendència a augmentar els darrers deu anys. Els principals trastorns crònics que declara patir la població adulta, per sexe, són
principalment mal d’esquena crònic, lumbar o dorsal (més del 20% dels
homes i gairebé el 35% de les dones). Els problemes d’artrosi, artritis
o reumatisme, juntament amb la mala circulació de la sang, afecten el
doble les dones que els homes (aproximadament el 30% de les dones
en ambdues patologies, respecte del 15% de casos d’artrosi, artritis o
reumatisme i el 10% amb mala circulació, per al cas dels homes). Els
casos de depressió i/o ansietat també tenen molta més incidència en les
dones que en els homes (gairebé el 25% en les primeres respecte de
l’11% en els segons). Els trastorns crònics de menys incidència són les
al·lèrgies cròniques i el colesterol, que afecten el 15% de la població,
aproximadament.
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GRÀFIC 151. PRINCIPALS TRASTORNS CRÒNICS
QUE DECLARA LA POBLACIÓ ADULTA, PER SEXE
Mal d'esquena crònic (lumbar o
dorsal)
Mal d'esquena crònic (cervical)
Artrosi, atritis o reumatisme

Mala circualció a la sang

Pressió alta

Dones
Homes

Varices a les cames
Migranya o mal de caps
freqüents
Depressió i/o ansietat

Al·lèrgies cròniques

Colesterol elevat
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%
Font: ESCA 2006.

El 2006 s’observa una tendència a l’augment del nombre de persones
adultes que pateixen una discapacitat (el 17,9%, segons les darreres dades
de l’ESCA). Entre aquestes, s’observa una freqüència més alta en les dones
(21,7%) que en els homes (14,0%) i en els grups de més edat. Pel que fa a
la població de 65 anys i més, el 79% rep algun ajut que prové en un 83%
de les famílies. Per tipus de discapacitat, destaquen les relacionades amb
la mobilitat (aproximadament l’11% de la població que declara tenir una
discapacitat greu), seguides dels problemes de la vista (5%), l’oïda (4%), la
comunicació i la dependència d’aparell (ambdós, el 3%).
Espanya té, segons l’INE, una població amb el 17,6% de persones més
grans de 65 anys, dada que segons les darreres projeccions podria assolir
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el 22% l’any 2025. S’observa, però, que malgrat la prevalença de malalties
cròniques en aquest segment, aquestes es donen cada cop més tard (compressió de la morbiditat) i està augmentant l’esperança de vida lliure de
discapacitat, per la qual cosa els principals problemes de salut i despesa es
concentren en els darrers anys de vida.

2.5.1. Accidentalitat
Els nombre d’accidents de trànsit amb
víctimes per cada
10.000 vehicles
l’any 2005 va ser
de 42,6.

Els nombre d’accidents de trànsit amb víctimes per cada 10.000 vehicles
l’any 2005 va ser de 42,62, amb un nombre de 30,57 morts a 30 dies per cada
1.000 accidents amb víctimes. Tot i que el parc de vehicles ha crescut el
31,4% els darrers set anys, l’accidentalitat a les carreteres catalanes mostra
una tendència a la baixa amb una disminució del nombre d’accidents amb
víctimes del 33,71% respecte de l’any 1998. L’accidentalitat l’any 2005 per
al total d’Espanya va ser menor que la catalana, amb 32,97 accidents amb
víctimes per cada 10.000 vehicles. Per contra, la mortalitat a 30 dies per cada
1.000 accidents va ser superior, amb un total de 48,71 morts.
Per zones, d’un total de 20.965 accidents, 17.242 van tenir lloc en zona
urbana, amb 144 víctimes mortals i 22.497 ferits, i 3.723 en zona interurbana, amb 345 víctimes mortals i 6.357 ferits.

GRÀFIC 152. ACCIDENTS AMB VÍCTIMES PER 10.000 VEHICLES
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Font: Servei Català de Trànsit.
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Pel que fa als accidents domèstics, segons les dades de l’últim Programa
de detecció d’accidents domèstics i d’oci (DADO), la cuina és l’estança de la
casa en què més sinistres hi va haver el 2004 (un 23% dels accidents domèstics passen en aquesta estança). Alhora, també es posa en relleu que és mentre
es prepara el menjar quan es produeixen més lesions a la cuina (el 18%). Altres fonts de risc són, segons l’esmentat informe, els grans aparells elèctrics,
els utensilis punxants i tallants, els productes tòxics i les fonts de calor.

2.5.2. Salut mental
De l’anàlisi de la despesa que generen totes les malalties incloses en el
grup V del CIM-9-MC (Codi Internacional de Malalties-9a Revisió-Modificació Clínica) i que engloba tant les malalties mentals com les addiccions,
l’Alzheimer i les demències, es desprèn que l’atenció a les malalties mentals
va representar aproximadament el 10,6% del pressupost del Departament
de Salut (compra de serveis del CatSalut i pressupost consolidat de l’ICS
del 2006). D’aquestes despeses, el 26,2% es va destinar a l’atenció primària (general i especialitzada i serveis de rehabilitació), el 36,3% a l’atenció
especialitzada (hospitalització) i el 37,5% a l’atenció farmacèutica. Per tipus de producte, quant a la despesa que genera l’atenció farmacèutica, cal
destacar els antidepressius, amb el 47,8% de la despesa, seguits dels antipsicòtics (30,4%), els fàrmacs antidemència (10,6%), els ansiolítics (6,1%),
els psicoestimulants (2,9%) i els hipnòtics i sedants (2,2%).

L’atenció a les malalties mentals va
representar aproximadament el 10,6%
del pressupost del
Departament de
Salut.

GRÀFIC 153. DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DE LA DESPESA
FARMACÈUTICA EN SALUT MENTAL. 2005
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3%

Antidepressius
Antipsicòtics
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11%

Fàrmacs antidemència
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Ansiolítics
Psicoestimulants
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30%

Font: Departament de Salut. Pla general de salut mental i addiccions.
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Entre les patologies més importants incloses en els trastorns mentals
destaquen: la depressió, el suïcidi i els intents d’autolesió, la coexistència
de substàncies i altres diagnòstics psiquiàtrics (el que es coneix com a diagnòstic dual), l’esquizofrènia, el trastorn bipolar i el trastorn límit. En les
últimes dècades han pres importància els trastorns de la conducta alimentària, especialment l’anorèxia i la bulímia. El joc patològic també ha esdevingut un trastorn emergent. Finalment, el consum excessiu de begudes
alcohòliques és responsable d’una elevada mortalitat (amb una tendència
a concentrar-se en els temps dedicats a l’oci i un augment del consum de
cervesa en substitució del vi). Així mateix, el consum de drogues il·legals
és responsable d’un important increment de la mortalitat entre els joves.

2.5.3. SIDA
Des del gener del 1981 fins al desembre del 2005 es van diagnosticar
a Catalunya un total de 15.125 casos de sida, dels quals un total de 8.470
són d’usuaris de drogues per via parenteral (el 80,3% d’homes i el 19,7%
de dones); per tendència sexual, les dades mostren valors semblants (2.874
casos entre homosexuals o bisexuals i 2.544 entre heterosexuals). Els contagis posttransfusionals, els darrers vint anys, han estat 56. Per receptors de
productes sanguinis, n’hi ha hagut 108 i per transmissió vertical, 206. Els
transplantaments, la plasmafèresi, els tatuatges i les exposicions accidentals han causat 21 contagis. La resta, 846, són d’origen desconegut.

2.6. HÀBITS I FACTORS DETERMINANTS DE LA SALUT
Pel que fa als hàbits i els factors
determinants de la
salut, encara hi ha
àmbits de millora
com el sedentarisme, el tabaquisme i
el consum d’alcohol
entre els joves.

Segons la darrera Enquesta de salut de Catalunya (2006), malgrat que
s’observen canvis positius pel que fa als hàbits i els factors determinants
de la salut, encara hi ha àmbits de millora com ara el sedentarisme, el tabaquisme i el consum d’alcohol entre els joves.
Cal destacar que el 4,5% de la població catalana de 15 anys i més (amb
especial incidència entre els grups d’edat més joves) fa un consum d’alcohol de risc,12 amb una proporció quatre vegades superior en els homes
respecte de les dones (el 6,8% de la població masculina enfront de l’1,6%

12. Criteri de consum de risc: superior o igual a 28 (17 per a les dones) unitats de beguda
estàndard per setmana o cinc consumicions seguides almenys un cop al mes.
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de la femenina). Per percentatges, el 27,3% de la població catalana no beu
alcohol (dels quals el 27% són homes i el 36,5% dones) i el 68,5% són
bevedors moderats (el 75,2% d’homes i el 61,9% de dones).
GRÀFIC 154. CONSUM D’ALCOHOL DE LA POBLACIÓ DE 15
ANYS I MÉS. 2006
4%
27%

69%
Bevedor de risc
Bevedor moderat
No bevedor

Font: Departament de Salut. ESCA 2006.

Un altre factor determinant de la salut com és el sedentarisme ha augmentat de manera moderada respecte de les enquestes de salut realitzades
en anys anteriors, i arriba fins al 25,8% de població sedentària. Del total de
la població catalana, el 7,3% es declaren molt actius, el 7,1% moderadament actius, el 46% lleugerament actius i el 13,8% mínimament actius. En
tots els nivells, la població femenina presenta uns percentatges d’activitat
física habitual inferiors a la masculina, que s’arriben a reduir gairebé a la
meitat en el segment que es declaren actius o moderadament actius.
GRÀFIC 155. ACTIVITAT FÍSICA HABITUAL
DE LA POBLACIÓ. 2006
7%
26%

7%

Molt actius
Moderadament actius
Lleugerament actius
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Font: Departament de Salut. ESCA 2006.
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El percentatge de població que es mesura periòdicament la pressió arterial, per grups d’edat, mostra un augment notable en el grup de 65 i més
anys, passant de menys del 40% l’any 1994 a prop del 85% l’any 2006. El
percentatge de població de 30 a 64 anys que es mesura la pressió arterial és
aproximadament del 40%.
Finalment, ha augmentat la pràctica del cribratge de càncer de mama,
ha millorat l’equitat territorial i per classe social, i s’ha incrementat el nombre de dones que es fan mamografies, sobretot en el grup objectiu de 50 a
69 anys (el 26,6% el 1994 i el 85,5% el 2006).

2.6.1. Hàbit de fumar
L’hàbit de fumar es
dóna en el 43,2%
dels homes i el
36,8% de les dones
de 25 a 34 anys.

L’hàbit de fumar es dóna en el 43,2% dels homes i el 36,8% de les
dones entre 25 i 34 anys (segment de població més nombrós). En total,
el 29,3% de la població catalana és fumadora, percentatge que arriba al
34% si considerem la població que va dels 15 als 65 anys, atès que a partir
d’aquesta edat es produeix una baixada dràstica (només el 7,8% de les persones de 65 anys o més fuma) que fa reduir la mitjana. Per sexe, el nombre
de fumadors és més alt entre els homes que entre les dones, amb una diferència de 10,2 punts percentuals. L’evolució interanual mostra un descens
general d’aquest hàbit els darrers vint anys. Ara bé, mentre que l’hàbit de
fumar entre els homes ha anat disminuint (en el segment de fumadors de
15 a 64 anys s’ha passat del 57,6% al 37,8%), pel que fa a les dones, si
analitzem el mateix segment, es mostra una tendència creixent, en passar
del 23,4% al 30%); per tant, la davallada s’explica per l’abandonament
d’aquest hàbit per part de la població masculina. En general es pot fer una
valoració positiva de la implantació de la Llei del tabac: la col·locació de la
retolació en els locals i espais dels gremis de comerciants i d’hostaleria ha
tingut un grau de compliment superior al 95%. Els incompliments detectats
es relacionen amb interpretacions errònies de la Llei, com poden ser els
criteris per definir els locals de menys de 100 m2 o la ubicació dels espais
on és permès fumar.

2.7. ACTIVITAT ASSISTENCIAL
La sanitat pública a Catalunya és un servei sanitari nacional, gratuït en
el punt d’utilització i que ofereix cobertura universal per a tots els ciutadans de Catalunya. La xarxa d’utilització pública està formada pels centres
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d’atenció primària (CAP), els hospitals de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP), els centres sociosanitaris i els centres psiquiàtrics
d’internament.

2.7.1. L’atenció primària, l’especialitzada i les prestacions
complementàries
L’atenció primària de la salut és el primer nivell d’accés a l’assistència
sanitària. Alhora, les àrees bàsiques de salut (ABS) són unitats territorials
elementals a través de les quals s’organitzen els serveis d’atenció primària.
Segons el lloc de residència es pertany a una ABS concreta. En el territori
de cada ABS, es localitza el centre d’atenció primària (CAP) i els consultoris locals. Cada ABS té assignat un equip d’atenció primària (EAP) que
presta l’atenció al CAP.
L’atenció especialitzada de la salut és el segon nivell d’accés a l’assistència sanitària. L’atenció especialitzada de la sanitat pública comprèn:
l’atenció hospitalària, l’atenció sociosanitària, l’atenció psiquiàtrica i de
salut mental, l’atenció a drogodependències i l’atenció farmacèutica. L’assistència sanitària especialitzada a Catalunya es presta a través dels recursos d’internament, consultes ambulatòries especialitzades, hospitals de dia,
urgències i hospitalització a domicili, i disposa del suport d’altres recursos
com ara les unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries (UFISS) i
els programes d’atenció domiciliària-equips de suport (PADES).
Als serveis sanitaris, per tal d’assolir una assistència sanitària completa i adequada, s’hi associen un seguit de prestacions complementàries. A
Catalunya aquest servei garanteix prestacions com ara el transport sanitari,
la prescripció i la renovació de pròtesis permanents o temporals, serveis
de rehabilitació, tractaments amb productes dietoterapèutics complexos i
l’oxigenoteràpia a domicili.
Per centres extrahospitalaris, el 2005 es disposava de 1.205 consultoris
de medicina general o pediatria, 1.038 consultoris especialitzats, 371 centres de diagnosi o tractament, 161 centres de rehabilitació, 29 centres de
planificació familiar, 25 centres de diàlisi, 188 centres de salut mental, 210
centres de revisions mèdiques a conductors i 2.015 clíniques dentals.

El 2005 es disposava de 1.205 consultoris de medicina
general.

Per centres hospitalaris, es disposava d’un total de 179 centres i 29.887
llits, distribuïts en 83 centres d’aguts (15.570 llits i un índex d’ocupació

521

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006

del 80%), 56 centres sociosanitaris (6.131 llits i un índex d’ocupació del
89,1%), 20 centres psiquiàtrics (4.712 llits i un índex d’ocupació del 87,5%)
i 20 centres mixtos (3.474 llits i un índex d’ocupació del 87%).
El personal sanitari constava de 49.151 professionals, la major part en
centres d’aguts (38.176 treballadors). La resta es distribuïen en centres sociosanitaris (3.392 treballadors), centres psiquiàtrics (2.572 treballadors) i
centres mixtos (5.011 treballadors). La ràtio de personal sanitari per llit va
ser de 2,5 als centres d’aguts, 0,6 als centres sanitaris i psiquiàtrics i d’1,4
als centres mixtos. En general, la taxa d’habitants per professionals de la
salut ha anat disminuint els darrers anys; així, mentre que el 1994 hi havia
232 habitants per metge, aquesta dada era, el 2005, de 209 habitants per
metge.
Els centres d’aguts van registrar un total de 4.546.352 estades; els centres sociosanitaris, 1.992.979 estades; els centres psiquiàtrics, 1.504.613
estades, i els centres mixtos, 1.103.020 estades.
En tots els centres els ingressos corrents, amb un total de 4.793,91 milers d’euros, van ser menors que les despeses corrents (4.820,95 milers
d’euros).

TAULA 183. ASSISTÈNCIA SANITÀRIA. 2005

Centres hospitalaris
Llits totals

Centres
d'aguts

Centres
sociosanitaris

Centres
psiquiàtrics

Centres
mixtos

83,0

56,0

20,0

20,0

15.570,0

6.131,0

4.712,0

3.474,0

Personal sanitari

38.176,0

3.392,0

2.572,0

5.011,0

Altres

767.917,0

19.377,0

12.462,0

109.360,0

Estades

4.546.352,0

1.992.979,0

1.504.613,0

1.103.020,0

Consultes externes

8.798.287,0

114.484,0

112.302,0

1.558,781,0

Urgències

3.694.082,0

63.217,0

26.189,0

649.563,0

Despeses corrents

3.932,5

228,0

211,2

449,3

Ingresos corrents

3.917,7

222,7

207,7

445,8

Personal sanitari/llit

2,5

0,6

0,6

1,4

Índex d'ocupació (%)

80,0

89,1

87,5

87,0

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Direcció General de Recursos Sanitaris.
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2.7.2. Serveis d’urgències i emergències mèdiques
Pel que fa a les urgències, el 2005 se’n van atendre un total de
4.433.051, 3.694.082 en hospitals d’aguts, 63.217 en centres sociosanitaris, 26.189 en centres psiquiàtrics i 649.563 en centres mixtos. El Servei
d’Emergències Mèdiques (SEM) disposa d’un centre coordinador on es
reben totes les trucades. Els recursos es gestionen, llavors, mitjançant una
xarxa d’entroncament i l’ús de GPS, que permet als vehicles la localització exacta del lloc dels fets així com el seguiment dels vehicles des del
centre coordinador.

El 2005 es van
atendre un total de
4.433.051 emergències mèdiques.

El SEM disposa actualment de quatre tipus de recursos mòbils de transport sanitari urgent: els SVA i SVI (suport vital avançat i suport vital intermedi), amb personal i equipament que permet l’assistència intensiva,
tècniques de reanimació avançades i tècniques de suport vital avançat; els
SVB (suport vital bàsic), amb personal i equipament que permet l’assistència tecnicosanitària en ruta, maniobres de reanimació bàsiques i control de
les funcions vitals, i, finalment, helicòpters medicalitzats, amb personal i
equipament que permeten l’assistència intensiva, tècniques de reanimació
avançades i tècniques de suport vital avançat.
Catalunya disposa del Pla integral d’urgències (PIUC), un dispositiu
que reforça els recursos assistencials habituals en les èpoques de més demanda d’atenció sanitària (a l’hivern, amb els casos de grip, o a l’estiu,
en zones turístiques), alhora que realitza funcions de difusió informativa
(campanyes de prevenció, vacunacions, localització dels recursos assistencials, etc.).

2.7.3. Trasplantaments
Segons les dades de l’Organització Catalana de Trasplantaments
(OCATT), l’organització encarregada de la coordinació de l’intercanvi
d’òrgans entre els hospitals de Catalunya i amb la resta d’Espanya a través de l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), el nombre total
d’òrgans sòlids trasplantats l’any 2006 va ser de 707, dels quals 39 van
correspondre a trasplantaments de cor, 205 de fetge, 28 de pàncrees, 27 de
pulmó i 408 de ronyó.

Segons les dades
de l’Organització Catalana de
Trasplantaments
(OCATT), el nombre total d’òrgans
sòlids trasplantats
l’any 2006 va ser
de 707.

A partir de l’anàlisi de l’evolució del nombre de trasplantaments realitzats el període 2001-2005, s’observa un increment del nombre de trasplan-
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taments en tots els òrgans. És especialment important l’increment del nombre de ronyons trasplantats, amb un augment del 24,1%. Malgrat aquesta
tendència creixent, però, el nombre de trasplantaments realitzats el 2006 va
ser, exceptuant-ne els de pàncrees, inferior als realitzats el 2005. Així mateix, també va disminuir el nombre de donants, que passa dels 37,0 donants
per milió de població el 2005 als 30,3 donants el 2006. Catalunya, malgrat
tenir una de les taxes de donació més elevades d’Europa (22,2 donacions
per milió a França o 14,6 a Alemanya), no arriba a cobrir la demanda d’òrgans actual.

TAULA 184. TRANSPLANTAMENTS. 2001-2005
2001

2002

2003

2004

2005

Òrgans sòlids

699

681

748

737

830

cor

53

50

46

51

56

fetge

200

204

230

202

227

pàncrees

23

19

24

15

24

pulmó

29

36

23

31

34

ronyó

394

372

425

438

489

Teixits

3.188

3.480

3.576

3.663

3.757

progenitors
hemopo (1)

411

386

365

393

371

còrnia

912

996

926

1.005

911

teixit
osteotendinós

1.660

1.866

2.059

1.876

2.003

teixit vascular

76

54

48

58

102

membrana
amniòtica

70

159

159

265

244

cultius cel·lulars

3

7

0

56

109

pell cultius

26

12

19

10

17

3.887

4.161

4.324

4.400

4.587

TOTAL

Font: Departament de Salut.

2.7.4. Llistes d’espera
Les millores en la gestió de les llistes d’espera i l’esforç dels professionals han possibilitat que, durant els últims dos anys, s’hagi reduït el
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nombre de persones que esperen sotmetre’s a una intervenció quirúrgica a
Catalunya. En aquest sentit, s’està creant un nou registre de les llistes d’espera per a primera visita de consulta externa d’especialitats, a fi d’arribar
a aconseguir un temps màxim d’espera de tres mesos per a una primera
visita.
Les llistes d’espera més nombroses per a la realització d’operacions
quirúrgiques eren, el desembre del 2006, les operacions de cataractes, amb
14.085 malalts en espera, seguides de les operacions de galindons (5.884
malalts), les pròtesis de genoll (5.824 malalts), les hèrnies (4.574 malalts),
les artroscòpies (3.846 malalts) i les varius (3.094 malalts). En total hi havia a Catalunya, el 2006, un total de 52.442 operacions quirúrgiques pendents de realitzar, dada que significa una disminució del 10,66% respecte
del 2005.

Les llistes d’espera
més nombroses
per a la realització
d’operacions quirúrgiques eren, el
desembre del 2006,
les operacions de
cataractes, amb
14.085 malalts en
espera.

Pel que fa al temps d’espera, es va reduir l’11,50% respecte del
2005, amb un temps mitjà de resolució de quatre mesos. Destaquen la
disminució del 35,96% en el temps d’espera de les operacions d’hèrnies
(temps mitjà de resolució de 3,01 mesos), el 17,54% de les cataractes
(3,15 mesos) o el 12,7% de les pròtesis de genoll (7,15 mesos). Cal dir
que, des de l’any 2000, s’estableix de manera progressiva un temps de
garantia d’assistència per a algunes intervencions quirúrgiques que fixa
el límit de temps en sis mesos d’espera. En cas que la intervenció no es
pogués dur a terme en el termini establert, el CatSalut ha de proposar
un centre alternatiu on es pugui dur a terme l’operació en un termini
màxim de sis mesos.
Amb referència als trasplantaments, el 2006 la llista d’espera amb més
malalts pendents d’operació va ser la de trasplantaments renals, amb un valor de 1.046 pacients en espera, dada que significa un increment de gairebé
l’11% respecte del 2005. Els trasplantaments renals van significar el 83,4%
del total de malalts en espera el 2006. Segueix, en nombre de malalts acumulats, la llista de trasplantaments hepàtics, amb 105 malalts en espera i
un increment del 10,5% respecte del 2005. La llista dels trasplantaments
pulmonars va passar a ser de 48 malalts, fet que va significar una reducció
del 15,8% respecte dels 57 malalts en espera el 2005. Les llistes d’espera
dels trasplantaments cardíacs i pancreàtics també van disminuir, en passar
de 20 i 44 malalts en espera als 16 i 38 malalts (una disminució del 20% i
el 13,6%, respectivament).
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TAULA 185. RESUM DE LES LLISTES D’ESPERA
PER A TRASPLANTAMENT A CATALUNYA
EL 31 DE DESEMBRE DEL 2006
Llistes d'espera

2006

2005

Variació (%)

Trasplantaments renals

1046

943

10,9

Trasplantaments hepàtics

105

95

10,5

Trasplantaments cardíacs

16

20

-20

Trasplantaments pulmonars

48

57

-15,8

Trasplantamentspancreàtics

38

44

-13,6

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

En les proves diagnòstiques, de gran importància en la detecció a temps de
malalties greus com el càncer, el 2006 es va iniciar el registre a tot Catalunya
amb el compromís que, al final d’any, un total de 12 proves tindrien un temps
d’espera màxim garantit de 90 dies. Actualment, uns 180.000 malalts estan
en llista d’espera per fer-se una prova diagnòstica. Les proves amb un temps
d’espera més alt són el TAC (tomografia axial computeritzada), la ressonància magnètica i la mamografia, encara que el temps d’espera varia segons el
lloc de residència; així, en les comarques de l’Ebre, per exemple, el temps de
resolució per a una ressonància és de 152 dies, mentre que a Barcelona, amb
més de 16.000 persones en llista per a una ressonància i 30.000 per a un TAC,
en ambdós casos l’espera és de més de 100 dies.

2.8. LA DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA
El 2006 el Govern
de la Generalitat
de Catalunya va
destinar a la sanitat
un total de 7.948,65
milions d’euros (el
10,16% més que el
darrer exercici).

El 2006 el Govern de la Generalitat de Catalunya va destinar a la sanitat
un total de 7.948,65 milions d’euros (el 10,16% més que el darrer exercici),
amb unes assignacions destinades principalment a les prestacions i els serveis públics, amb l’objectiu d’augmentar la qualitat de vida dels ciutadans,
alhora que es vol disminuir el risc d’exclusió de determinats col·lectius.
Tal com ja s’ha comentat en aquesta Memòria, s’ha fomentat la recerca, la
innovació i la formació en salut. Finalment, s’ha dut a terme un augment de
la inversió per tal de millorar l’eficiència en la gestió de la despesa pública,
principalment encaminada al Pla de xoc de l’atenció primària, l’atenció
hospitalària a domicili, la xarxa de comunicacions, els projectes d’avaluació i atenció al client, i la recepta electrònica.
Segons les dades liquidades dels pressupostos del Servei Català de la
Salut i de l’Institut Català de la Salut el 2006, el 67% de l’increment de
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la despesa del Servei Català de la Salut té lloc al capítol de béns i serveis,
que principalment conté els concerts sanitaris. Amb aquest increment, es
preveu cobrir, entre d’altres, la millora de les llistes d’espera, el Pla de xoc
de l’atenció primària i diverses actuacions de desenvolupament dels serveis
sanitaris. Aquest apartat, amb unes obligacions reconegudes de 3.168.092,7
milers d’euros, va incrementar-se el 16,7%, un augment menor del 25,8%
que va significar el 2005. D’altra banda, les transferències corrents, que
representen el 55% de les obligacions reconegudes i que contenen la despesa farmacèutica, han augmentat el 5,4% enfront del 17% de l’any 2004,
amb un total de 4.016.842,1 milers d’euros. Les inversions reals, segons les
obligacions reconegudes, ascendeixen a 83.264,9 milers d’euros i les remuneracions de personal, a 21.716,7 milers d’euros. Les despeses corrents
(7.206.651,5 milers d’euros) van significar gairebé el 98% del total de les
despeses (7.349.296,4 milers d’euros). Les de capital (11.041,6 milers) i
les financeres (29.603,3 milers) van significar l’1,5% i el 0,4% de la despesa, respectivament. La variació en obligacions reconegudes va representar,
respecte del 2005, un increment del 10,1%.
Amb relació a l’ICS, el total de les obligacions reconegudes es va incrementar l’11,3%. Per capítols, el creixement del capítol primer respecte
del 2004 és força moderat, amb un increment del 6,5% (amb un valor de
1.495.283,4 milers en obligacions reconegudes). La despesa del capítol segon, formada en un 87% per material, subministraments i d’altres, amb un
valor de 736.587,9 milers d’euros en obligacions reconegudes, va incrementar-se el 22,6%. Tant les transferències corrents com les de capital van
disminuir, amb un valor del 20,3% i el 100%, respectivament. Els actius
financers, amb un valor de 811,0 milers d’euros, van disminuir el 4,1% respecte del 2004. En conjunt, les despeses corrents es van incrementar l’11%
respecte de l’any anterior.
En resum, el 2006 el Govern de la Generalitat va destinar a sanitat aproximadament 1.118,69 euros per càpita, uns 3,06 euros diaris per persona.
Per destinació de la despesa, segons el pressupost consolidat del CatSalut/ICS del 2006, el 16,47% és destinat a l’atenció primària, el 21,49% a
la despesa farmacèutica, el 56,28% a l’atenció especialitzada, el 4,22% al
transport sanitari i altres i, finalment, l’1,54% és per a administració. Cal
destacar, també, l’increment de la despesa d’inversió amb l’inici de nous
projectes en els àmbits d’atenció primària, atenció hospitalària i sistemes
d’informació. Entre les obres iniciades l’any 2006 destaquen obres com el
nou Hospital Josep Trueta de Girona juntament amb els de Mollet i Sant
Boi, el nou dispositiu de salut mental a l’Hospital de Mataró, el centre geriàtric IMASS o el centre sociosanitari de Tàrrega.

Cal destacar l’increment de la despesa d’inversió amb
l’inici de nous projectes en els àmbits
d’atenció primària,
atenció hospitalària
i sistemes d’informació.
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56.375

Total operacions
financeres

Font: Departament de Salut.

7.835.026

56.375

VIII. Actius financers

Total general

158.869

7.619.782

Total operacions
corrents

Total operacions de
capital

7.522.158

IV. Transferències
corrents

152.495

-

III. Despeses financeres

VII. Transferències
reals

36.892

II. Compra de béns
corrents i serveis

6.374

60.732

I. Remuneracions
de personal

VI. Inversions reals

Departament
de salut

Nota: Milers

7.728.348

56.491

56.491

173.316

35.080

138.236

7.498.541

3.998.074

-

3.477.570

22.897

S. Cat. de la
Salut

2.335.713

1.103

1.103

26.000

-

26.000

2.308.610

232

-

711.463

1.596.915

Inst. Cat. de
la Salut

6.246

12

12

26

-

26

6.208

-

5

4.373

1.830

Inst. d'Estudis de la
Salut

1.365

-

-

18

-

18

1.347

-

-

1.347

-

Agència Cat.
de la Seg.
Aliment.

17.908.809

113.981

113.981

358.229

187,575

170.654

17.436.599

11.520.464

5

4.233.756

1.682.374

Total sense
consolidar

9.956.026

56.335

56.355

173.360

173.360

-

9.726.311

9.726.311

-

-

-

Transf.
internes

7.952.783

57.626

57.626

184.869

14.215

170.654

7.710.288

1.794.153

5

4.233.756

1.682.374

Total
consolidat

TAULA 186. PRESSUPOST CONSOLIDAT DEL DEPARTAMENT DE SALUT, 2006

100

0,72

0,72

2,32

0,18

2,15

96,95

22,56

0

53,24

21,15

(%)
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3.

EDUCACIÓ

3.1. NOVETATS NORMATIVES
Marc normatiu comunitari i iniciatives públiques
L’ambiciós objectiu de l’Estratègia de Lisboa que fixa que l’economia
europea sigui la més competitiva del món i amb més cohesió social comporta impulsar polítiques que millorin els nivells de formació i educació
de la població. Aquesta voluntat s’expressa en diversos informes i plans
d’acció que la Unió ha realitzat al llarg del 2006, entre els quals es destaquen els següents.
L’Informe conjunt provisional del Consell i de la Comissió sobre els
progressos registrats en el marc del programa de treball "Educació i formació 2010"13 informa que, malgrat que gran part dels països de la Unió
s'han fixat objectius de millora en l'àmbit de l'educació i han incrementat la
despesa pública en educació expressada en percentatge del PIB, cal accelerar les reformes per fer front als desafiaments socioeconòmics i demogràfics que Europa té plantejats, com ara l'envelliment de la població, el gran
nombre d'adults no qualificats i les elevades taxes d'atur juvenil. També,
assenyala que la inversió en educació preescolar és fonamental per prevenir el fracàs escolar i l'exclusió social així com per posar els fonaments
de l'aprenentatge permanent. Finalment, afirma que si no s'incrementen
els esforços per combatre l'abandonament escolar i augmentar el nombre
d'alumnes que finalitzen l'ensenyament secundari superior i assoleixen les
competències clau, la propera generació s'enfrontarà a nivells superiors
d'exclusió social.
En aquest mateix marc europeu i de millora del capital humà a través
dels processos educatius i formatius, cal assenyalar l’Informe del grup de
treball de la Comissió sobre el nivell d’assoliment dels objectius en matèria d’educació i formació de l’Estratègia de Lisboa (EEO).14 En concret,
indica que, al 2010, per aconseguir els objectius d’educació fixats a l’EEO

L’Informe de seguiment del programa
europeu Educació
i formació 2010
alerta de la importància de prevenir
el fracàs escolar
per evitar l’exclusió
social.

L’Informe de la
Comissió sobre el
nivell d’assoliment
dels objectius
d’educació i formació de l’EEO assenyala que encara
són molts els reptes
pendents de la societat europea.

13. DOUE C 79, d’1.04.2006.
14. SEC (2006) 639, de 16.05.2006. Comission staff working document Progress towards the
Lisbon objectives in education and training.
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caldrà que es redueixi en dos milions el nombre de joves entre 18 i 24 anys
que abandonen prematurament el sistema educatiu, que dos milions més
es graduïn en educació secundària superior, que es redueixin en dos-cents
mil els alumnes que no assoleixen la competència bàsica de lectura, que
quatre milions més d’adults participin en formació permanent i que tots
els alumnes que finalitzen l’escola puguin comunicar-se en dues llengües
estrangeres.
La Comissió i el
Consell europeus
conviden els estats
membres a desenvolupar l’avaluació
dels sistemes d’educació i formació i
l’eficiència de les
inversions.

L’assoliment dels objectius educatius requereix un sistema educatiu i
formatiu eficient i equitatiu. En aquest sentit, la Comunicació de la Comissió15 Eficiència i equitat en els sistemes europeus d’educació i formació
convida els estats membres a desenvolupar una cultura de l'avaluació, i en
les Conclusions del Consell sobre eficiència i equitat en educació i formació16 recomana als estats membres l'eficiència de les inversions alhora que
el sistema educatiu tingui el finançament adequat per aconseguir sistemes
equitatius que garanteixin la igualtat d’oportunitats.
També cal fer referència al Programa d’acció en l’àmbit de l’aprenentatge permanent aprovat el 15 de novembre del 2006 pel Parlament Europeu i pel Consell.17 L’objectiu general d’aquest Programa és estimular
l’intercanvi, la cooperació i la mobilitat entre els sistemes d’educació i
formació dins la Comunitat, de manera que es converteixin en referents de
qualitat mundial. Per tal d’assolir aquest ambiciós objectiu, s’articulen quatre subprogrames sectorials: Comenius, centrat en l’educació preescolar i
escolar; Erasmus, focalitzat en l’educació superior formal i en la formació
professional terciària; el programa Leonardo da Vinci, destinat a la formació professional excloent-ne la de nivell terciari, i el programa Grundtvig,
adreçat a la formació d’adults. A més, el Programa d’acció preveu també
un programa transversal i el programa Jean Monnet, centrat en la integració
europea.

El Consell Europeu,
sobre les prioritats
de cooperació en
formació professional, remarca la necessitat de millorar
l’atractiu de la FP.

El paper essencial de la formació professional en l’aprenentatge permanent queda explicitat en les Conclusions del Consell sobre les futures
prioritats d’una cooperació reforçada europea en matèria d’educació i
formació professionals, que inclou, entre d’altres, la necessitat de millorar l’atractiu de la formació professional i la inclusió de totes les parts

15. Comunicació de la Comissió al Consell i al Parlament Europeu (doc. 7775/06).
16. DOUE C 298/3, de 08.12.2006.
17. DOUE L 327, de 24.11.2006. Decisió núm. 1720/2006/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 15 de novembre del 2006, per la qual s’estableix un programa d’acció en l’àmbit
de l’aprenentatge permanent.
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interessades en el treball d’aquest objectiu, especialment interlocutors
socials, organitzacions sectorials i proveïdors de l’educació i la formació
professionals.18
Normativa estatal
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació19 (LOE) enumera en
el preàmbul els seus principis fonamentals, que són l’exigència de proporcionar una educació de qualitat a tots els ciutadans i en tots els nivells del
sistema educatiu; el principi d’esforç de tots els membres de la comunitat
educativa per assolir aquest objectiu, i el compromís decidit amb els objectius educatius plantejats tant per la UE com per la UNESCO.20

El 2006 s’aprova la
LOE, que concep
la formació com un
procés al llarg de la
vida. El calendari
de desplegament de
la Llei s’estableix
en cinc anys.

La LOE concep la formació com un procés permanent que es desenvolupa al llarg de tota la vida, parant més atenció a la formació de les
persones adultes i augmentant la flexibilitat del sistema educatiu, la qual
cosa implica proporcionar més autonomia als centres docents. Tanmateix,
assenyala que cal simplificar i aclarir el marc normatiu de referència, amb
un ple respecte a la distribució competencial sobre aquesta matèria entre
l’Estat i les comunitats autònomes.
El títol preliminar està dedicat als principis i fins de l’educació, enuncia
els ensenyaments que inclou el sistema educatiu, flexibilitza les vies d’accés
als cicles formatius i introdueix l’assignatura d’educació per a la ciutadania.
El títol primer tracta l’ordenació dels diferents ensenyaments; el segon
està dedicat als alumnes amb dificultats especials d’aprenentatge; el tercer,
al professorat; el quart, als centres educatius; el cinquè, als mecanismes i
òrgans de participació dels centres educatius; el setè, a l’avaluació del sistema, i el vuitè es dedica als recursos econòmics per desplegar la Llei.
El Reial decret 806/2006, de 30 de juny,21 estableix el calendari d’aplicació de la LOE en cinc anys.

18. DOUE C 298, de 08.12.2006. Conclusions del Consell i dels representants dels governs
dels estats membres reunits en el si del Consell sobre les futures prioritats d’una cooperació
reforçada europea en matèria d’educació i formació professionals (EFP).
19. BOE núm. 106, de 04.05.2006.
20. Aquests són: millorar la qualitat i l’eficàcia dels sistemes d’educació i formació, facilitar
l’accés generalitzat a aquests sistemes, i obrir-los al món del treball, la investigació i la societat en general.
21. BOE núm. 167, de 14.07.2006.
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Normativa autonòmica
Es crea el Fons
d’Acció Territorial
de l’Educació Superior per impulsar
el desenvolupament
territorial.

A escala autonòmica, s’aprova la Llei 3/2006, de 17 de març, de creació del
Fons d’Acció Territorial de l’Educació Superior,22 amb la finalitat d’impulsar
el desenvolupament territorial que generen els centres d’educació superior.

Se signa el Pacte
nacional per a
l’educació 20062009 entre el Govern de Catalunya i
vint organitzacions
de l’àmbit educatiu.

Al llarg del debat públic sobre el Pacte nacional per a l’educació i en el
procés de negociació hi ha dos elements que s’han considerat cabdals per
impulsar la qualitat i la confiança del sistema educatiu de Catalunya: l’increment de la despesa pública en educació i la redacció d’una llei educativa
pròpia de Catalunya.

El 20 de març del 2006 el Govern de Catalunya i vint organitzacions del
món de l’educació signen el Pacte nacional per a l’educació (2006-2009),23
que estableix un conjunt d’acords entre els quals destaquen els relatius a les
famílies, al finançament de l’escola pública, als ajuntaments, al professorat,
a la gestió autònoma i eficaç dels centres educatius públics i a l’impuls dels
projectes de centre per garantir a la secundària diversificacions curriculars,
aules obertes i fórmules d’escolarització externa. Els signants de l’Acord
consideren necessari crear una comissió de seguiment del Pacte.

D’altra banda, s’aprova el Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i
deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no
universitaris de Catalunya,24 el qual regula els drets i deures de l’alumnat,
les normes de convivència, la mediació com a procés educatiu de gestió de
conflictes i el règim disciplinari en els centres educatius no universitaris de
Catalunya. Aquest Decret no comporta cap alteració de la formulació dels
drets i deures de l’alumnat, sinó que amplia determinats drets i incorpora
aspectes estructurals i de procediment en cas de comportaments incorrectes
per part dels alumnes.
El Decret 282/2006
regula els primer
cicle de l’educació
infantil i els requisits dels centres.

També s’aprova el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regula
el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres,25 el qual
protegeix els drets de l’infant i estableix les competències educatives a
assolir, les finalitats i els principis del cicle (des del naixement fins als 3
anys d’edat), així com les condicions relatives als professionals i als espais
necessaris per impartir-lo.

22. DOGC núm. 4604, de 30.03.2006.
23.< http://www.gencat.net/educacio/pacte/docs/pacte_nacional.pdf>.
24. DOGC núm. 4670, de 06.07.2006.
25. DOGC núm. 4670, de 06.07.2006.
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D’altra banda, s’estableix l’ús del català com a llengua vehicular i
d’aprenentatge, sens perjudici del que estableix la Llei 1/1998, de política
lingüística.
Finalment, cal destacar que el Govern aprova, el 10 d’octubre, l’escenari de finançament de la Generalitat de Catalunya a les universitats públiques
2007-2010 per sobre del que estableix la Llei d’universitats de Catalunya
(increment real mínim del 30% de la dotació pressupostada per al 2002
dins del període 2003-2010), amb la finalitat de contribuir a l’objectiu fixat
per la Unió Europea pel que fa a la despesa en R+D i per impulsar així la
implantació de l’espai europeu d’educació superior.

El Govern signa
amb les universitats
públiques catalanes
el Pla de finançament per a la seva
millora.

3.2. CONTEXT DEL SISTEMA EDUCATIU
A CATALUNYA
El sistema educatiu català ha aconseguit grans reptes en els darrers vint
anys que es poden simbolitzar en el fet d’haver universalitzat l’ensenyament dels 3 als 16 anys. No obstant això, des de mitjan anys noranta hi
ha abundants dades que alerten de problemes de qualitat en el sistema: el
percentatge d’alumnes que no aprova l’ESO és del 21%, la taxa d’escolarització dels joves de 18 anys és inferior a la mitjana europea, hi ha un alt
grau d’abandonament dels estudis secundaris postobligatoris i pocs alumnes cursen formació professional, entre d’altres.

Hi ha indicadors
que alerten d’alguns problemes de
qualitat en el sistema educatiu català.

Els desajustos detectats en el sistema educatiu estan relacionats amb els
canvis accelerats que viu la societat catalana i europea durant els darrers
anys com ara els moviments migratoris, l’envelliment de la població, el
creixement de l’ocupació i la globalització de l’economia.
L’Informe PISA 2003 i la posterior anàlisi per a Catalunya que ha elaborat la Fundació Bofill26 mostren uns resultats ambivalents pel que fa al
sistema educatiu català, atès que és un sistema bastant equitatiu però alhora
el rendiment acadèmic de l’alumnat està fortament condicionat pel seu origen social, econòmic i cultural.
D’altra banda, cal assenyalar que el camí cap a la integració europea
també ha comportat objectius comuns dels sistemes educatius europeus.

El programa Educació i formació
2010 de la Comissió estableix, entre
altres objectius, que
l’abandonament
escolar no ha de ser
superior al 10%.

26. Ferrer Julià, F. i altres, PISA 2003 a Catalunya. Una ullada a les desigualtats educatives,
Fundació Jaume Bofill, Barcelona, 2006.
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En aquest sentit, la Comunicació de la Comissió «Educació i Formació»27
estableix com a objectius per al 2010:
– Reduir l’abandonament escolar, que no ha ser superior al 10%.
– Reduir a la meitat el desequilibri entre nois i noies en les llicenciatures de matemàtiques, ciències i tecnologies, i alhora incrementar el
nombre d’estudiants en aquestes carreres.
– Assolir que el 80% de la població entre 25 i 64 anys tingui estudis
secundaris postobligatoris.
– Reduir a la meitat el nombre de persones de 15 anys que no assoleixen
els nivells mínims en lectura, matemàtiques i ciències.
– Assolir que el 15% de la població entre 25 i 64 anys participi de la
formació permanent.
El Pacte nacional
per a l’educació
preveu el compromís d’incrementar
la despesa pública
en educació i mesures adreçades a tots
els agents implicats
en el sistema educatiu.

L’Acord estratègic i el PNR comprometen un conjunt de mesures i objectius per assolir aquests reptes. Però l’acord de referència per entomar els
reptes del sistema educatiu català és el Pacte nacional per a l’educació de
març del 2006. Es tracta d’un gran acord social a partir d’un amplíssim i
valuós consens social entre els sindicats, les patronals de l’escola concertada,
les federacions de mares i pares, els moviments de renovació pedagògica, les
entitats municipalistes i les associacions d’estudiants. El Pacte estableix tres
qüestions bàsiques per poder-lo desplegar correctament, com són el compromís del Govern d’assolir en un termini de sis anys una inversió en educació
progressiva i sostinguda del 6% del PIB, elaborar una llei catalana d’educació i crear una comissió de seguiment del Pacte. El Pacte inclou acords
relacionats amb les famílies que ajudin a la conciliació de la vida laboral i familiar de pares i mares; acords de finançament de les escoles concertades perquè es pugui bastir un veritable servei públic d’educació; acords relatius als
ajuntaments, que avancen en la descentralització de l’educació i les oficines
municipals de matriculació; acords relatius al professorat, que en milloren les
condicions laborals i de qualificació, i, finalment, acords relatius a una major
autonomia dels centres educatius que els permeti donar respostes adequades
al seu context. Algunes de les mesures previstes al Pacte han tingut un gran
impacte social i, fins i tot, han estat polèmiques en la seva aplicació. Una
és, clarament, la sisena hora, que ja s’ha començat a implantar a primària a
l’escola pública.

27. COM(2003) 685 final. Educació i formació 2010.
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El curs 2005-2006 hi ha hagut 1.175.156 alumnes escolaritzats a
Catalunya de l’educació infantil a la secundària postobligatòria. El 35,3%
de l’alumnat es concentra als estudis primaris, que inclouen dels 6 als 12
anys; a continuació, l’ESO, dels 12 als 16 anys, representa el 24,4% del
total d’estudiants; l’educació infantil de segon cicle, dels 3 als 6 anys, comprèn el 19,3% de l’alumnat, i l’infantil de primer cicle, de 0 a 3 anys, el
6,6%. Pel que fa als estudis secundaris postobligatoris, s’observa el pes del
batxillerat, el 8%, sobre la formació professional, el 3,2%.
Si s’observa l’evolució del nombre d’alumnes els tres darrers cursos
acadèmics, destaca l’increment global de 50.485 alumnes, que es reparteix
principalment en 14.988 alumnes a l’infantil de segon cicle i 13.768 alumnes a la primària. Cal assenyalar també, atès que és un dels reptes educatius
pendents al país, l’increment de 10.336 alumnes de 0 a 3 anys i, en sentit
contrari, com a element preocupant, el decrement d’alumnes al batxillerat
que no és absorbit per un augment en els cicles formatius.

El curs 20052006 hi ha hagut
1.175.156 alumnes
a Catalunya de
l’educació infantil a
la secundària postobligatòria.

Els tres darrers
cursos acadèmics
s’ha registrat
un increment de
50.485 alumnes
a Catalunya, del
cicle infantil a la
secundària postobligatòria.

GRÀFIC 156. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ALUMNES
PER NIVELL D’ESTUDIS. CATALUNYA. CURSOS 2003-2004
A 2005-2006
Unitats: milers.
CFGS

CFGM

Batxillerat

34,7
34,5
33,8
32,6
34,1
34,6

2003-04
2004-05
2005-06

90,0
88,0
85,2
256,3
258,7
261,0

ESO

362,8
368,3
376,6

Primària
191,0
198,7
206,0

Infantil 2on
cicle
Infantil 1er
cicle

60,4
65,7
70,8

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació.
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3.3. EDUCACIÓ INFANTIL I OBLIGATÒRIA
En els tres darrers cursos s’ha incrementat en 43.790 el nombre d’alumnes a l’ensenyament infantil i obligatori. En els gràfics següents es pot observar l’evolució de l’alumnat segons que estudiïn en centres públics, concertats o privats.

GRÀFIC 157. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ALUMNES
PER NIVELL D’ESTUDIS EN CENTRES PÚBLICS.
CATALUNYA. CURSOS 2003-2004 A 2005-2006
Unitats: milers d’alumnes.
2003-04

218,8

224,5

232,5

2004-05
2005-06
146,7

132,9
119,7

150,4

126,6

31,4
23,8 27,7

Infantil 1er cicle

Infantil 2on cicle

Primària

ESO

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació.
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GRÀFIC 158. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ALUMNES
PER NIVELL D’ESTUDIS EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS.
CATALUNYA. CURSOS 2003-2004 A 2005-2006
Unitats: milers d’alumnes.
2003-04

139,0 138,4 138,7

2004-05
2005-06
106,5 105,2 104,9

65,2 66,4 68,1

6,4

6,5

7,2

Infantil 1er cicle

Infantil 2on cicle

Primària

ESO

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació.
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GRÀFIC 159. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ALUMNES PER
NIVELL D’ESTUDIS EN CENTRES PRIVATS NO CONCERTATS.
CATALUNYA. CURSOS 2003-2004 A 2005-2006
Unitats: milers d’alumnes.

30,2

31,4 32,1

2003-04
2004-05
2005-06

6,1

5,7

5,0

5,4

5,0

5,4
3,1

Infantil 1er cicle

Infantil 2on cicle

Primària

3,2

3,1

ESO

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació.

L’increment de 43.790 places en l’educació infantil i obligatòria s’ha
concentrat de manera molt significativa en el sector públic.
L’increment de
43.790 places en
l’educació infantil
i obligatòria els
darrers tres cursos
acadèmics s’ha
concentrat a les escoles públiques.

TAULA 187. INCREMENT D’ALUMNES D’INFANTIL I EDUCACIÓ
OBLIGATÒRIA PER TIPOLOGIA DE CENTRES ELS TRES
DARRERS CURSOS ESCOLARS (DEL 2003-2004 AL 2005-2006).
CATALUNYA
Unitats: nombres absoluts i percentatges.

Total

% Pública

% Concertada

% Privada

Infantil 1r cicle

10.336

73,5

8,6

17,9

Infantil 2n cicle

14.988

87,7

19,6

-7,3

Primària

13.768

99,3

-2,1

2,8

ESO

4.698

131,9

-33,0

1,1

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació.
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Educació infantil
El curs 2005-2006 hi ha a Catalunya 70.765 alumnes al primer cicle
d’infantil i 205.978 al segon. La taula següent permet observar les variacions en relació amb el curs anterior.
TAULA 188. TAXA D’ESCOLARITZACIÓ DE L’EDUCACIÓ
INFANTIL. CATALUNYA. CURSOS 2004-2005 I 2005-2006
Unitats: persones i percentatges.

2005

2004-2005

2006

2005-2006

Població

Taxa

Població

Taxa

De 0 a 2 anys

219.962

29,8%

231.619

30,6%

Als 2 anys

71.045

52,7%

75.623

52,8%

De 3 a 5 anys

205.144

96,9%

213.124

103,5%

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació.

L’augment interanual de població de 0 a 5 anys a Catalunya ha estat
de 24.215 infants, que en termes relatius significa un increment del 4,9%;
paral·lelament, la població escolaritzada ha augmentat en 12.300 infants,
és a dir, el 4,6%. A la taula anterior s’observa, en relació amb l’escolarització infantil, que la cobertura d’escolarització és total a partir dels 3 anys i
que la població de 0 a 2 anys ha tingut un creixement interanual d’11.657
infants, mentre que les places escolars han crescut en 5.115. El Programa
nacional de reformes situa com a objectiu per a l’any 2010 que més del
30% dels infants de 2 anys tinguin plaça escolar; com es pot comprovar,
aquest objectiu es compleix amb escreix a Catalunya.

La taxa d’escolarització dels infants de
2 anys a Catalunya
supera amb escreix
l’objectiu fixat al
PNR per al 2010.

L’increment del nombre de professors i professores és una de les primeres mesures del Pacte nacional per a l’educació. La taula següent mostra el
nombre i l’increment del professorat dels cicles infantils.

539

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006

TAULA 189. EVOLUCIÓ DEL PROFESSORAT I DEL NOMBRE
D’ALUMNES PER PROFESSOR A L’EDUCACIÓ INFANTIL PER
TIPUS DE CENTRE. CATALUNYA. CURSOS 2004-2005 I 2005-2006
Unitats: nombre de professors i nombre d’alumnes per professor.

2004-2005
Total
centres

Centres
públics

2005-2006

Centres privats
concertats i no
concertats

Total
centres

Centres
públics

Centres privats
concertats i no
concertats

7.313

18.904

11.243

7.661

15,1

14,6

14,6

14,7

Nombre de professors
Infantil

17.791

10.478

Alumnes per professor
Infantil

14,9

14,7

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació.
Nota: l’educació infantil incorpora les etapes de 1r i 2n cicle.

El professorat
d’infantil s’ha
incrementat interanualment en 1.113
persones el curs
2005-2006.
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Gairebé el 60% dels mestres d’infantil treballen al sector públic. Destaca el creixement interanual de 1.113 professors i professores a l’ensenyament infantil i un lleuger descens de la ràtio per alumne.
Finalment, es vol assenyalar un indicador relacionat amb l’esforç
que s’està fent per millorar el coneixement de llengües estrangeres dels
alumnes del nostre país, atesos els mals resultats obtinguts a les avaluacions internacionals. Com s’observa en el gràfic següent, més del
30% dels infants entre 3 i 5 anys es formen en una llengua estrangera
però aquest percentatge davalla fins al 16,7% si només es consideren
els centres públics.
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GRÀFIC 160. PERCENTATGE D’ALUMNES DE 3 A 5 ANYS
QUE CURSEN LLENGUA ESTRANGERA PER TIPUS DE CENTRE.
CATALUNYA. CURSOS 2004-2005 I 2005-2006
Unitats: percentatges.
62,9%
57,7%

33,1%

32,1%

17,5%

16,7%

2004-2005
Centres Públics

2005-2006
C. Privats concertats i no concertats

Total centres

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació.
Nota: el percentatge es calcula amb tots els alumnes de 0 a 5 anys que cursen llengua estrangera ja que no es disposa de dades més desagregades, si bé la incidència dels 0 als 2 anys és
mínima.

Educació primària
El curs 2005-2006 l’educació primària, entre els 6 i els 11 anys, registra 376.585 alumnes, és a dir, 8.318 places més que el curs anterior; això,
en termes relatius, significa un increment interanual del 2,3%. L’esforç de
dotació de places, com en anys precedents, s’ha fet principalment als centres públics, que apleguen 7.986 places més; l’escola concertada, 303, i la
privada, 332.

L’increment interanual d’alumnes a
la primària és del
2,3% el curs
2005-2006.

Pel que fa a la dotació de professorat a la primària, hi ha una variació
interanual de 715 mestres més, dels quals 606 corresponen als centres públics. En aquesta etapa educativa hi ha un increment sostingut de professorat, atès que com a conseqüència del Pacte nacional per a l’educació s’ha de
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reduir l’horari lectiu dels mestres perquè puguin dedicar-se més a tasques
de tutoria i similars i estendre la sisena hora a primària per homologar les
hores lectives dels centres públics i els concertats. A la taula següent es pot
observar la ràtio d’alumnes per professor a l’ensenyament primari; tot i
així, s’ha de tenir en compte que en ser una proporció per a tot Catalunya
no reflecteix les diferències acusades que hi ha entre unes zones i altres. La
ràtio per alumne es manté com la de l’any anterior.
TAULA 190. EVOLUCIÓ DEL PROFESSORAT I DEL NOMBRE
D’ALUMNES PER PROFESSOR A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA PER TIPUS DE CENTRE. CATALUNYA. CURSOS 2004-2005 I 2005-2006
Unitats: nombre de professors i nombre d’alumnes per professor.

2004-2005
Total
centres

Centres
públics

2005-2006

Centres privats
concertats i no
concertats

Total
centres

Centres
públics

Centres privats
concertats i no
concertats

11.525

30.216

18.582

11.634

12,5

12,5

12,5

12,4

Nombre de professors
Primària

29.501

17.976

Alumnes per professor
Primària

12,5

12,5

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació.

Educació secundària obligatòria (ESO)
El 58,6% dels
alumnes de l’ESO
estudien als centres
públics i el 41% als
centres concertats.

El 2006, a Catalunya hi ha 256.079 nois i noies de 12 a 15 anys i el nombre
de joves escolaritzats d’aquestes edats és de 260.966; la xifra més gran d’escolarització s’explica pel moviment de la població, alumnes repetidors, etc. El
58,6% estudia en centres públics i el 41% en privats concertats; per tant, només
el 0,6% d’alumnes cursen la secundària obligatòria en centres privats sense finançament públic. El curs acadèmic 2005-2006 hi ha un lleuger desplaçament
d’alumnes d’ESO de l’ensenyament privat a l’escola pública.
Un indicador de qualitat de l’ESO és la taxa d’idoneïtat entre el curs en
què estan matriculats els alumnes i la seva edat ja que indica bàsicament el
pes que tenen els alumnes repetidors. En el gràfic següent es pot observar
que a mesura que avança l’edat el grau d’idoneïtat davalla i que la idoneïtat
és superior en les noies en concordança amb els millors resultats que aquestes obtenen en el sistema educatiu.
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GRÀFIC 161. TAXA D’IDONEÏTAT PER NIVELL D’ESTUDIS.
CATALUNYA. CURS 2005-2006
Unitats: percentatges.
95,7%

93,5%

91,7%

94,5%

92,0%

88,8%

72,2%

66,3%

segon (7 anys)

quart (9 anys)

sisè (11 anys)

% nois

ESO (15 anys)

% noies

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació.
Nota: la taxa d’idoneïtat es calcula a partir del percentatge d’alumnes que realitzen el curs que
correspon amb la seva edat.

Un altre indicador que permet avaluar la qualitat de l’ESO és el percentatge
d’alumnes que obtenen la titulació el darrer curs de la secundària obligatòria.
La taula següent mostra que, el 2005, el 79% dels estudiants van obtenir el
certificat; alhora, s’observa una davallada considerable del fracàs escolar en els
tres darrers anys, que s’ha reduït en 6,4 punts percentuals des del 2003.
TAULA 191. PERCENTATGE DE FRACÀS ESCOLAR DELS
ALUMNES AVALUATS DE L’ESO. CATALUNYA 2003-2005

El 2005, el 21,0%
dels alumnes d’ESO
no va obtenir el
certificat; tot i
així, sembla que
hi ha una evolució
positiva d’aquest
indicador.

Unitats: percentatges.

2005

2003

2004

Total

Dones

Mitjana de fracàs

27,4%

26,9%

21,0%

17,9%

Mitjana d’abandonament

15,2%

13,1%

6,7%

5,5%

Mitjana de repetidors

12,2%

13,9%

14,3%

12,4%

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació.
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Si bé hi ha un 21% d’alumnes que no obtenen la titulació, n’hi ha
un 14,3% que repeteixen curs i la taxa d’abandonament es redueix
molt considerablement: és del 6,7%. S’assoleixen, per tant, els objectius fixats per la Comissió per al 2010, que indiquen que no ha de ser
superior al 10%. El 2005 és el primer any que s’ha aconseguit situar
la mitjana d’abandonament per sota del 10%. Caldrà veure en anys
posteriors si aquesta dada reflecteix una tendència cap a una millora
del fracàs escolar.

3.4. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA POSTOBLIGATÒRIA
El curs 2005-2006
hi ha 155.503 alumnes a Catalunya
que estudien batxillerat o cicles
formatius.

El 2006 continua la inflexió iniciada el 2005 i s’atura la caiguda de
població de 16 i 17 anys en registrar-se un total de 131.717 alumnes. Els
alumnes matriculats el curs 2005-2006 es distribueixen de la manera següent: 87.123 al batxillerat, 34.597 als cicles de grau mitjà i 33.783 als
cicles de grau superior. El 64% dels alumnes de batxillerat estudien en
centres públics, el 21,6% en centres privats i el 14,4% en els concertats. A
l’ensenyament de cicles formatius hi ha un pes més important dels centres
públics, el 69%, i una participació significativament inferior dels centres
privats, el 6,5%.

En els darrers tres
cursos acadèmics
hi ha una pèrdua
acumulada d’alumnes al batxillerat de
4.584 joves.

En els gràfics següents es pot observar l’evolució en els tres darrers
cursos acadèmics dels alumnes matriculats a la secundària postobligatòria segons la tipologia de centre. La pèrdua acumulada d’alumnat
al batxillerat és de 4.584 alumnes i es dóna en tots els tipus de centre
però es concentra en un 65,5% en els centres públics. L’evolució en
els cicles formatius ha estat de signe contrari i la matriculació s’ha
incrementat en 1.023 alumnes; augment insuficient perquè ni eixuga
la pèrdua d’alumnes del batxillerat ni és suficient per assolir que al
2010 el 80% dels joves entre 20 i 24 anys tinguin formació secundària
postobligatòria.
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GRÀFIC 162. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ALUMNES
PER NIVELL D’ESTUDIS I TIPUS DE CENTRE.
CATALUNYA. CURSOS 2003-2004 A 2005-2006

Centres Privats

Unitats: milers d’alumnes.

CFGS

CFGM

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

2005-06
2004-05
2003-04
18,9
18,9
19,9

Centres Concertats

Batxillerat

CFGS

CFGM

Batxillerat

Centres Públics

CFGS

CFGM

8,3
8,7
9,1
8,4
8,2
7,9
12,6
12,6
13,1
23,2
23,5
23,3
24,0
23,8
22,7

Batxillerat

53,8
56,3
57,0

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació.

Pel que fa als alumnes de batxillerat als centres públics, s’observa que
hi ha hagut un decrement acumulat al llarg dels tres cursos del 5,1%.
Un dels indicadors qualitatius de la secundària és la ràtio d’alumnes per
professor. A la taula següent es pot observar, d’una banda, l’evolució del
nombre de professorat a l’ESO i al batxillerat (la dada és conjunta per a les
dues etapes formatives ja que el professorat és comú), i als cicles formatius, i, de l’altra, la ràtio per alumnes. El curs 2005-2006 té un increment
de 454 professors i professores a l’ESO i al batxillerat, i de 187 als cicles
formatius. La ràtio d’alumnes per professor s’ha reduït en un punt als cicles
formatius.
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TAULA 192. EVOLUCIÓ DEL PROFESSORAT I DEL NOMBRE
D’ALUMNES PER PROFESSOR A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER
TIPUS DE CENTRE. CATALUNYA. CURSOS 2004-2005 I 2005-2006
Unitats: nombre de professors i alumnes per professor.

2004-2005
Total
centres

2005-2006

Centres
públics

Centres
privats concertats i no
concertats

Total
centres

Centres
públics

Centres
privats concertats i no
concertats

Nombre de professors
ESO +
Batxillerat

35.417

22.746

12.671

35.871

23.336

12.535

Cicles
formatius

3.649

2.585

1.064

3.836

2.708

1.128

Alumnes per professor
ESO +
Batxillerat

9,8

9,1

11,1

9,7

8,9

11,1

Cicles
formatius

18,8

18,3

20,0

17,8

17,4

18,8

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació.
Nota: els cicles formatius inclouen els cicles formatius de grau mitjà i els de grau superior.

Es disposa d’un altre indicador de qualitat per al curs 2004-2005 sobre
el percentatge d’alumnes que aproven el batxillerat i la formació professional de grau mitjà segons el gènere.
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GRÀFIC 163. PERCENTATGE D’ALUMNES QUE FINALITZEN
EL BATXILLERAT I ELS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
RESPECTE DELS AVALUATS PER GÈNERE. CATALUNYA. CURS
2004-2005
Unitats: percentatges.
75,9

Nois

69,6

Nois Noies

50,6

Batxillerat

52,8

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació.

El gràfic anterior mostra que és superior el percentatge d’aprovats entre
els alumnes que s’examinen de batxillerat que entre els que ho fan de cicle
mitjà, i que el rendiment escolar de les noies és superior.

3.5. ALTRES ENSENYAMENTS
Hi ha un conjunt d’ensenyaments especials que comprenen la formació
artística, esportiva i d’idiomes. Els requisits d’accés i la titulació que s’obté
són particulars per a cadascun dels casos. A Catalunya, el curs 2005-2006
s’han format en aquestes especialitats un total de 93.044 alumnes, dels
quals el 79,4% estudien en centres públics.

El curs 2005-2006
hi ha 93.044 alumnes a Catalunya
matriculats als ensenyaments especials artístics, esportius i d’idiomes.
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TAULA 193. ALUMNES D’ALTRES ENSENYAMENTS
PER CENTRES. CATALUNYA. 2005-2006
Unitats: nombre d’alumnes i nombre d’alumnes per professor.

Centres

Alumnes / Professor

Alumnes

TOTAL

Públics Privats

Arts plàstiques i disseny

5.768

5.118

650

Música

37.777

27.040

10.737

8.609

984

7.625

39.688

39.688

-

Art dramàtic

298

298

-

Restauració i conservació de béns culturals

128

128

Esports

776

631

145

Arts plàstiques i disseny

7,7

7,5

9,4

Música

9,2

9,1

9,3

23,7

8,3

31,1

68,4

68,4

-

Art dramàtic

2,4

2,4

-

Restauració i conservació de béns culturals

6,1

6,1

-

Esports

4,1

4,0

4,5

Dansa
Escoles oficials

d’idiomes1

Dansa
Escoles oficials

d’idiomes1

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació.
(1) Alumnes presencials oficials. No s’hi inclouen els 2.181 alumnes oficials no presencials,
ni els 3.694 alumnes lliures.

El curs 2005-2006
el 10,2% dels
alumnes catalans
són estrangers, de
l’educació infantil a
la secundària postobligatòria.
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3.6. ALUMNES ESTRANGERS
A Catalunya, el curs acadèmic 2005-2006 hi ha 109.417 alumnes estrangers, la qual cosa representa el 10,2% del total de l’alumnat de l’educació infantil a la secundària postobligatòria; per tant, el pes dels alumnes
estrangers va augmentant any rere any.
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GRÀFIC 164. PERCENTATGE D’ALUMNAT ESTRANGER
DE L’EDUCACIÓ INFANTIL A LA SECUNDÀRIA
POSTOBLIGATÒRIA. CATALUNYA
Unitats: percentatges.
10,0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8,7
7,4

2003-2004

2004-2005

2005-2006

Curs acadèmic
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació.

Segons les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials,28 el curs 20052006 la mitjana estatal d’alumnes estrangers en estudis no universitaris sobre el total de l’alumnat és del 6,94%. Les comunitats que se situen significativament per sobre de la mitjana espanyola són: Illes Balears (11,94%),
Madrid (10,93%), la Rioja (10,22%), Múrcia (9,82%), Catalunya (9,38%)29
i Comunitat Valenciana (9,07%).
És a la primària on hi ha una concentració més gran d’alumnes estrangers, el 12,5%, seguida de l’ESO, amb l’11,9%. El batxillerat i els cicles
formatius de grau superior són els estudis amb menys pes d’alumnes estrangers. En el gràfic següent s’observa que la concentració d’alumnes estrangers és més elevada en els centres públics.

28. MTAS. Anuario estadístico de inmigración 2006.
29. A les dades del MTAS el percentatge d’alumnes estrangers a Catalunya és lleugerament
inferior que el que s’obté a partir de les dades facilitades pel Departament d’Educació.
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GRÀFIC 165. PERCENTATGE D’ALUMNES ESTRANGERS
PER TIPUS DE CENTRE I PER NIVELL D’ESTUDIS.
CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: percentatges.
4,1%
14,2%

Total
10,2%

Centres concertats i no
concertats
5,6%
5,9%
5,8%

CFGS

Centres públics

Total Centres

4,5%
9,2%

CFGM
7,8%
2,0%
6,8%

Batxillerat
5,0%
5,0%
ESO

16,8%
11,9%
4,4%

Primària

17,5%
12,5%
3,1%

Infantil

11,4%

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació.

Malgrat que ha
disminuït la intensitat en la pèrdua
d’alumnes al
sistema universitari català, el curs
2005-2006 s’hi
matriculen 1.847
alumnes menys que
el curs anterior.
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3.7. ENSENYAMENT SUPERIOR
El curs 2005-2006, amb 190.016 alumnes matriculats, el sistema universitari català, a excepció de la UOC, continua perdent alumnes —fins a
1.847 menys que el curs precedent—, si bé aquesta xifra és inferior al degoteig d’alumnes que de mitjana anual ha tingut lloc els darrers cinc anys,
amb una pèrdua de 3.329 alumnes per any.
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La pèrdua d’alumnes, menor que la de cursos precedents, és generalitzable a totes les universitats presencials del sistema públic (tret
de la UPF), que el curs 2005-2006 perden en conjunt 2.636 alumnes.
Mentre que les universitats privades segueixen la tendència dels darrers anys d’increment, lent però progressiu, del percentatge d’alumnes matriculats sobre el conjunt del sistema universitari presencial, i
acumulen aquest curs l’11,6% dels matriculats. En el conjunt de les
universitats públiques hi ha matriculats el 88,4% dels alumnes en centres presencials.
Fins al curs 2004-200530 la pèrdua progressiva d’alumnes de les universitats públiques ha anat acompanyada d’un increment del professorat
contractat, que, de totes maneres, es frena el darrer curs. Aquest fet ha permès millorar la ràtio d’alumnes per professor, des dels 16,3 alumnes per
professor el curs 1999-2000 fins als 12,3 alumnes per professor el curs
2004-4005.
En el conjunt de les universitats privades, l’increment de la contractació de professorat, tot i l’augment d’alumnes, també ha permès reduir
aquest període la ràtio d’alumnes per professor, que passa dels 12,2 alumnes per professor el curs 1999-2000 als 10,3 alumnes per professor el curs
2004-2005.
Finalment, cal assenyalar el procés encara expansiu en què es troben
els estudis universitaris no presencials oferts per la UOC, amb un creixement constant dels alumnes aquests darrers anys. El curs 2005-2006
assoleix la xifra de 36.931 alumnes matriculats i es converteix en la
tercera universitat del sistema català en matriculacions, molt a prop ja
de la UAB.

30. Darrera dada disponible pel que fa al nombre de professors i professores.
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TAULA 194. ALUMNES DE LES UNIVERSITATS CATALANES.
CATALUNYA, 2003-2004, 2004-2005 I 2005-2006
Unitats: nombre d’alumnes.

Alumnes / Professor
universitari

Alumnes
20032004

20042005

20052006

20032004

20042005

20052006

UB

57.854

56.111

55.044

13,6

13,3

-

UAB

38.404

38.117

37.767

13,6

13,1

-

UPC

34.541

33.242

32.634

13,2

13,2

-

UPF

10.295

10.213

10.381

12,3

12,1

-

UdG

12.903

12.680

12.328

13,8

13,2

-

UdL

9.254

8.425

8.081

13,1

11,5

-

URV

12.626

11.962

11.879

11,7

10,9

-

UOC

30.767

33.996

36.931

238,5

253,7

-

URL

13.210

13.140

13.371

11,3

11,0

-

UV

4.926

5.113

5.385

12,2

10,8

-

UIC

2.466

2.406

2.494

7,7

7,3

-

UAO

317

564

762

11,7

8,4

-

TOTAL

227.563

225.969

227.057

14,9

14,6

-

TOTAL
UOC

196.796

191.973

190.126

13,0

12,5

-

TOTAL
univ. publ.

175.877

170.750

168.114

13,3

12,8

-

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

Segons l’Estadística d’ensenyaments universitaris de l’INE, entre els
cursos acadèmics 2003-2004 i 2006-2007, les carreres que han perdut més
nombre d’alumnes a Catalunya han estat: administració i direcció d’empreses, dret, empresarials, filologia, enginyeria tècnica informàtica de gestió,
enginyeria tècnica agrícola i enginyeria tècnica industrial.
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3.8. FINANÇAMENT DE L’EDUCACIÓ
3.8.1. El finançament públic de l’educació
L’exercici 2006 el sector públic de la Generalitat de Catalunya preveu
gastar en la política de despesa d’educació 4.998,3 milions d’euros, el
16,8% de tot el pressupost i el 2,6% del PIB de Catalunya.
El 12,4% d’aquesta despesa, 617,7 milions, es destina a inversions reals
en matèria d’educació, i significa el 15,2% de tota la despesa en inversió
real de la Generalitat de Catalunya.

L’exercici 2006 la
Generalitat preveu
gastar 5.000 milions d’euros en educació, el 16,8% del
pressupost i el 2,6%
del PIB.

Per programes de despesa, el pressupost d’educació es distribueix el 80,7%
en educació general,31 el 16,6% en educació universitària, el 2,1% en serveis
complementaris a l’educació, el 0,6% en beques i ajuts a l’estudi, el 0,2% en
formació del personal docent, i el 0,1% restant en innovació educativa.

GRÀFIC 166. DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA PÚBLICA
EN EDUCACIÓ PER PROGRAMES DE DESPESA. SECTOR
PÚBLIC. CATALUNYA, 2006
Unitats: percentatges.

El 2006, el 80,7%
de la despesa
pressupostada
d’educació es destina a educació no
universitària i el
16,6%, a educació
universitària.

2,7%
80,7%
16,6%

Educació general

Educació universitària

Altres

Font: elaboració pròpia a partir dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2006.
Nota: la categoria Altres inclou serveis complementaris a l’educació + beques i ajuts a l’estudi
+ formació de personal docent + innovació educativa.

31. Despesa en educació no universitària.
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Els pressupostos del
2007 preveuen un
increment del 6,7%
en educació. Amb
increments més
destacats en beques
i ajuts a l’estudi i
en educació universitària.

Els pressupostos del 2007 preveuen un increment del 7,8% de la despesa en educació, just per sota del creixement conjunt de la despesa, del
8,3% en termes homogenis, i a un ritme lleugerament per sobre al de les
previsions de creixement del PIB català, del 6,7%.
L’increment de la despesa educativa del 2007 prioritza tres dels programes de despesa d’educació: el programa de beques i ajuts a l’estudi, que
creix el 46,8% fins a assolir els 33,9 milions d’euros; la despesa en serveis
complementaris a l’educació, que creix el 15% fins a assolir els 123,3 milions d’euros, i la despesa en educació universitària, que creix el 12% fins
a assolir els 943,1 milions d’euros. Per la seva part, la despesa en educació
general manté un creixement moderat del 4,1%, mentre que les despeses en
formació del professorat i en innovació educativa experimenten una reducció del 10,9% i del 33,1%, respectivament.
De totes maneres, l’estructura de prioritats dins de l’educació es manté
relativament estable en els diferents programes, i només és destacable l’increment del pes relatiu de la despesa en beques i ajuts a l’estudi.

Entre els anys 2003
i 2005 ha crescut
l’esforç de despesa
per alumne de la
Generalitat, tant
en educació no
universitària com
en educació universitària.

També cal destacar la caiguda del 22,7%, 140,2 milions d’euros menys
que el 2006, de la inversió real en educació. Si bé cal tenir present que l’any
2005, amb dades liquidades dels pressupostos, la inversió en educació va
créixer el 9,5% i, el 2006, les dades pressupostades tenen previst un creixement d’aquesta inversió del 46,2%.
En el gràfic 167 es mostra l’evolució de la despesa per alumne en els
tres principals nivells de formació no universitària i per tipologia de centres, executada en el període 2003-2005 per la Generalitat de Catalunya.
D’aquesta evolució, se’n pot destacar l’increment d’esforç per alumne
fet per la Generalitat en el conjunt dels tres anys en tots els nivells formatius tant en centres públics com en centres concertats.

El període 20032005 el creixement
de la despesa per
alumne en centres
públics és més
intensa en el nivell
educatiu d’infantil
de 2n cicle i primària, i en menor
mesura en infantil
de 1r cicle.

Pel que fa als centres públics, destaquen, d’una banda, el creixement del
12,3% anual acumulatiu en la despesa per alumne dels nivells d’educació
infantil de 2n cicle i primària, i, de l’altra, el creixement de l’esforç en la
despesa per alumne fet en l’educació infantil de 1r cicle: del 9,7% anual
acumulatiu en centres propis de la Generalitat, i del 25,5% anual acumulatiu en centres municipals, on la despesa per alumne de la Generalitat passa
de 753,3 euros/alumne l’any 2003 a 1.187,7 euros/alumne el 2005.32

32. Aquesta dada, que es comenta a l’epígraf següent, no es mostra en el gràfic ja que no
incorpora la despesa per alumne feta pels municipis.
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Pel que fa als centres concertats, la despesa per alumne aportada per la
Generalitat creix l’11,5% anual acumulatiu en l’educació infantil de 2n cicle i primària, i el 10,3% anual acumulatiu en l’educació secundària. Mentre que té lloc una caiguda del 9,2% anual acumulativa en la despesa per
alumne en l’educació infantil de 1r cicle.

GRÀFIC 167. EVOLUCIÓ DE LA DESPESA PER ALUMNE
FETA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER NIVELLS
EDUCATIUS I TIPUS DE CENTRE. CATALUNYA, 2003-2005
Unitats: euros per alumne.
3.073
Centres concertats

2005

1.945

Educ. secundària

1.144
2.776
2004

Ed. Inf. 2on cicle /
Primària

1.813
1.047

Ed. Inf. 1er cicl.2

2.526
2003

1.565
1.387
5.702

Centres Públics

2005

3.574
6.054
5.566

2004

3.059
5.831
5.106

2003

2.834
5.031

Font: elaboració pròpia amb dades facilitades pel Departament d’Educació.
Nota: la despesa per alumne en educació infantil de 1r cicle en centres públics només considera
els 42 centres propis de la Generalitat; la despesa en centres municipals, de 1.187,7 euros/alumne
el 2005, no es mostra. Pel que fa a la despesa per alumne en aquesta etapa en centres concertats,
s’ha d’entendre que són centres privats no concertats ja que en aquesta etapa no hi ha concert.

Finalment, per a l’educació universitària, en el gràfic 168 es mostra
l’evolució de la despesa en transferències corrents i la inversió per alumne
destinada a les universitats públiques catalanes, executada per la Generalitat de Catalunya en el període 2003-2005. Aquest indicador, si bé no

Entre els anys 2003
i 2005 les transferències corrents i la
inversió per alumne
de la Generalitat
a les universitats
públiques han crescut el 10,3% anual
acumulatiu.
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recull tota la despesa pública de la Generalitat destinada a les universitats
públiques, és un bon indicador de l’evolució de l’esforç per alumne fet per
l’Administració catalana.
Així, en aquests tres anys la despesa en transferències corrents i inversions per alumne de la Generalitat a les universitats públiques catalanes ha
crescut el 10,3% anual acumulatiu.

GRÀFIC 168. EVOLUCIÓ DE LA DESPESA EN TRANSFERÈNCIES
CORRENTS I INVERSIONS PER ALUMNE DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA A LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES.
CATALUNYA, 2003-2005
Unitats: euros per alumne.
3.772

3.972

3.263

2003

2004

2005

Educ. universit.

Font: elaboració pròpia amb dades facilitades pel Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa.

3.8.1.1. Educació no universitària pública
L’any 2006 la despesa en educació no universitària del Departament
d’Educació ha estat de 4.836,0 milions d’euros,33 amb un increment nomi-

33. Segons dades de despesa liquidada facilitades pel Departament d’Educació.
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nal interanual del 28,1% respecte del 2005. Continua, per tant, i s’intensifica molt significativament la tendència dels darrers quatre anys de registrar
increments per sobre del creixement nominal del PIB català, que ha estat
del 7,9% l’any 2006. El pes d’aquesta despesa sobre el PIB s’ha incrementat de manera més intensa aquest any, en passar del 2% el 2004 al 2,5% el
2006 (vegeu la taula 195).
TAULA 195. DESPESA EN EDUCACIÓ DEL DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ. CATALUNYA, 2004-2006
Unitats: milions d’euros i percentatge sobre el PIB.

Despesa
Educació
no universitària
Depesa corrent
Despesa de capital
PIB (base 2000)

Percentatge sobre el PIB

2004

2005

2006

2004

2005

2006

3.369,3

3.776,3

4.836,0

2,0%

2,1%

2,5%

3.120,0

3.443,4

-

1,9%

1,9%

-

248,8

332,4

-

0,1%

0,2%

-

167.479

181.029

195.284

100%

100%

100%

Font: elaboració pròpia, dades de despesa liquidada del pressupost del Departament d’Educació i Idescat.

La distribució de la despesa34 del Departament d’Educació segons la
tipologia de centres, públics o concertats, es manté relativament estable en
els darrers anys; tot i així, s’aprecia un lleuger increment del pes de la despesa en centres públics, fins a assolir el 77,1% del total l’exercici 2005, que
es correspon a l’augment d’alumnat en aquest sector. Els alumnes35 matriculats en centres públics l’exercici 2005 s’incrementen36 el 3,6%, mentre
que els alumnes matriculats en centres concertats ho fan el 0,8%. Així, la
despesa en centres púbics creix, l’exercici 2005, el 13,1%, mentre que la
despesa en centres concertats (associada majoritàriament als concerts) ho
fa el 8,9%. Per a aquest exercici, s’aprecia també que el major creixement
de la despesa en centres públics ho ha estat tant per l’augment de les depeses de funcionament (despesa corrent), del 10,9%, com, de forma més
intensa, per l’increment de la inversió (despeses de capital), del 33,6% (vegeu la taula 196).

Entre els anys
2003-2005 la distribució de la despesa
del Departament
d’Educació entre
centres públics i
concertats es manté
relativament estable, amb un lleuger
increment del pes
de la despesa en
centres públics.

34. Amb dades liquidades dels exercicis 2003 a 2005, darrer any disponible.
35. Alumnes d’educació infantil, educació obligatòria, secundària postobligatòria, formacions
de règim especial i educació especial.
36. La taxa de creixement es calcula sobre [2/3 alumnes curs 2004-2005 + 1/3 alumnes curs
2005-2006] en relació amb [2/3 alumnes curs 2003-2004 + 1/3 alumnes curs 2004-2005].
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TAULA 196. DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA DEL DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ PER TIPUS DE CENTRES. CATALUNYA, 2003-2005
Unitats: milions d’euros i percentatge sobre el total.

Despesa

Pes sobre el total

2003

2004

2005

2003

2004

2005

1. Centres públics

2.302,3

2.576,1

2.912,7

76,5%

76,5%

77,1%

1.1. Despesa corrent

2.091,5

2.327,3

2.580,3

69,5%

69,1%

68,3%

1.2. Despesa de capital

210,8

248,8

332,4

7,0%

7,4%

8,8%

2. Centres concertats

706,9

792,7

863,1

23,5%

23,5%

22,9%

2.1. Despesa corrent

706,9

792,7

863,1

23,5%

23,5%

22,9%

0,1

0,0

0,0

0%

0%

0%

3.009,2

3.368,9

3.775,8

100%

100%

100%

2.2. Despesa de capital
TOTAL (1+2)

Font: elaboració pròpia, dades de despesa liquidada del Departament d’Educació i Idescat.

El 2005 el Departament d’Educació
destina el 49,6%
dels seus recursos
a l’educació secundària, el 44,3% a
infantil de 2n cicle
i primària, i l’1,6%
de la seva despesa a
infantil de 1r cicle.

La Generalitat de Catalunya, en el període 2003-2005, a través de la
doble xarxa de centres públics i centres privats concertats, finança el 94%
dels alumnes matriculats en educació no universitària, el 61,9% del total de
matriculats en centres públics i el 31,1% dels matriculats en centres privats
concertats.
En termes agregats, l’any 2005, el Departament d’Educació destina
l’1,6% de la seva despesa a l’educació infantil de 1r cicle, el 44,3% a les
etapes d’infantil de 2n cicle i primària, el 49,6% a l’educació secundària, i
el 5,6% restant a la resta de formacions (ensenyaments de règim especial,
educació especial i formació d’adults) (vegeu el gràfic 169).
Respecte de l’exercici 2004, destaca l’increment del 41,1% en l’educació infantil de 1r cicle, i del 17,8% en l’educació infantil de 2n cicle i
primària.
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GRÀFIC 169. DISTRIBUCIÓ PER NIVELLS EDUCATIUS DE LA
DESPESA LIQUIDADA DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ.
CATALUNYA, 2005
Unitats: percentatges.

Infantil 2on
cicle i primària
44%

Secundària
49%

Infantil 1er
cicle
2%
Altres
5%

Font: dades facilitades pel Departament d’Educació.
Nota: la categoria Altres inclou els ensenyaments de règim especial, l’educació especial i la
formació d’adults.

Utilitzant la despesa liquidada del Departament d’Educació, i considerant només la despesa en els tres nivells formatius d’infantil de 1r
cicle, infantil de 2n cicle i primària, i secundària, s’aproxima un indicador de la despesa pública per alumne per nivells formatius i tipus
de centre. En aquest càlcul s’han repartit les depeses de funcionament
de l’administració general segons criteris objectius (com ara les ràtios
d’alumnes en els diferents tipus de centres o el nombre de places formatives per a professors).
La taula 197 resumeix les dades de despeses per alumne del Departament d’Educació per nivell d’educació i tipologia de centres. Per a l’exercici 2005, se’n poden destacar les dades següents.
La despesa per alumne en centres públics en l’etapa infantil de 1r
cicle és de 6.054,5 euros/alumne en les guarderies de la Generalitat, i
de 1.187,7 euros/alumne aportats a les guarderies municipals. Cal tenir present que la Generalitat només té 42 guarderies, i que en aquests

El 2005 es posa de
manifest un major
esforç per part de
la Generalitat per
finançar l’etapa de
0 a 3 anys, especialment pel que fa a les
transferències als
centres municipals.
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centres només s’hi concentra el 12,7% de tots els alumnes en centres
públics d’aquesta etapa. Pel que fa a la despesa per alumne en guarderies municipals, on es concentren la majoria d’infants en centres públics (el 87,3% restant), la despesa per alumne no incorpora els recursos
municipals a aquesta etapa educativa. Finalment, la despesa de 1.143
euros/alumne es refereix a centres privats ja que en aquesta etapa no hi
ha concert educatiu.
La despesa per
alumne en l’educació infantil de 2n
cicle i primària és
significativament
inferior que a la
secundària. Tot i
així, es destaca el
major esforç per
alumne fet el 2005
en aquest nivell
educatiu.

En conjunt, aquestes dades posen de manifest el major esforç realitzat
l’exercici 2005 per la Generalitat per finançar l’etapa de 0 a 3 anys, especialment en els centres municipals on els recursos per alumne s’incrementen
el 75,9%, però també als centres privats no concertats, on els recursos per
alumne s’incrementen el 9,3%.
La despesa per alumne de 2n cicle i primària en centres públics és
de 3.574,2 euros/alumne, i se situa en el 55% de l’esforç per alumne
fet en l’educació secundària, si bé cal destacar el creixement del 16,8%
que experimenta aquesta despesa respecte del 2004. En els centres concertats, la despesa per alumne feta per la Generalitat és de 1.945,1 euros/alumne.
Pel que fa a l’educació secundària, és on el Departament fa una major despesa per alumne, tant en centres públics com en centres concertats, amb 5.701,8 euros/alumne i 3.072,5 euros/alumne, respectivament.
L’exercici 2005 destaca el moderat creixement de la despesa per alumne
de secundària dels centres públics, la qual cosa permet una certa reducció de les distàncies especialment amb l’educació infantil de 2n cicle i
primària.
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TAULA 197. DESPESA PÚBLICA PER ALUMNE PER TIPUS
DE CENTRE I ETAPES DE FORMACIÓ DEL DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ. CATALUNYA, 2004-20051
Unitats: euros.

2004
Centres públics

Infantil 1r
cicle2

Centres
Generalitat2

Centres
municipals

5.830,6

675,4

2005
Centres
concertats
1.046,8

Centres públics
Centres
Generalitat2

Centres
municipals

6.054,5

1.187,7

Centres
concertats
1.143,7

Infantil 2n
cicle/ primària

3.059,4

1.813,3

3.574,2

1.945,1

Educació
secundària

5.565,7

2.776,3

5.701,8

3.072,5

Font: elaboració pròpia, dades del Departament d’Educació de la Generalitat.
1. Es reparteix la despesa liquidada del Departament d’Educació del 2004 entre 2/3 parts
dels alumnes matriculats del curs 2003-2004 i 1/3 part dels alumnes matriculats del curs
2004-2005, i es reparteix la despesa liquidada del Departament d’Educació del 2005 entre
2/3 parts dels alumnes matriculats del curs 2004-2005 i 1/3 part dels alumnes matriculats
del curs 2005-2006 .
2. La despesa pública del Departament d’Educació en educació infantil de 1r cicle es reparteix
entre els 42 centres públics propis de la Generalitat, la resta de centres públics de la xarxa municipal i els centres privats subvencionats. La despesa en centres públics de la xarxa municipal
no incorpora la despesa pròpia de les administracions locals a les llars d’infants. Així mateix,
els centres privats concertats s’ha d’entendre que són llars d’infants privades subvencionades
ja que en l’educació infantil de 1r cicle no hi ha concert.

3.8.1.2. Educació universitària pública
El sistema d’universitats públiques catalanes,37 en el període 20032005, en un context de pèrdua sistemàtica d’alumnes, del 2,4% anual acumulatiu, ha assolit creixements de la seva despesa38 del 6,2% en termes

37. Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Girona
(UdG), Universitat de Lleida (UdL) i Universitat Rovira i Virgili (URV).
38. Per aproximar el creixement s’utilitza la despesa no financera, ja que la despesa total
està afectada l’exercici 2004 per l’operació de cancel·lació del deute acumulat per operacions
d’inversió de les universitats públiques (724 milions d’euros) assumida per la Generalitat de
Catalunya.

El cost per alumne
en el sistema d’universitats públiques
catalanes ha crescut
a una taxa del 8,6%
anual acumulativa
entre els anys 2003
i 2005, i se situa
en 6.789 euros per
alumne l’exercici
2005.
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anuals acumulatius, just per sota del creixement nominal del PIB, del 7,6%
en termes anuals acumulatius (vegeu la taula 198).
El cost total per alumne ha anat creixent, per a aquests mateixos anys,
a una taxa anual acumulativa del 8,6%, fins a assolir els 6.789 euros per
alumne l’exercici 2005.
TAULA 198. DESPESA LIQUIDADA (CAP. I A IX) UNIVERSITATS
PÚBLIQUES CATALANES. DESPESA TOTAL I PER ALUMNE.
CATALUNYA, 2003-2005
Unitats: despesa total en milions d’euros i despesa per alumne en euros.

Pressupostos liquidats

Despesa per alumne2

2003

2004

2005

2003

2004

2005

1.002,0

1.769,5

1.153,3

5.623,5

10.159,8

6.789,0

Despesa no
financera

995,5

1.069,6

1.123,6

5.586,9

6.141,4

6.614,5

Taxes de
creixement1

5,8%

7,4%

5,0%

7,9%

9,9%

7,7%

Despesa total

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos liquidats de les universitats públiques catalanes. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
(1) Taxes de creixement referides a la despesa no financera.
(2) La despesa per alumne es calcula sobre la mitjana ponderada de 2/3 parts dels alumnes del curs precedent + 1/3 part dels alumnes del curs corrent per a cada exercici comptable.

La dispersió del
cost per alumne entre les universitats
públiques catalanes
s’ha anat reduint
entre els anys 2002
i 2005.
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En la taula 199 es mostra l’evolució del cost total per alumne per a
cadascuna de les universitats públiques catalanes, que en l’exercici 2005
varia des dels 7.840 euros per alumne de la UPC als 6.018 euros per alumne
de la UB, diferències que s’han anat reduint progressivament al llarg dels
darrers anys.
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TAULA 199. DESPESA PER ALUMNE DE LES UNIVERSITATS
PÚBLIQUES CATALANES PER UNIVERSITATS. CATALUNYA,
2002-2005
Unitats: despesa per alumne en euros.

2002

2003

2004

2005

Total universitats
públiques

5.307,4

5.623,5

10.159,8

6.789,0

UPC

6.360,9

6.654,1

13.164,5

7.840,0

UPF

7.981,3

7.382,8

19.716,1

7.657,2

UAB

5.127,2

5.579,0

9.045,2

7.134,3

UdL

5.163,2

5.732,9

8.464,4

6.694,1

UdG

4.155,1

4.351,2

5.669,3

6.273,5

URV

5.023,1

5.190,0

10.758,6

6.242,6

UB

4.711,9

5.105,1

8.544,5

6.018,2

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos liquidats de les universitats públiques catalanes. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.

Aquesta dispersió en el cost per alumne s’explica en bona part pels
diferents processos inversors seguits per cada una de les universitats,
com a resultat tant de la pròpia estructura de les universitats i les seves
infraestructures, del seu procés de maduració, com per la ubicació en
el territori; i també per les depeses en interessos (cap. 3) i les despeses
per operacions financeres (cap. 8 i 9), en general associades a aquestes
inversions. Aquests tres components: inversions, despeses d’interessos i
operacions financeres són els que tenen un coeficient de variació ponderat més elevat entre les universitats en l’exercici 2005, i per tant un grau
de dispersió més elevat. Pel que fa al cost del personal per alumne, és el
component amb un menor grau de dispersió entre les universitats (vegeu
la taula 200).

La dispersió del
cost per alumne,
l’exercici 2005, entre les universitats
públiques catalanes
és més gran en els
components de despesa per alumne associats als diferents
processos d’inversió de cada una de
les universitats.
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TAULA 200. COMPONENTS DE LA DESPESA NO FINANCERA PER
ALUMNE DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES PER
UNIVERSITATS. CATALUNYA, 2005
Unitats: despesa per alumne en euros.

UPC

UdG

URV

UB

Personal
(cap. 1)

4.001,2 3.742,5 4.019,4 4.051,5 3.291,1 3.485,2 3.923,1

Inversió
(cap. 6 i 7)

2.128,0 2.172,3 1.838,2 1.253,6 1.303,5 1.179,5

923,4

Béns i serveis
(cap. 2)

1.421,9 1.461,8

Despeses
operacions
financeres
(cap 8 i 9)
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UdL

7.733,5 7.654,4 6.823,6 6.693,8 5.576,6 6.046,1 5.961,0

Despesa
financera
(cap. 3)

Les universitats públiques catalanes,
després de l’operació de cancel·lació
del deute per part
de la Generalitat
l’any 2004, presenten l’exercici 2005
una situació conjunta d’equilibri en
els seus comptes.

UAB

Despesa
operacions
no financeres

Transferències corrents
(cap. 4)

Entre els anys 2002
i 2005 les universitats públiques
catalanes han finançat el 74,2% de
la seva despesa no
financera amb les
transferències rebudes, i el 22,7% amb
ingressos propis.

UPF

747,3

1.256,9

921,9

1.082,1

887,0

173,8

183,5

206,6

131,7

57,9

297,5

224,6

8,6

94,3

12,0

0,2

2,1

1,9

2,8

106,6

2,7

310,6

0,3

696,9

196,5

57,2

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos liquidats de les universitats públiques catalanes. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.

En el període 2002-2005 el finançament de la despesa de les universitats públiques catalanes s’ha obtingut principalment de les transferències
rebudes (corrents i de capital), que cobreixen en termes mitjans el 74,2% de
la seva despesa no financera, i que experimenten una millora significativa
del seu pes l’exercici 2005. Els ingressos propis han estat la segona font
d’ingressos, que han cobert en termes mitjans al llarg d’aquest període el
22,7% de la despesa no financera.
Del 2002 al 2004 les universitats públiques catalanes han anat acumulant
dèficits de forma sistemàtica, amb valors anuals propers al 4% de la seva despesa no financera. L’operació de cancel·lació del dèficit universitari per part de
la Generalitat de Catalunya, l’any 2004, ha permès col·locar en una situació de
superàvit el conjunt d’universitats públiques catalanes l’exercici 2005, en bona
part, com a conseqüència de la reducció experimentada en la despesa d’interessos associats a la càrrega financera del deute acumulat (vegeu la taula 201).
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TAULA 201. DÈFICIT O CAPACITAT DE FINANÇAMENT
DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES.
CATALUNYA, 2002-2005
Unitats: percentatge i milions d’euros.

2002

2003

2004

2005

Ingressos
/
Despeses no financeres

22,5%

23,0%

22,4%

23,1%

Transferències rebudes2 /
Despeses no financeres

73,8%

71,7%

73,5%

77,7%

Dèficit / Despeses no financeres

-3,7%

-5,3%

-4,0%

0,8%

Dèficit

-34,7

-52,7

-43,3

9,1

propis1

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
(1) Suma de taxes i altres, ingressos patrimonials i alienació d’inversions reals.
(2) Suma de transferències corrents i de capital.

Finançament de la Generalitat de Catalunya a les universitats públiques
catalanes
L’octubre del 2006 el Departament d’Educació i Universitats i el Departament d’Economia i Finances signen amb les universitats públiques
catalanes el Pla de finançament per a la millora de les universitats públiques catalanes, amb la finalitat de dotar-les d’un finançament adequat a les
seves necessitats i, alhora, millorar-ne el funcionament. El Pla parteix de
l’anàlisi de l’evolució del finançament de les universitats des de l’any 2003
i n’actualitza les previsions fins al 2010. En aquest període els recursos de
les universitats catalanes han de passar de 523 milions d’euros39 a 1.032
milions, la qual cosa significa una ampliació de 455 milions d’euros que,
en termes reals, representa un increment del 56% respecte a les previsions
que fixava la Llei d’universitats de Catalunya (LUC).

L’octubre del 2006
la Generalitat signa
amb les universitats
públiques catalanes
el Pla de finançament per a la
millora de les universitats públiques
catalanes.

Per millorar el funcionament de les universitats públiques es preveu un
pla de millora de la missió docent, de la missió de recerca i de la missió de
relacions universitat/societat. Tanmateix, el Pla també planteja actuacions
per a la millora de la gestió de les universitats públiques.

39. Pressupostats l’any 2003.
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La despesa liquidada (segons obligacions reconegudes) de l’antic Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació l’any 2005,
descomptats 33,6 milions d’euros destinats encara a assumir l’endeutament de les universitats catalanes, ha estat de 877 milions d’euros, xifra
que implica un creixement, en termes homogenis,40 del 13,5% respecte de
l’execució del 2004. A la vegada, els pressupostos per al 2006 preveuen
un increment de la despesa (segons crèdits inicials) del Departament del
10,3%, amb un valor de 959,6 milions d’euros. Aquests increments estan
per sobre del creixement del PIB català del 2005 i el 2006, del 8,1% i del
7,9%,41 respectivament.
La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya42 estructura
el finançament de les universitats públiques catalanes a partir de dos grans
blocs. D’una banda, el model de distribució del finançament de les universitats, a partir del qual es cobreixen les despeses de funcionament i, de
l’altra, el Pla d’inversions universitàries, que en finança les infraestructures
i els equipaments. Així mateix, les universitats també disposen del finançament derivat del desenvolupament dels plans de recerca.
El creixement de
les despeses executades en transferències corrents
i inversions de la
Generalitat per
a les universitats
públiques catalanes
es va moderar de
forma significativa
l’any 2005.

Les dades disponibles ens permeten analitzar les quantitats obtingudes per les universitats a través de les transferències corrents del model de
distribució, i les inversions executades del Pla d’inversions universitàries
2001-2006, que constitueixen el gruix principal del finançament que el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació fa a les universitats públiques. No s’ha desglossat la part de recursos a les universitats
derivat del III Pla de recerca 2001-2004.
S’obté així, a partir d’aquests dos grans blocs, una aproximació de les
aportacions de la Generalitat desagregada per universitats.
L’any 2005, es van destinar a les universitats públiques 674,6 milions
d’euros a través d’aquests dos conceptes, xifra que implica un creixement
del 2,7% respecte del 2004, significativament inferior a la taxa de creixement anual acumulativa del 6,1% del període 2002-2004. El 2006 es
preveu una aportació de 744,9 milions d’euros,43 sobre un pressupost del

40. Del pressupost executat l’exercici 2004 es resten els 709,1 milions destinats a assumir
l’endeutament de les universitats catalanes.
41. Segons estimacions de l’Idescat.
42. DOGC núm. 3826, de 20.02.2003.
43. Suma de les transferències corrents executades i les previsions d’inversió autoritzades per
al 2005 del Pla d’inversions universitàries 2001-2006.
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Departament de 959,6 milions, i que implica un creixement del 5,1% respecte del 2005 (vegeu la taula 202).
TAULA 202. TRANSFERÈNCIES CORRENTS I INVERSIONS
EXECUTADES DEL DURSI. CATALUNYA, 2003 A 2006
Unitats: despesa pública en milers d’euros i taxes de creixement en percentatge.

Despesa del DURSI

Taxes de creixement

2003

2004

2005

2006

2004

2005

2006

Transferències
corrents

527,0

587,1

617,1

674,7

11,4%

5,1%

9,3%

Inversions
executades

54,5

69,8

57,5

70,2

28,1%

-17,6%

22,1%

TOTAL

581,5

656,9

674,6

744,9

13,0%

2,7%

10,4%

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, i de les memòries del DURSI del 2002 al 2005.
(1) Les dades de transferències són dades executades. Cada any es comptabilitzen només
els pagaments realitzats durant l’any pressupostari. No inclouen el Programa Jaume Serra
i Hunter, ni les transferències per compensar les exempcions de matrícula en aplicació del
Decret de preus universitaris. A partir del 2004 inclou la dotació addicional de recerca i
el Fons d’acció territorial. L’any 2004 també es va transferir una dotació addicional de
docència.
(2) Les dades d’inversió per al període 2004-2005 són les executades del Pla d’inversions
universitàries 2001-2006; la inversió del 2006 és la previsió d’inversió per al 2006 del
mateix Pla.

La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya estableix
en la seva disposició final segona que el finançament a les universitats públiques catalanes ha de créixer, com a mínim, el 30% en termes reals en el
període 2003-2010, magnitud que anualitzada implica un creixement real
del 3,8% anual acumulatiu. En el període 2004-2006 s’estaria assolint amb
escreix aquest objectiu per part de la Generalitat, amb un creixement real
anual acumulatiu del 4,3%, mesurat a través de l’aportació en transferències corrents del model de distribució i la inversió executada del Pla d’inversions universitàries.
En l’Acord per un govern catalanista i d’esquerres es fixava com un
dels objectius a assolir un nivell de finançament per estudiant similar a la
mitjana europea, de prop de 5.000 euros per alumne.
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L’exercici 2005
es desaccelera el
creixement de les
transferències corrents i inversions
per alumne de la
Generalitat a les
universitats públiques catalanes com
a conseqüència de
la caiguda de les
inversions.

Amb les dades disponibles no ens és possible distribuir tota la despesa
de la Generalitat en educació universitària a les universitat públiques i, per
tant, no podem obtenir el finançament públic per alumne en les universitats
públiques catalanes.
De totes maneres, per al període 2003-2005, podem aproximar la despesa per alumne aportada per la Generalitat en concepte de transferències
corrents i inversió amb dades executades dels pressupostos, així com la
seva distribució entre universitat públiques.
L’any 2005 la despesa per alumne aportada per la Generalitat és de
3.971,5 euros/alumne, amb un creixement del 5,1%, que es desaccelera
respecte del destacat increment de l’exercici 2004. En bona part, aquesta
desacceleració és conseqüència de la caiguda que ha experimentat la inversió executada del Pla d’inversions universitàries, amb una caiguda del
17,6% l’any 2005 (vegeu la taula 203).
En el conjunt d’aquests tres anys, la UPF, la URV, la UdL i la UPC han
rebut quantitats per alumne superiors a la mitjana, mentre que la UdG, la
UAB i la UB han rebut quantitats per sota de la mitjana. De totes maneres, en
el conjunt dels tres anys, totes les universitats públiques catalanes han estat
incrementant les aportacions rebudes per alumne (vegeu la taula 203).
TAULA 203. TRANSFERÈNCIES CORRENTS I INVERSIONS
EXECUTADES PER ALUMNE DEL DURSI A LES UNIVERSITATS
PÚBLIQUES. CATALUNYA, 2003 A 2005
Unitats: despesa per alumne en euros i percentatge.

Despesa per alumne

Taxes de creixement

2003

2004

2005

2004

2005

UPF

4.303,0

5.983,4

4.871,5

39,1%

-18,6%

UdL

3.412,4

4.054,4

4.702,6

18,8%

16,0%

URV

3.702,8

4.495,4

4.626,1

21,4%

2,9%

UPC

3.410,9

3.791,4

4.071,1

11,2%

7,4%

UAB

2.925,5

3.483,9

3.861,6

19,1%

10,8%

UB

3.196,9

3.456,2

3.671,1

8,1%

6,2%

UdG

2.831,5

3.319,2

3.534,5

17,2%

6,5%

Total

3.263,5

3.771,7

3.971,5

15,6%

5,3%

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, i de les memòries del DURSI del 2002 al 2004.
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El significatiu increment de la despesa per alumne que va tenir lloc el
2004 va anar acompanyat d’un increment en la dispersió de les aportacions,
des dels 5.983,4 euros per alumne a la UPF fins als 3.319,1 euros per alumne a la UdG. De totes maneres, l’any 2005 es tornen a reduir les diferències
i millora lleugerament la distribució de recursos per alumne des del 2003.
Així, les diferències entre l’aportació màxima per alumne i la més baixa
han passat dels pràcticament 1.472 euros per alumne l’any 2003 als 1.337
euros per alumne el 2005. A la vegada, el coeficient de variació ponderat
dels ajuts per alumne entre universitats, una mesura del grau de dispersió,
ha passat d’un valor del 0,11 al 0,10 entre el 2003 i el 2005.

Entre els anys 2003
i 2005 es redueix
lleugerament la
dispersió entre
universitats públiques catalanes de
les transferències
corrents i inversions per alumne
executades per la
Generalitat.

Aquesta modesta reducció en la dispersió ha tingut lloc, sobretot, per
la menor dispersió de les aportacions en les inversions per alumne. En la
taula 204 es mostra com el coeficient de variació ponderat de les inversions
per alumne del Departament és més elevat que el de les transferències per
alumne, que depenen, a través del model de distribució, de paràmetres que
busquen l’equitat en l’assignació de recursos entre les universitats, i que el
2005 van ser revisats.
TAULA 204. DISPERSIÓ DE LES TRANSFERÈNCIES CORRENTS
I INVERSIONS EXECUTADES PER ALUMNE DEL DURSI
A LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES. CATALUNYA, 2003 A 2005
Unitats: diferència entre el valor màxim i el mínim. Euros per alumne i coeficient de variació
ponderat.

2003

2004

2005

Transferències
corrents + inversió per alumne

Diferència valor màxim/mínim

1.472

2.664

1.337

Coeficient de variació ponderat

0,11

0,17

0,10

Transferències
corrents per
alumne

Diferència valor màxim/mínim

1.432

1.315

1.308

Coeficient de variació ponderat

0,101

0,082

0,089

Inversió per
alumne

Diferència valor màxim/mínim

488

1.594

381

Coeficient de variació ponderat

0,41

0,95

0,34

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

569

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006

4.

HABITATGE

4.1. NOVETATS NORMATIVES
Reial decret
315/2006, de 17 de
març, pel qual es
crea el Consell per
a la Sostenibilitat,
la Innovació i la
Qualitat de l’Edificació.

En l’àmbit estatal, cal ressaltar el Reial decret 315/2006, de 17 de març,
pel qual es crea el Consell per a la Sostenibilitat, la Innovació i la Qualitat
de l’Edificació,44 com a òrgan col·legiat adscrit al Ministeri d’Habitatge, el
qual té per objecte assolir els objectius de qualitat dels edificis i promoure
mesures que permetin un desenvolupament sostenible en l’edificació. En
aquest Consell, hi són presents tant les administracions públiques com els
agents econòmics i socials implicats en els processos d’edificació. Les comunitats autònomes hi són representades a través de les persones titulars
dels departaments o conselleries competents en matèria d’habitatge, arquitectura o edificació.

Ordre
VIV/2784/2006, de
27 de juliol, per la
qual es determinen
les condicions i els
requisits de la rehabilitació aïllada per
millorar les condicions d’accessibilitat, sostenibilitat i
seguretat.

També s’aprova l’Ordre VIV/2784/2006, de 27 de juliol, per la qual
es determinen les condicions i els requisits de la rehabilitació aïllada per
millorar les condicions d’accessibilitat, sostenibilitat i seguretat en el Programa 2006 del Pla estatal 2005-2008.45 Aquesta Ordre té caràcter bàsic i
es dicta com a desplegament del que disposa el Reial decret 801/2005, d’1
de juliol, pel qual s’aprova el Pla estatal.46 L’Ordre determina quines han
de ser les condicions protegides de rehabilitació aïllada d’edificis i habitatges, que podran ser objecte d’ajudes financeres, així com les actuacions per
millorar l’eficiència energètica, la higiene, la salut i la protecció del medi
ambient als edificis.

Ordre
VIV/3149/2006, de
3 d’octubre, per la
qual es crea i regula el Registre d’Habitatges Protegits.

D’altra banda, s’aprova l’Ordre VIV/3149/2006, de 3 d’octubre, per
la qual es crea i regula el Registre d’Habitatges Protegits,47 acollits al Pla
estatal 2005-2008, esmentat anteriorment, amb la finalitat d’incrementar la
transparència i el control públic en relació amb aquests habitatges protegits,
de sistematitzar el coneixement dels agents i beneficiaris del Pla estatal, i
de garantir un seguiment adequat i una avaluació de les ajudes de l’Administració general de l’Estat, així com d’afavorir l’accés dels ciutadans

44. BOE núm. 74, de 28.03.2006.
45. BOE núm. 218, de 12.09.2006.
46. BOE núm. 166, de 13.07.2006.
47. BOE núm. 247, de 16.10.2006.
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a l’habitatge. En aquest Registre s’inclouen, entre d’altres, els promotors
dels habitatges protegits de construcció nova i els beneficiaris de les ajudes
econòmiques directes estatals.
Cal destacar també el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual
s’aprova el Codi tècnic de l’edificació,48 com a marc normatiu pel qual es
regulen les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis,
incloent-hi les seves instal·lacions, per tal de satisfer els requisits bàsics de
seguretat i habitabilitat, com a desplegament del que preveu la disposició
addicional segona de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de
l’edificació.
A escala autonòmica, el Govern ha aprovat el Projecte de llei del dret a
l’habitatge, el qual ha estat objecte de dictamen per part del CTESC.
El Projecte de llei, encara no aprovat pel Parlament, té la voluntat de
dotar d’instruments normatius tant la Generalitat com els ens locals per tal
de desenvolupar polítiques d’accés a l’habitatge, amb l’objecte de garantir
el compliment de la funció social de la propietat i la defensa dels drets dels
compradors i llogaters.

El Govern de
Catalunya aprova el
Projecte de llei del
dret a l’habitatge.

D’altra banda, s’aprova el Decret 257/2006, de 6 de juny, pel qual s’estableixen les condicions per a la venda d’habitatges qualificats de protecció
oficial de promoció pública.49 Aquest té com a objectiu revisar les condicions de transmissió dels habitatges de protecció oficial de promoció pública
a l’empara del Decret 3148/1978, de 10 de novembre, i fixa les bases de
preu i de procediment per regular les operacions de compravenda d’aquest
parc d’habitatges de promoció pública de Catalunya, tant en els casos de
venda d’habitatges de propietat com en els casos de venda d’habitatges de
lloguer, partint de la premissa que per al Govern de Catalunya és prioritari
preservar els parcs públics com a parcs socials.

Decret 257/2006,
de 6 de juny, pel
qual s’estableixen
les condicions per
a la venda d’habitatges qualificats de
protecció oficial de
promoció pública.

Cal destacar l’Ordre MAH/253/2006, de 15 de maig, per la qual es determinen els municipis que s’inclouen en les subzones de la zona geogràfica A (tipologia dels habitatges amb protecció oficial de preu concertat), a
l’efecte de l’aplicació del Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007.50

l’Ordre
MAH/253/2006, de
15 de maig, per la
qual es determinen
els municipis que
s’inclouen en les
subzones de la zona
geogràfica A.

48. BOE núm. 74, de 28.03.2006.
49. DOGC núm. 4650, de 08.06.2006.
50. DOGC núm. 4642, de 26.05.2006.
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Finalment, s’aprova l’Ordre PTO/522/2006, de 6 de novembre, per la
qual s’aproven les bases per a l’atorgament de subvencions per a actuacions de rehabilitació d’habitatges i edificis d’habitatges integrats en àrees de rehabilitació integral i es fa pública la convocatòria corresponent al
Programa del 2005.51 L’import màxim que estableix la convocatòria és de
8.040.000 euros, distribuïts en les anualitats següents: per a l’any 2006,
2.326.860 euros, i per a l’any 2007, 5.713.140 euros.

4.2. EVOLUCIÓ DEL MERCAT I DEL PREU
El mercat de l’habitatge a Catalunya
segueix mostrant un
important dinamisme, clarament en
expansió pel que fa
a l’oferta, si bé amb
alguns símptomes
de desacceleració
en el vessant de la
demanda.

L’any 2006 el mercat de l’habitatge a Catalunya segueix mostrant un
important dinamisme, clarament en expansió pel que fa a l’oferta, si bé
amb alguns símptomes de desacceleració en el vessant de la demanda, com
es posa de manifest en l’epígraf següent.
La Cambra de Contractistes de Catalunya (CCOC) estima un creixement real del 8% per al valor de la construcció residencial, que, si bé és
inferior al 12% de l’exercici 2005,52 segueix contrastant amb el creixement
del 3,9% del conjunt de l’economia catalana.
El sector de la construcció es manté com un clar impulsor de l’activitat
econòmica, i si bé l’obra civil s’hi mostra com el component més dinàmic,
amb un creixement real del 14%, la construcció residencial segueix guanyant pes relatiu i s’hi manté com el component més important, amb un pes
del 34,9%. Pel que fa als altres dos components del sector, la rehabilitació
i el manteniment d’edificis, i els edificis no residencials de nova construcció, desacceleren lleugerament els seus creixements reals, el 2% i el 3,7%,
respectivament.
La dinàmica del mercat de l’habitatge també es posa de manifest en
l’evolució del volum d’hipoteques constituïdes, que assoleixen la xifra rècord de 240.498 noves hipoteques, amb un creixement respecte del 2005
del 6,2%. L’efecte conjunt de l’increment del preu de l’habitatge i dels
tipus d’interès hipotecari situen l’import mitjà de la hipoteca en 170.097
euros, amb una acceleració d’aquest import del 12,8% en termes reals.

51. DOGC núm. 4761, de 15.11.2006.
52. La CCOC ha reestimat a l’alça —preveia un creixement del 9%— el creixement real
del valor de la construcció residencial del 2005 publicat en la Memòria socioeconòmica del
CTESC de l’any 2005.
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TAULA 205. DADES D’HABITATGE. CATALUNYA, 2004-2006
Unitats: imports en euros o milions d’euros, nombre d’hipoteques i percentatges.

Variació real

Valor de la construcció
residencial (M€)1
PIB de Catalunya (M€)2

2004

2005

2006

20042005

20052006

7.308

8.580

9.771

12,0%

8%

195.284

3,3%

3,9%

167.479 181.029

Const. residencial /
const. total3

32,7%

34,5%

34,9%

-

-

Índex cost construcció
de l’edificació

156,9

164,4

173,4

4,8%

5,4%

Nombre d’hipoteques4

211.116

226.371

240.498

7,2%

6,2%

26.586

32.917

40.908

19,2%

19,9%

125.931 145.411

170.097

11,1%

12,8%

4,17%

-

-

Valor hipoteques

(M€)4

Valor mitjà hipoteques (€)4
Tipus mitjà préstec hipotecari5

3,36%

3,28%

(1) Les dades del creixement real del valor de la construcció residencial s’elaboren a partir de les dades de producció interna bruta (incloent-hi els consums intermedis) del sector
de la construcció, en termes nominals, publicades per la CCOC (el valor del 2006 és una
estimació provisional), i deflactades pels índexs de costos de la construcció publicats per
l’Idescat.
(2) El PIB de Catalunya i les taxes de creixement reals s’obtenen del PIB en base 2000 publicat per l’Idescat.
(3) El pes de la construcció residencial sobre el total de construcció s’obté a partir de les dades
de producció interna bruta del sector de la construcció en termes nominals publicades per la
CCOC.
(4) Les dades d’hipoteques d’habitatges responen als valors nominals de les hipoteques constituïdes per habitatges (construïts i projectats, i de segona mà) a Catalunya, publicades per
l’INE, i les dades del 2005 i el 2006 són dades provisionals; les taxes de creixement real
s’obtenen a partir de la inflació catalana publicada per l’Idescat.
(5) Tipus mitjà en el mercat hipotecari obtingut com la mitjana ponderada dels préstecs a més
de tres anys del conjunt d’entitats.

4.2.1. Habitatge de nova construcció
La dinàmica en la construcció d’habitatges i dels incentius dels promotors per a la construcció té un bon indicador en les xifres d’habitatges
visats pel Col·legi d’Arquitectes per poder demanar la llicència d’obres
(habitatges visats) i en els visats de fulls d’encàrrec dels col·legis d’apa-

La construcció
d’habitatges el
2006 manté el ritme
expansiu dels tres
anys precedents.
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relladors (habitatges iniciats), que l’any 2006 continuen accelerant el seu
creixement, del 13,2% i del 15%, respectivament, i que assoleixen valors
històrics de 150.420 habitatges visats i de 127.117 habitatges iniciats (vegeu la taula 206).
Aquestes dades segueixen contrastant, com en anys precedents, amb les
xifres estimades de necessitats de nous habitatges principals, que en funció
de les projeccions de noves llars per any estimades per l’Idescat per al 2006
se situen en una forquilla de 41.735 noves llars amb les dades tendencials i
de 60.124 noves llars amb les projeccions més altes.
Per tant, un cop més, la demanda de rotació (demanda per millora
d’habitatge i per raons obligades de feina), la demanda d’inversió i la
demanda de segona residència estarien impulsant la construcció de nous
habitatges.
TAULA 206. HABITATGES INICIATS, ACABATS I VISATS.
CATALUNYA, 2003-2006
Unitats: nombre d’habitatges.

Nombre

Iniciats1

Acabats2

Visats3

2003

88.649

68.798

108.037

2004

96.481

71.101

119.472

2005

110.513

78.403

132.933

2006

127.117

77.309

150.420

Variació

Iniciats1

Acabats2

Visats3

2003

19,0%

5,0%

36,0%

2004

8,8%

3,3%

10,6%

2005

14,5%

10,3%

11,3%

2006

15,0%

-1,4%

13,2%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Cambra de Contractistes de Catalunya i de
la Direcció General d’Habitatge.
(1) Visats de fulls d’encàrrec dels col·legis d’aparelladors.
(2) Certificats de final d’obra dels col·legis d’aparelladors.
(3) Habitatges visats pel Col·legi d’Arquitectes per poder demanar la llicència d’obres.
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Per zones significatives,53 el patró de la construcció s’està intensificant des del 2003 en les comarques interiors de Catalunya (resta
de Catalunya). L’any 2006 aquesta intensificació ha estat més acusada,
mentre que les altres zones urbanes mantenen relativament estable el
nombre d’habitatges iniciats. Paral·lelament, també des de l’any 2003
les comarques més turístiques de Catalunya van perdent pes relatiu en
el nombre d’habitatges iniciats, mentre que la zona metropolitana de
Barcelona, en un procés que es remunta com a mínim a la segona meitat dels noranta, segueix perdent pes relatiu en el nombre d’habitatges
iniciats.

El patró de la
construcció s’intensifica a les
comarques interiors
de Catalunya i perd
pes a les comarques
més turístiques i a
la zona metropolitana de Barcelona.

En el gràfic 170 es mostra l’evolució entre el 2003 i el 2006 del pes
relatiu del nombre d’habitatges iniciats per zones significatives.

53. Zona metropolitana de Barcelona: Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental.
Altres zones urbanes: Gironès, Segrià i Tarragonès.
Zones turístiques: Alt Empordà, Alta Ribagorça, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Empordà, Baix
Penedès, Cerdanya, Montsià, Pallars Sobirà, Pla de l’Estany, Selva i Vall d’Aran.
Resta de Catalunya: 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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GRÀFIC 170. DISTRIBUCIÓ PER ZONES SIGNIFICATIVES DEL
NOMBRE D’HABITATGES INICIATS. CATALUNYA, 2003 I 2006
Unitats: percentatges.
42,8% 40,9%

30,4%
26,6%
20,4%
13,3% 12,1%

Altres zones
urbanes

13,6%

Resta Catalunya

2003

Zona metropolina
de Barcelona

Zones turístiques

2006

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Direcció General d’Habitatge.

Per demarcacions territorials, en termes mitjans del període 2003-2006,
Barcelona acumula el 51,7% dels habitatges iniciats, Tarragona el 21,8%,
Girona el 17% i Lleida el 9,5%. Aquesta estructura ha evolucionat amb
un guany del pes relatiu dels habitatges iniciats a la província de Lleida, i
una pèrdua del pes relatiu i en dades absolutes dels habitatges iniciats a la
província de Tarragona.
En la taula 207 es mostra l’evolució dels dos darrers anys dels habitatges iniciats per zones significatives i demarcacions territorials.
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urbanes2

18.248
11.000
25.401
110.513

Girona

Lleida

Tarragona

CATALUNYA

2005

2005

100,0%

23,0%

10,0%

16,5%

50,5%

Distribució

16,9%

28,7%

13,2%

41,2%

Distribució

127.117

24.833

13.864

22.398

66.022

Nombre

25.895

33.860

15.339

52.023

Nombre

2006

2006

100,0%

19,5%

10,9%

17,6%

51,9%

Distribució

20,4%

26,6%

12,1%

40,9%

Distribució

14,5%

27,8%

26,4%

12,3%

8,1%

2004-2005

31,6%

20,4%

13,8%

5,5%

2004-2005

Variació

Variació

15,0%

-2,2%

26,0%

22,7%

18,2%

2005-2006

38,5%

6,6%

5,4%

14,3%

2005-2006

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Habitatge.
(1) Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental.
(2) Gironès, Segrià i Tarragonès.
(3) Alt Empordà, Alta Ribagorça, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Empordà, Baix Penedès, Cerdanya, Montsià, Pallars Sobirà, Pla de l’Estany, Selva i Vall 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.

55.864

Nombre

18.691

31.753

14.547

45.522

Barcelona

Resta de

Catalunya4

Zones turístiques3

Altres zones

Àmbit

metropolità1

Nombre

Unitats: nombre d’habitatges i percentatges.

TAULA 207. HABITATGES INICIATS (OBRA NOVA) PER ZONES SIGNIFICATIVES I DEMARCACIONS TERRITORIALS.
CATALUNYA, 2005-2006
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L’increment dels
habitatges en oferta
per al conjunt de
Catalunya, l’any
2006, pot estar
indicant una certa
contenció en la demanda agregada de
nous habitatges.

En l’actual fase expansiva del mercat d’habitatge des de l’any 2003
ha tingut lloc una reducció dels habitatges en oferta o, en tot cas, un creixement molt inferior al que mostrava la dinàmica constructora,54 posant
de manifest la forta capacitat d’absorció de la demanda d’habitatges.
Aquest comportament s’ha reproduït, en termes agregats, tant a la ciutat
de Barcelona com a la seva conurbació i al conjunt de municipis de la resta
de Catalunya.
Les dades del 2006 indiquen un canvi en aquesta tendència, amb un
increment del 43,6% dels habitatges en oferta per al conjunt de Catalunya,
que poden estar indicant una certa contenció en la demanda agregada de
nous habitatges. Així, tant per a Barcelona com per a l’agregat de municipis de la seva conurbació i per a l’agregat de la resta de municipis de
Catalunya, es reprodueix amb diferents intensitats aquest increment, amb
taxes de creixement del 70,2%, del 58,2% i del 33,3%, respectivament.
De fet, només en el cas d’onze municipis55 s’ha mantingut una caiguda o
un increment poc significatiu del nombre d’habitatges en oferta (vegeu la
taula 208).

El preu del m2 construït segueix creixent en taxes de dos
dígits en tot el territori, si bé s’observa
una desacceleració
d’aquest creixement
respecte al 2004 i
al 2005.

Paral·lelament, els preus dels habitatges en oferta han seguit creixent
de forma important el 2006, amb taxes de dos dígits en gairebé la totalitat del territori. Així, per al conjunt de Catalunya, amb un preu mitjà de
3.896 euros/m2, el creixement ha estat del 18,8%; a la resta de municipis de
Catalunya, amb un preu mitjà de 3.176 euros/m2, del 18,2%; en els municipis de la conurbació de Barcelona, amb un preu mitjà de 4.226 euros/m2,
del 15%; i a la ciutat de Barcelona, amb un preu mitjà de 5.791 euros/m2,
del 14% (vegeu la taula 208).
Aquests creixements signifiquen una desacceleració respecte dels increments observats en els preus d’oferta, tant del 2005 com del 2004.

54. L’evolució dels habitatges en oferta en relació amb la dinàmica de construcció són indicadors de la capacitat d’absorció de la demanda d’habitatges. Les dades d’habitatges en
oferta, facilitades pel la Direcció General d’Habitatge procedeixen dels estudis elaborats per
l’empresa Tecnigrama amb una mostra de 44 municipis de Catalunya, dels quals 18 pertanyen
a la conurbació de Barcelona i 25 a la resta de Catalunya.
55. Badalona, Gavà, el Prat de Llobregat, Girona , Granollers, Mollet del Vallès, Rubí,
Sabadell, Salt, Valls i Vic.
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62
138
171
353
60
200
118
62
233
793
78

Cornellà de Llobregat

Gavà

L’Hospitalet de Llobregat

El Masnou

Montcada i Reixac

El Prat de Llobregat

Ripollet

Sant Boi de Llobregat

Sant Cugat del Vallès

Sant Feliu de Llobregat

216

Castelldefels

Cerdanyola del Vallès

771

16.328

CATALUNYA SENSE BARCELONA

Badalona

2.649

2005

BARCELONA

.

Unitats: nombre d’habitatges, preus en euros i percentatges.

120

1.543

320

172

99

316

151

927

191

254

165

255

454

22.741

4.508

2006

25,0%

43,6%

-13,7%

-27,9%

49,1%

-37,5%

188,8%

95,4%

-5,6%

117,5%

-66,0%

-21,9%

15,9%

-4,3%

10,1%

03-04

2

-18,8%

-9,5%

-3,3%

-53,4%

-11,9%

1011,1%

-71,6%

11,0%

25,7%

-49,3%

0,0%

-43,2%

-16,2%

-10,5%

-2,0%

04-05

variació (%)

Habitatges en oferta

53,8%

94,6%

37,3%

177,4%

-16,1%

58,0%

151,7%

162,6%

11,7%

84,1%

166,1%

18,1%

-41,1%

39,3%

70,2%

05-06

3.473

4.439

3.463

2.784

3.066

3.134

3.992

3.759

3.640

3.891

3.059

3.927

3.501

2.967

5.082

2005

4.521

4.865

4.004

3.287

3.489

3.447

4.646

4.659

3.944

4.300

4.011

4.427

4.218

3.512

5.791

2006

12,1%

12,3%

20,3%

24,9%

9,6%

39,5%

5,4%

11,7%

19,6%

20,0%

42,7%

17,4%

17,4%

20,0%

20,6%

03-04

2

16,5%

24,9%

27,6%

4,5%

12,3%

20,4%

33,9%

13,8%

27,2%

26,9%

-14,1%

24,2%

19,8%

24,4%

21,2%

04-05

variació (%)

Preus (€/m2 construït)

TAULA 208. OFERTA DE VENDA DE L’HABITATGE NOU. 44 MUNICIPIS. CATALUNYA, 2004-2006

30,2%

9,6%

15,6%

18,1%

13,8%

10,0%

16,4%

23,9%

8,4%

10,5%

31,1%

12,7%

20,5%

18,4%

14,0%

05-06
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580
81
470
963
333
239
1.194
474
86
424
84
326

Figueres

Girona

Granollers

Igualada

Lleida

Manresa

Martorell

Mataró

Mollet del Vallès

Olot

214

Balaguer
108

3.925

CONURBACIÓ BARCELONA
SENSE BCN

Berga

299

Viladecans

Banyoles

51
193

Sitges

27

Sant Just Desvern

Santa Coloma de Gramenet

100

Sant Joan Despí

473

62

696

150

913

1.629

519

352

864

744

275

112

337

6.210

553

273

187

56

174

32,6%

-36,8%

-11,8%

-50,8%

34,5%

26,2%

33,8%

1,2%

-16,7%

-5,4%

-39,0%

17,1%

-23,4%

2,9%

-9,4%

-50,4%

195,7%

15,0%

118,8%

-17,0%

-1,2%

-6,4%

-11,3%

-54,5%

-24,1%

-17,6%

164,3%

12,9%

-0,8%

24,1%

-52,9%

125,3%

-11,6%

-18,1%

105,3%

-65,5%

350,0%

222,6%

45,1%

-26,2%

64,2%

74,4%

92,6%

36,4%

117,2%

5,7%

-10,3%

58,3%

154,6%

38,3%

57,5%

58,2%

84,9%

41,5%

266,7%

107,4%

74,0%

2.441

3.175

3.646

2.605

2.343

2.151

2.553

3.158

3.092

2.371

2.028

2.324

1.631

3.705

3.464

4.556

3.050

4.531

4.059

2.624

3.823

4.396

3.015

2.837

2.463

2.924

3.509

3.848

2.661

2.252

2.838

1.937

4.262

3.779

4.708

3.722

5.694

4.804

28,9%

20,9%

20,5%

35,7%

14,0%

15,0%

24,3%

24,9%

22,6%

31,3%

32,3%

16,0%

22,9%

17,4%

23,2%

20,0%

28,7%

64,9%

6,7%

28,9%

19,3%

24,4%

2,3%

29,9%

13,2%

25,1%

14,0%

31,5%

26,2%

23,5%

24,6%

24,0%

20,3%

22,1%

7,7%

5,5%

-17,6%

31,6%

7,5%

20,4%

20,6%

15,7%

21,1%

14,5%

14,5%

11,1%

24,5%

12,2%

11,0%

22,1%

18,8%

15,0%

9,1%

3,3%

22,0%

25,7%

18,4%
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651

Vilanova i la Geltrú

27.249

16.531

729

619

652

140

205

2.281

358

868

303

1.453

410

1.387

-3,0%

-6,4%

56,1%

-37,5%

-8,8%

-11,0%

-23,6%

-28,6%

-26,8%

-35,7%

121,6%

12,6%

-6,6%

26,6%

-9,4%

-10,1%

17,5%

69,6%

64,3%

-34,0%

-50,9%

-18,2%

-30,2%

-39,2%

-17,9%

23,6%

2,1%

-34,2%

43,6%

33,3%

12,0%

54,0%

-20,3%

-44,9%

10,8%

114,4%

106,9%

42,5%

6,7%

-4,6%

-28,8%

59,8%

3.280

2.687

3.367

2.688

2.264

1.674

1.609

3.110

1.390

2.733

2.218

3.409

2.783

2.260

3.896

3.176

3.708

2.983

2.944

2.424

2.077

3.801

2.195

3.137

2.645

3.733

3.297

2.577

23,7%

19,5%

25,2%

31,1%

14,7%

9,8%

10,3%

18,2%

24,8%

30,0%

26,5%

18,9%

20,1%

36,1%

23,6%

27,2%

16,5%

9,9%

21,9%

27,3%

38,3%

24,2%

2,6%

30,5%

21,7%

22,2%

11,2%

17,8%

Font: elaboració pròpia a partir de la Direcció General d’Habitatge, amb les dades de Tecnigrama i de la Memòria socioeconòmica i laboral 2005 del CTESC.
(1) Llevat del cas de Barcelona, el temps transcorregut entre els treballs de camp del 2003 i el 2004 no ha estat de 12 mesos sinó de 16.
(2) Llevat del cas de Barcelona, la variació obtinguda a partir dels valors absoluts s’ha dividit per 16 i s’ha multiplicat per 12.

18.977

402

Vilafranca del Penedès

TOTAL CATALUNYA (44 municipis)

818

Vic

12.403

254

Valls

CATALUNYA SENSE BCN NI
CONURBACIÓ

185

Tortosa

609

Tarragona
173

284

Salt

1.064

1.523

Sabadell

Terrassa

576

Rubí

Tàrrega

868

Reus

18,8%

18,2%

10,1%

11,0%

30,0%

44,8%

29,1%

22,2%

57,9%

14,8%

19,3%

9,5%

18,5%

14,0%
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Les dades de comercialització de
les promocions
en oferta semblen
recollir una major
dificultat en les
vendes respecte
dels dos anys precedents.

Finalment, també posant de manifest un cert esgotament de la demanda el 2006, les dades de comercialització de les promocions en oferta
semblen recollir una major dificultat en les vendes respecte dels dos anys
precedents, amb una reducció del percentatge d’habitatges venuts al llarg
de l’any del conjunt de promocions, amb un increment dels mesos transcorreguts per vendre una promoció i amb una reducció del percentatge
d’habitatges venuts d’una promoció dins el primer mes d’oferta (vegeu
la taula 209).
TAULA 209. COMERCIALITZACIÓ DE L’HABITATGE
EN OFERTA NOU. CATALUNYA, 2004-2006
Unitats: percentatges i mesos.

Vendes/oferta1
2004

2005

2006

Ritme de vendes2

Vendes mensuals3

2004

2005

2006

2004

2005

2006

Barcelona

65,0% 65,5% 61,5%

17

13

21

6,1%

7,9%

4,8%

Catalunya

66,2% 69,0% 59,9%

15

14

19

6,6%

7,0%

5,3%

Font: dades facilitades per la Direcció General d’Habitatge a partir de dades de Tecnigrama.
(1) Percentatge d’habitatges venuts dins de les promocions en oferta.
(2) Mesos de venda d’una promoció.
(3) Percentatge de la promoció venuda en un mes.

4.2.2. L’esforç de compra d’un habitatge nou

Els preus de l’habitatge a Catalunya
augmenten més de
cinc vegades per
sobre de l’increment dels salaris i
dels preus de consum de l’economia
catalana el 2006.

Els preus de l’habitatge a Catalunya han augmentat més de cinc
vegades per sobre de l’increment dels salaris (3,9%) i dels preus de
consum (3,7%) de l’economia catalana el 2006. A la vegada, el tipus mitjà dels préstecs hipotecaris ha passat del 3,28% l’any 2005 al
4,17% el 2006. La combinació d’aquests elements ha comportat, un
any més, i de forma més acusada que en anys precedents, un increment de l’esforç de compra d’un habitatge nou. De manera que, en el
període 2004-2006 s’ha agreujat amb intensitat el problema de l’accés
a l’habitatge nou.
La quota hipotecària mitjana de les noves hipoteques56 (vegeu la taula
210) s’ha incrementat el 2006 el 25,2% a Barcelona ciutat fins a 2.241

56. Calculada amb quota fixa a 25 anys i amb un import del 80% del preu total de l’habitatge.
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euros/mes; el 26,4% a la conurbació de Barcelona, fins a 1.649 euros mes;
i el 29,9% a la resta de Catalunya (sense conurbació ni Barcelona), fins a
1.229 euros/mes.
TAULA 210. ESFORÇ DE COMPRA D’UN HABITATGE
NOU. CATALUNYA, 2004-2006
Unitats: preu, quota en euros i percentatges.

PREU HABITATGE 90 m2

2004

2005

2006

Barcelona

377.370

457.380

Conurbació sense BCN

277.215

Catalunya sense conurbació
BCN

Variació
04-05

05-06

521.190

21,2%

14,0%

333.450

383.580

20,3%

15,0%

190.092

241.830

285.840

27,2%

18,2%

QUOTA HIPOTECÀRIA
(€/mes)1

2004

2005

2006

04-05

05-06

Barcelona

1.488

1.790

2.241

20,3%

25,2%

Conurbació sense BCN

1.093

1.305

1.649

19,3%

26,4%

Catalunya sense conurbació
BCN

750

946

1.229

26,2%

29,9%

ESFORÇ2

2004

2005

2006

04-05

05-06

Barcelona

90,7%

106,6%

129,1%

17,6%

21,1%

Conurbació sense BCN

66,6%

77,7%

95,0%

16,7%

22,2%

Catalunya sense conurbació
BCN

45,7%

56,4%

70,8%

23,4%

25,6%

Font: elaboració pròpia a partir de la DGH.
(1) Hipoteca de quota fixa a 25 anys, amb el tipus hipotecari mitjà aplicat pel conjunt
d’entitats financeres, i suposant que l’import del préstec és del 80% del preu total de
l’habitatge.
(2) L’esforç es calcula com el pes de la quota hipotecària respecte de l’índex de cost salarial
total mitjà per a Catalunya i, per tant, correspondria a una família monosalarial que percep el
salari mitjà.

Observem, així, que l’esforç que hauria de fer una família monosalarial per accedir a l’habitatge (vegeu la taula 210), calculat en relació amb el cost salarial mitjà total de Catalunya, s’accelera en relació

S’incrementa de
forma més acusada que en anys
precedents l’esforç
de compra d’un
habitatge nou. I
s’agreuja amb intensitat el problema
de l’accés a l’habitatge nou.
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amb els quatre darrers anys, i se situa en el 129,1% a Barcelona ciutat;
en el 95,2% a la conurbació de Barcelona, i en el 70,8% a la resta de
Catalunya. Aquestes magnituds signifiquen increments a Barcelona ciutat del 21,1%, a la seva conurbació del 22,2% i a la resta de Catalunya
del 25,6%.

4.2.3. L’habitatge de segona mà
En el mercat d’habitatge de segona
mà també s’observen creixements
dels preus de dos
dígits.

En el mercat d’habitatge de segona mà, si bé amb una mostra molt
més reduïda,57 també s’observen creixements dels preus de dos dígits,
que indiquen l’existència, encara, d’unes fortes expectatives de negoci.
Tot i així, també té lloc una desacceleració del preu mitjà de venda fora
de l’àmbit de la ciutat de Barcelona, on el preu creix de mitjana el 17,4%
respecte del 2005.
A la ciutat de Barcelona, en canvi, el preu mitjà de venda s’accelera,
amb un creixement del 20,3%.
Els preus de venda dels habitatges de segona mà són, aproximadament,
entre un 20% i un 25% inferiors als preus de venda dels habitatges de primera mà, excepte en els casos de Gavà i Ripollet, on aquesta diferència és
menor: del 10% i el 14%, respectivament.
En la taula 211 es mostra l’evolució dels preus de venda dels habitatges
de segona mà per a la mostra de municipis entre els anys 2004 i 2006.

57. L’estudi de Tecnigrama, a partir del qual facilita les dades la Direcció General d’Habitatge,
té una mostra d’11 municipis.
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TAULA 211. PREUS MITJANS DE VENDA DELS HABITATGES
DE SEGONA MÀ. 11 MUNICIPIS. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: preus en euros per metre quadrat construït i variació en percentatges.

20051

2006

Variació
03-042

04-053

05-06

Barcelona

3.574

4.298

19,3%

15,0%

20,3%

Badalona

2.731

3.283

21,8%

21,6%

20,2%

Gavà

3.018

3.533

30,6%

13,0%

17,1%

Girona

2.486

2.987

28,0%

37,9%

20,1%

L’Hospitalet de
Llobregat

3.074

3.464

20,7%

27,4%

12,7%

Lleida

1.683

1.949

27,4%

25,4%

15,8%

Mataró

2.549

3.175

26,0%

19,5%

24,5%

Ripollet

2.682

2.820

14,6%

31,9%

5,1%

Sabadell

2.572

2.959

16,1%

25,1%

15,1%

Tarragona

2.163

2.529

21,7%

34,1%

16,9%

Terrassa

2.378

2.823

22,1%

34,2%

18,7%

TOTAL sense
Barcelona

2.577

3.025

22,6%

26,5%

17,4%

TOTAL
(11 municipis)

3.080

3.662

20,6%

19,5%

18,9%

Font: elaboració pròpia a partir de la Direcció General d’Habitatge, amb les dades de Tecnigrama.
(1) El temps transcorregut entre els treballs de camp del 2004 i el 2005 no ha estat de 12
mesos sinó de 10.
(2) La variació obtinguda a partir dels valors absoluts s’ha dividit per 17 i s’ha multiplicat per
12, ja que el temps transcorregut entre els treballs de camp del 2003 i el 2004 no ha estat de
12 mesos sinó de 17.
(3) La variació obtinguda a partir dels valors absoluts s’ha dividit per 11 i s’ha multiplicat per
12, a excepció de Barcelona, en què s’ha dividit per 10 i s’ha multiplicat per 12.

4.2.4. L’habitatge de lloguer
El mercat de lloguer segueix creixent el 2006 amb un increment dels
nous contractes del 7,3% i amb una evolució a l’alça del lloguer anual mitjà,
que se situa per al conjunt de Catalunya en els 779,8 euros al mes i accelera
la seva taxa de creixement fins al 12,9% (vegeu les taules 212 i 213).

El mercat de
lloguer segueix
creixent el 2006,
amb una evolució
a l’alça del lloguer
anual mitjà.
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TAULA 212. EVOLUCIÓ ANUAL DEL LLOGUER MITJÀ
CONTRACTUAL PER ZONES. CATALUNYA, 2004-2006
Unitats: euros per mes i variació en percentatges.

2004

2005

2006

Barcelona ciutat

699,7

779,2

876,3

AMB sense Barcelona

624,9

714,5

810,9

Resta de Catalunya

403,9

466,8

Total Catalunya sense
Barcelona

547,7

Total Catalunya

620,0

Variació (%)
03-04

04-05

05-06

9,4%

11,4%

12,5%

9,8%

14,3%

13,5%

543,8

13,8%

15,6%

16,5%

624,4

709,4

11,7%

14,0%

13,6%

690,5

779,8

9,9%

11,4%

12,9%

Font: elaboració pròpia a partir de la Direcció General d’Habitatge, amb les dades de fiances
de lloguer de l’INCASOL.

TAULA 213. EVOLUCIÓ ANUAL DEL NOMBRE DE CONTRACTES
DE LLOGUER PER ZONES. CATALUNYA, 2004-2006
Unitats: nombre de contractes i variació en percentatges.

Variació (%)

2004

2005

2006

03-04

04-05

05-06

Barcelona ciutat

22.633

23.982

23.983

11,1%

6,0%

0,0%

AMB sense Barcelona

16.224

18.421

20.358

23,6%

13,5%

10,5%

Resta de Catalunya

8.717

10.538

12.479

13,9%

20,9%

18,4%

Total Catalunya sense
Barcelona

24.941

28.959

32.837

20,1%

16,1%

13,4%

Total Catalunya

47.574

52.941

56.820

15,6%

11,3%

7,3%

Font: elaboració pròpia a partir de la Direcció General d’Habitatge, amb les dades de fiances
de lloguer de l’INCASOL.

L’expansió del mercat de lloguer s’ha concentrat, en el període 20042006, de forma més acusada en els municipis de la resta de Catalunya, i en
menor mesura en la conurbació de Barcelona, tant pel que fa a l’increment
de contractació com pel que fa a l’evolució del lloguer mitjà.
Així, entre el 2004 i el 2006, en els municipis de la resta de Catalunya el
lloguer mitjà ha crescut a una taxa anual acumulativa del 15,3%; en els municipis de la conurbació de Barcelona, a una taxa del 12,5%, i a Barcelona
ciutat, a una taxa de l’11,1%.
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El gràfic 171 mostra com Barcelona ciutat ha anat perdent pes relatiu
en la formalització de nous contractes de lloguer en favor dels municipis de
la conurbació de Barcelona, una tendència que es manifesta ja des de l’any
2002. Mentre que els municipis de la resta de Catalunya han experimentat
els dos darrers anys un increment significatiu del seu pes relatiu.

GRÀFIC 171. EVOLUCIÓ DEL PES DELS NOUS CONTRACTES
DE LLOGUER A CATALUNYA PER ZONES. CATALUNYA,
1998-2006

L’expansió del
mercat de lloguer
s’ha concentrat, en
el període 20042006, de forma
més acusada en
els municipis de la
resta de Catalunya,
i en menor mesura
en la conurbació de
Barcelona.

Unitats: percentatges.
51,1%

52,1%

50,4%

30,8%

30,4%

31,5%

18,2%

17,5%

18,1%

1998

1999

2000

52,9%
50,0%

47,6%

34,1%

30,6%

31,9%

18,9%

19,4%

18,6%

18,3%

2001

2002

2003

2004

28,2%

Barcelona

49,5%

Conurbació de Barcelona

45,3%

34,8%

19,9%

2005

42,2%

35,8%

22,0%

2006

resta de Catalunya

Font: elaboració pròpia a partir de la Direcció General d’Habitatge, amb les dades de fiances
de lloguer de l’INCASOL.

4.3. LA POLÍTICA D’HABITATGE
La política d’habitatge del Govern de la Generalitat es fonamenta en
quatre eixos principals d’actuació:
– La promoció de l’habitatge protegit (a través d’ajuts als promotors i
als compradors d’habitatge amb protecció oficial de compra; i ajuts
als promotors i al compradors d’habitatge amb protecció oficial de
lloguer i per destinar-lo a lloguer, respectivament).

L’exercici 2006,
l’1,3% dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya
es destina a la
política de despesa
d’habitatge. Els
pressupostos del
2007 preveuen un
increment del 56%
en la despesa d’habitatge.
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– La promoció per a la mobilització de sòl per a la construcció d’habitatge protegit.
– La promoció per a la rehabilitació d’habitatges.
– Actuacions per a la prevenció de l’exclusió social residencial (a través
d’ajuts al pagament del lloguer a col·lectius amb risc d’exclusió social
residencial; ajuts a la Xarxa de Mediació de Lloguer Social i per a la
mobilització del parc desocupat en lloguer; i sistema de rendibilització dels parcs de lloguer públic i privat).
L’exercici 2006 la Generalitat de Catalunya té pressupostats 393,5 milions d’euros en la política de despesa d’habitatge, l’1,3% de tot el pressupost. El 55,1% d’aquesta despesa, 216,7 milions d’euros, es destina a
inversions reals, el 5,3% de tota la inversió real que té pressupostada la
Generalitat.
Els pressupostos del 2007 preveuen un increment de 222,3 milions
d’euros en aquesta política, un 56% més que el 2006, fins a assolir els
615,8 milions d’euros. Aquesta és una de les polítiques de despesa amb
un creixement més significatiu, i explica el 8,8% del creixement total de la
despesa per al 2007. La despesa en inversió real en la política d’habitatge
s’incrementarà en 111,3 milions d’euros, el 51,4% més que el 2006; creixement que contrasta amb la caiguda del 9,3% del conjunt de tota la inversió
de la Generalitat per al 2007.
En la taula següent es resumeixen les actuacions en política d’habitatge
del 2006, mesurades en termes del nombre d’habitatges i de l’import de les
subvencions aprovades, en el marc del Pla pel dret a l’habitatge establert
pel Govern de la Generalitat.
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TAULA 214. RESUM DE LES ACTUACIONS EN EL MARC
DEL PLA PEL DRET A L’HABITATGE, 2004-2007
Unitats: nombre d’habitatges i milers d’euros.

Subvencions en matèria d’habitatge, 2006
Nombre
d’habitatges
Subvencions directes a polítiques d’habitatge
Ajuts a la promoció d’habitatges protegits1
Ajuts a l’adquisició de sòl
Ajuts a l’adquisició d’habitatges 2
HPO
Segona mà
Ajuts a la rehabilitació d’habitatges 3
Pagament subvencions plans antics
Resolucions Pla de rehabilitació 2004-2007
Ajuts a la mobilització del parc desocupat
Ajuts al pagament del lloguer
Ajuts personalitzats a l’allotjament4
Total A

7.592
1.536
2.337
2.198
139
33.146
11.875
21.271
210
8.376
1.141
54.338
Nombre
d’entitats

Subvencions a entitats per a la gestió territorial
dels programes d’habitatge
Oficines locals d’habitatge
Borses de mediació de lloguer
Xarxa d’inclusió social
Total B

79
85
38
202
Nombre
d’habitatges

C. Inspeccions tècniques d’edificis pagades TEDI5

Total (A+B+C)

3.311

Import de
les subvencions
31.174,5
3.632,0
18.762,8
17.966,8
796,1
61.239,9
14.053,6
47.186,3
896,7
17.114,4
1.552,3
134.372,6
Import de
les subvencions

2.803,8
992,5
271,2
4.067,5
Import de
les subvencions
2.051,9
Import de
les subvencions
140.492,0

Font: Direcció General d’Habitatge.
(1) Qualificacions provisionals dels habitatges amb protecció oficial i les subvencions potencials que corresponen a aquestes qualificacions.
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(2) Resolucions favorables als ajuts a l’adquisició d’habitatges protegits i les subvencions
potencials corresponents a aquests ajuts, tant per a l’ajuda directa a l’entrada com per a les
subvencions a col·lectius especials.
(3) Els ajuts a la rehabilitació comprenen pagaments de subvencions corresponents a plans
anteriors a l’any 2005 i s’ha resolt el global de la convocatòria 2006, que es pagarà durant el
període 2007-2008, mitjançant la plurianualitat aprovada.
(4) Aquests ajuts van ser transferits al Departament de Medi Ambient i Habitatge el mes de
juny de l’any 2006. Els ajuts concedits corresponen a la totalitat de l’any.
(5) Els TEDI són realitzats pels arquitectes i aparelladors, i pagats per la DGH.

En el marc del Pla
pel dret a l’habitatge, l’exercici 2006,
els eixos de rehabilitació d’habitatges
i de promoció d’habitatge de protecció
oficial concentren
més del 80% de les
subvencions.

Per tant, en el marc del Pla pel dret a l’habitatge, l’exercici 2006 el
45,1% de les subvencions es destinen a l’eix de rehabilitació d’habitatges;
el 35,5% a l’eix de promoció d’habitatge de protecció oficial; el 16,8% a
actuacions per a la prevenció de l’exclusió social residencial (bàsicament
ajuts al lloguer), i el 2,6% restant, a la mobilització de sòl (vegeu el gràfic
172).

GRÀFIC 172. DISTRIBUCIÓ PER GRANS EIXOS
DE LES SUBVENCIONS ASSOCIADES AL PLA PEL DRET
A L’HABITATGE L’ANY 2006
Unitats: percentatges.
Prevensió
exclusió social
16,8%
Promoció HPO
35,5%

Promoció
rehabilitació
45,1%

Mobilització
sòl 2,6%

Font: elaboració pròpia amb dades facilitades per la Direcció General d’Habitatge.
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4.3.1. Habitatge protegit
L’exercici 2006 la promoció d’habitatge protegit de nova construcció58 ha estat de 7.226 habitatges, amb un creixement del 9,3%
respecte del 2005. Malgrat que supera la mitjana de 6.667 habitatges
protegits iniciats anualment en el període 1996-2003, no recull ni les
necessitats d’una part cada vegada més gran de la població amb dificultats per a l’accés a l’habitatge, ni la dinàmica expansiva que està
experimentant el sector de la construcció d’habitatges. Així, el pes
d’aquest tipus de promocions sobre el total de promocions lliures i
protegides, després de recuperar-se modestament l’any 2004, ha tornat
a reduir-se progressivament fins a representar el 5,7% del total, lluny
encara del 9,4% del període 1996-2003. O lluny dels percentatges de
promoció protegida assolits el 2006 en comunitats autònomes com ara
Navarra (36,4%), la Comunitat de Madrid (25,9%), Aragó (25,6%) i
el País Basc (25,2%).

L’exercici 2006 la
promoció d’habitatge protegit de
nova construcció
no recull ni les
necessitats d’una
part cada vegada
més gran de la
població amb dificultats per a l’accés
a l’habitatge, ni la
dinàmica expansiva
de la construcció
d’habitatges.

En la taula 215 es mostra l’evolució des del 2003 de les promocions
d’habitatge protegit i lliure de nova construcció a Catalunya per demarcacions territorials.

58. Mesurada per mitjà de les dades d’habitatges iniciats facilitades per la Direcció General d’Habitatge. Aquesta xifra no inclou els 366 habitatges de protecció oficial associats
al Programa de remodelació de barris, en no ser habitatge de nova construcció. Amb
aquesta figura la suma total d’habitatges iniciats amb protecció oficial el 2006 és de 7.592
habitatges.
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TAULA 215. HABITATGES INICIATS LLIURES I PROTEGITS PER
PROVÍNCIES. CATALUNYA, 2003-2006
Unitats: nombre d’habitatges i percentatges.

Habitatges lliures

Barcelona

Girona

Lleida

2003

41.528

15.086

6.129

20.833

2004

47.235

15.914

7.968

18.974

90.091

2005

50.849

17.698

10.633

24.401

103.581

2006

60.983

21.429

13.490

23.623

119.525

Barcelona

Girona

Lleida

2003

3.093

325

304

940

4.662

2004

4.149

329

736

823

6.037

2005

4.693

550

367

1.000

6.610

2006

4.673

969

374

1.210

7.226

Barcelona

Girona

Lleida

2003

6,9%

2,1%

4,7%

4,3%

5,3%

2004

8,1%

2,0%

8,5%

4,2%

6,3%

2005

8,4%

3,0%

3,3%

3,9%

6,0%

2006

7,1%

4,3%

2,7%

4,9%

5,7%

Habitatges protegits
(nova construcció)

Hab. prot. / (hab. lliures + hab. prot.)

Tarragona Catalunya
83.576

Tarragona Catalunya

Tarragona Catalunya

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Habitatge.

Per tipus de promotors, el 2006
el 78,6% dels
habitatges iniciats
protegits ho són de
promotors públics
o sense finalitat
de lucre i perden
pes els promotors
privats després de
l’increment que van
experimentar el
2005.

L’any 2006, el 78,6% de les promocions protegides han estat iniciades
per promotors sense finalitat de lucre: els ajuntaments promouen el 35,6%
del total; les cooperatives i fundacions, el 23,9%, i l’Institut Català del Sòl,
el 19,1%. Mentre que els promotors privats acumulen el 21,4% restant de
la construcció d’habitatges amb protecció oficial, i redueixen la seva participació en aquest tipus de promocions respecte del 2005 (vegeu la taula
216).
Aquesta darrera dada indica59 les dificultats que els promotors privats
tenen per adquirir sòl a preus de repercussió sostenibles tenint en compte
els sostres màxims de preu que exigeix la protecció oficial, de manera especial en l’àmbit metropolità de Barcelona.

59. Segons la Direcció General d’Habitatge.
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TAULA 216. HABITATGES INICIATS PROTEGITS PER ZONES
I TIPUS DE PROMOTOR. CATALUNYA, 2006
Unitats: nombre d’habitatges.

ESAL1
Barcelona

INCASOL2

Altres
públics

Promotors
privats

TOTAL

1.086

956

2.468

529

5.039

Girona

174

257

82

456

969

Lleida

126

103

8

137

374

Tarragona

429

133

145

503

1.210

ESAL1

INCASOL2

Altres
públics

Promotors
privats

TOTAL

Àmbit metropolità

942

917

2.452

439

4.750

Altres zones urbanes

168

152

116

437

873

Zones turístiques

332

290

61

444

1.127

Resta de Catalunya

373

90

74

305

842

Catalunya 2004

1.265

1.501

1.781

1.843

6.390

Catalunya 2006

897

1.560

2.172

2.303

6.932

Catalunya 2006

1.815

1.449

2.703

1.625

7.592

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Habitatge.
(1) Entitats sense finalitat de lucre.
(2) Inclou els habitatges construïts per remodelació de barris.

Pel que fa a les tipologies de promoció, mentre que del 2002 al 2005
l’habitatge protegit de lloguer havia anat guanyant pes en detriment de l’habitatge protegit de venda, fins a assolir pràcticament el 50% dels habitatges
protegits iniciats l’any 2005, en l’exercici 2006 aquesta tipologia torna a perdre pes fins al 33,9% del total, amb una caiguda del 25% respecte del 2005.
En l’exercici 2006 també han perdut pes aquelles figures de protecció
que es consideren d’habitatge social en sentit estricte,60 que passen a representar el 33,3% del total d’habitatges amb protecció oficial iniciats i
registren una caiguda del 22,9% respecte del 2005.

Pel que fa a la tipologia de les promocions protegides, els
habitatges iniciats
protegits socials
estrictes després
de recuperar pes
el 2005 tornen a
reduir-se. I perden
pes els habitatges
iniciats protegits de
lloguer.

En les taules 217 i 218 es mostra l’evolució dels habitatges iniciats
protegits per tipologies i demarcacions territorials.

60. Inclou les figures de remodelació de barris, protecció oficial en règim especial (venda
adreçada a famílies amb rendes baixes), lloguer a 25 anys i lloguer a 30 anys.
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TAULA 217. HABITATGES INICIATS PROTEGITS PER TIPUS
DE PROMOCIÓ. CATALUNYA, 2004-2006
Unitats: nombre d’habitatges i percentatges.

Habitatges

Percentatge sobre el total

2004

2005

2006

2004

2005

2006

Remodelació de barris

353

322

366

5,5%

4,6%

4,8%

Protecció oficial en règim
especial

120

465

64

1,9%

6,7%

0,8%

Lloguer a 25 anys

1.680

2.316

1.586

26,3%

33,4%

20,9%

Lloguer a 30 anys

-

175

512

-

2,5%

6,7%

2.153

3.278

2.528

33,7%

47,3%

33,3%

Habitatge social estricte

Protecció oficial en règim
general

3.662

2.573

3.887

57,3%

37,1%

51,2%

-

141

700

-

2,0%

9,2%

Lloguer a 10 anys

575

940

477

9,0%

13,6%

6,3%

Altres habitatges
protegits

4.237

3.654

5.064

66,3%

52,7%

66,7%

Total habitatges
protegits

6.390

6.932

7.592

100,0% 100,0% 100,0%

Preu concertat

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Habitatge.
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523

518

3.887

Zones turístiques

Resta de Catalunya

Catalunya

0

64

0

25

0

39

25

477

57

32

111

1.586

167

230

118

1.071

Lloguer a
25 anys

Lloguer a
10 anys
277

1.586

173

107

178

1.128

Lloguer a
25 anys

477

19

35

136

287

Lloguer a
10 anys

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Habitatge.

608

General

Altres zones urbanes

3.887

Catalunya

2.238

Especial

767

Tarragona

Àmbit metropolità

64

206

Lleida

0

492

Girona

39

Especial

2.422

General

Barcelona

Unitats: nombre d’habitatges.

512

85

60

24

343

Lloguer a
30 anys

512

24

14

108

366

Lloguer a
30 anys

700

15

257

12

416

Preu concertat

700

202

12

55

431

Preu concertat

366

0

0

0

366

Remodelació
de barris

366

0

0

0

366

Remodelació
de barris

7.592

842

1.127

873

4.750

TOTAL

7.592

1.210

374

969

5.039

TOTAL

TAULA 218. HABITATGES INICIATS PROTEGITS PER ZONES I TIPUS DE PROMOCIÓ. CATALUNYA, 2006
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4.3.2. Promoció de sòl per a habitatge protegit
El 2006 s’incrementen els ajuts a
l’adquisició de sòl
amb destinació a
habitatge protegit
per a administracions públiques,
operadors públics i
entitats sense finalitat de lucre.

L’oferta futura d’habitatges assequibles requereix sòl preparat per a
aquest tipus de promocions.
El Govern de la Generalitat té en marxa quatre procediments diferents
per mobilitzar sòl per a la construcció d’habitatge protegit:
– El Pla de sòl 2005-2010, a través del qual l’Institut Català del Sòl
(INCASOL) ha de preparar sòl per a la construcció de 122.000 habitatges, dels quals el 50% han de ser protegits. Des de maig del 2005
fins a desembre del 2006, l’INCASOL ha establert pactes amb ajuntaments per iniciar la tramitació urbanística sobre sòls que signifiquen
un potencial de 25.000 habitatges protegits.
– La dinamització i el control dels nous processos urbanístics per tal
que es compleixin les reserves de sòl per a habitatge protegit que
estableix la Llei d’urbanisme de Catalunya del 2004. Entre gener
del 2005 i desembre del 2006, els plans aprovats per la Comissió
d’Urbanisme de Catalunya preveuen sòl per a 50.000 habitatges
protegits.
– La signatura de convenis amb ajuntaments de Catalunya per posar
en marxa projectes d’habitatge protegit.61 El 2006 s’han signat 43
convenis que comprometen la construcció per part de l’INCASOL de
2.194 habitatges.
– Els ajuts a l’adquisició de sòl amb destinació a habitatge protegit per
a administracions públiques, operadors públics (persones jurídiques
de dret públic o privat el capital de les quals estigui participat majoritàriament per administracions públiques o persones jurídiques de dret
públic) i entitats sense finalitat de lucre.
En la taula 219 s’observa que la Generalitat, l’any 2006, ha atorgat ajuts
per valor de 3,6 milions d’euros per a l’adquisició de sòl sobre el qual hi ha
previst construir 1.536 habitatges protegits, amb un increment respecte dels
ajuts concedits el 2005 del 22,3%.

61. Habitatges dotacionals, habitatges de lloguer i habitatges de compravenda per a persones
sol·licitants dels municipis.
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TAULA 219. AJUTS CONCEDITS PER A L’ADQUISICIÓ DE SÒL
AMB DESTINACIÓ A HABITATGE PROTEGIT, SEGONS OPERADORS. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: parcel·les, habitatges i euros.

Nombre de
parcel·les
Institut Català del Sòl
Altres operadors públics
Operadors sense finalitat
de lucre
Total

Nombre
d’habitatges
previstos
2005 2006
139
444
964
704

2005
5
22

2006
11
22

3

9

228

30

42

1.331

388

Import de la
subvenció
2005
2006
290.800 1.000.000
2.184.850 1.661.450
493.600

970.550

1.536 2.969.250 3.632.000

Font: Direcció General d’Habitatge.

4.3.3. Rehabilitació d’habitatges
Després de la paralització de la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació l’any
2004 per donar sortida a una part dels expedients acumulats en l’anterior legislatura, l’any 2005 es va obrir una nova convocatòria en el marc del Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya.62 En aquesta convocatòria es van aprovar ajuts
per a 3.084 habitatges amb un import associat de 5,9 milions d’euros; a més, es
van aprovar ajuts per a 8.191 habitatges procedents d’expedients d’anys anteriors.63 Per tant, l’any 2005 es van aprovar ajuts per a 11.275 habitatges.
L’any 2006 s’han aprovat ajuts per a 24.600 habitatges amb un import associat de 51,3 milions d’euros. D’aquests habitatges, 3.329 corresponen a plans
antics, amb un import associat de 4,1 milions; mentre que 21.271 habitatges
han entrat en la nova convocatòria del 2006 amb una dotació de 47,1 milions.

El 2006 s’incrementen els ajuts
aprovats per a la
rehabilitació d’habitatges i augmenta
la subvenció mitjana per habitatge associada al nou Pla
de rehabilitació.

Per poder finançar aquestes quantitats el Govern de la Generalitat ha
ampliat el 2006 l’import inicial de la convocatòria, de 8,5 milions d’euros,
principalment amb una plurianualitat 2006-2008.
Aquestes dades també posen de manifest que la subvenció mitjana per
habitatge associada al nou Pla de rehabilitació ha passat dels 1.930 euros
per habitatge l’any 2005 als 2.218 euros per habitatge l’any 2006.

62. Decret 455/2004, de 14 de desembre.
63. No es disposa de l’import de l’ajut associat a aquests habitatges.
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TAULA 220. REHABILITACIÓ PROTEGIDA D’HABITATGES,
ACTUACIONS APROVADES. CATALUNYA, 2004-2006
Unitats: nombre d’habitatges.

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya

2004
22.608
905
486
1.082
25.081

2005
9.694
95
1.057
429
11.275

2006
19.818
1.385
1.273
2.124
24.600

Font: Direcció General d’Habitatge.

Pel que fa al tipus d’obres, els ajuts de rehabilitació del nou Pla es destinen majoritàriament a la reparació de patologies (el 54,9% dels expedients),
una cinquena part a solucionar problemes d’accessibilitat relacionats amb
la instal·lació d’ascensors (el 21,3% dels expedients), una altra cinquena
part a grans instal·lacions d’aigua, llum i gas (el 20,6% dels expedients), i
la resta a obres relacionades amb la sostenibilitat, l’habitabilitat i l’adaptació de l’interior dels habitatges (vegeu la taula 221).
TAULA 221. DISTRIBUCIÓ DELS AJUTS APROVATS PER
A REHABILITACIÓ DEL PLA DE REHABILITACIÓ.
CATALUNYA. CONVOCATÒRIES 2005-2006
Unitats: percentatges i milers d’euros.

Expedients
Import
% segons tipus d’obra
Convocatòria Convocatòria Convocatòria Convocatòria
2005
2006
20051
20062
Patologies
44,7%
54,9%
2.199,61
23.858,4
Accessibilitat
29,7%
21,3%
3.248,29
17.207,6
Instal·lacions
16,6%
20,6%
281,69
4.022,2
Sostenibilitat
2,5%
1,9%
118,23
937,1
Habitabilitat
5,6%
0,5%
97,2
800,3
Adapt. interior habitatge
0,9%
0,9%
6,16
360,8
Total
100%
100%
5.951,17
47.186,4
Font: elaboració pròpia amb dades facilitades per la Direcció General d’Habitatge.
(1) L’import es correspon als 3.084 habitatges de la convocatòria 2005 dins de les actuacions
aprovades el 2005.
(2) L’import es correspon als 21.271 habitatges de la convocatòria 2006 dins de les actuacions
aprovades el 2006.
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Les dades d’actuacions pagades64 (vegeu la taula 222) recullen encara
l’efecte de l’important procés d’acumulació d’expedients de l’any 2004. De totes maneres, la mitjana d’actuacions pagades els anys 2005 i 2006, amb 19.222
habitatges a l’any, encara és inferior a la mitjana d’habitatges pagats els anys
2002 i 2003, que va ser de 22.798 habitatges per any. Tot i així, el que sí que
es posa de manifest és un increment en l’import mitjà de l’ajut pagat per habitatge, que passa de 891, euros per habitatge de mitjana els anys 2002-2003 a
1.120,4 euros per habitatge de mitjana els anys 2005-2006, amb un creixement
de l’import per habitatge en termes nominals del 26% i, aproximadament, del
8% en termes reals (deflactat per l’evolució dels costos de construcció).

La mitjana d’actuacions pagades per
rehabilitació els
anys 2005 i 2006
encara és inferior
a la mitjana d’habitatges pagats els
anys 2002 i 2003.

TAULA 222. REHABILITACIÓ PROTEGIDA D’HABITATGES,
ACTUACIONS PAGADES PER PROVÍNCIES. CATALUNYA,
2004 - 2006
Unitats: nombre d’habitatges, milers d’euros i euros per habitatge.

Actuacions pagades1
Barcelona

Import (subvencions)

2004

2005

2006

2004

2005

2006

7.877

23.920

10.413

6.029,2

24.749,7

10.793,7

Girona

103

694

533

249,4

1.456,9

1.091,8

Lleida

55

888

308

124,8

1.531,0

837,5

Tarragona

377

1.067

621

496,6

1.642,2

969,3

Catalunya

8.412

26.569

11.875

6.900,0

29.379,8

13.692,2

820,3

1.105,8

1.153,0

Import mitjà
per habitatge

Font: Direcció General d’Habitatge.
(1) Les actuacions pagades es corresponen amb les sol·licituds aprovades en la convocatòria
de l’any en curs i amb les aprovacions de sol·licituds antigues, i de qualsevol actuació que hagi
rebut ajut oficial de la Generalitat o de l’Estat.

Finalment, en les taules 223 i 224 es mostra l’evolució de les sol·licituds
i les avaluacions de tests de l’edifici (TEDI), i de l’informe intern d’idoneïtat (III), associats a l’estudi tècnic previ preceptiu per determinar l’adequació de les obres a realitzar en relació amb els ajuts de rehabilitació. En
conjunt, l’any 2006 s’han sol·licitat TEDI i III associats a 49.659 habitatges. Aquestes sol·licituds segueixen posant de manifest la necessitat d’una
major dotació pressupostària per finançar els ajuts a la rehabilitació.

Les sol·licituds i
avaluacions de
TEDI i d’informes
d’idoneïtat segueixen posant de manifest la necessitat
d’una major dotació pressupostària
per finançar els
ajuts a la rehabilitació.

64. Amb certificat final d’obres i compliment de tots els requisits de la concessió de l’ajut.
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TAULA 223. SOL·LICITUDS DE TESTS DE L’EDIFICI PER
PROVÍNCIES, PROGRAMA 2005-2006. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: nombre d’habitatges.

Sol·licituds

Avaluats

2005

2006

2005

2006

Barcelona

70.683

42.184

31.659

48.771

Girona

2.792

2.500

1.466

6.369

Lleida

2.143

1.357

665

1.918

Tarragona

4.288

2.438

1.645

3.023

TOTAL

79.906

48.479

35.435

60.081

Font: Direcció General d’Habitatge.

TAULA 224. SOL·LICITUDS D’INFORMES D’IDONEÏTAT PER PROVÍNCIES, PROGRAMA 2005-2006. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: nombre d’habitatges.

Sol·licituds
Barcelona

Avaluats

2005

2006

2005

2006

1.014

521

706

566

Girona

269

181

236

185

Lleida

399

219

300

186

Tarragona
TOTAL

503

259

454

240

2.185

1.180

1.696

1.177

Font: Direcció General d’Habitatge.

L’exercici 2006 es
quadruplica amb
escreix la despesa
destinada a ajuts per
garantir l’accés o el
manteniment de l’habitatge a les famílies
amb risc d’exclusió
social, que representa el 16,8% de les
subvencions en el
marc del Pla pel dret
a l’habitatge.
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4.3.4. Ajuts d’accés a l’habitatge (lloguer)
Els ajuts per garantir l’accés o el manteniment de l’habitatge a les famílies amb risc d’exclusió social s’han instrumentat, a partir de l’aprovació al
final del 2004 del Decret 454/2004, per mitjà dels ajuts al lloguer.
Aquesta és la línia més important d’actuació de la Generalitat en matèria d’ajuts al pagament del lloguer. El 2006 s’han subvencionat 8.376
famílies amb un pressupost de 17,1 milions d’euros atorgats.
Des de l’any 1982 els ajuts personalitzats a l’allotjament funcionen
com una línia de suport de la Generalitat per evitar processos de desno-
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nament en cas de persones o llars en situació transitòria de dificultats de
pagament. El 2006 s’han concedit 1.141 ajuts amb un pressupost de 1,5
milions d’euros.
Finalment, una tercera línia d’ajuts s’adreça a entitats sense finalitat de
lucre i a administracions públiques que necessiten disposar d’habitatges
on allotjar col·lectius amb dificultats en un procés d’integració social, amb
l’objectiu de crear una Xarxa d’Habitatges d’Inclusió.65 L’exercici 2006
s’han pressupostat 0,24 milions d’euros66 per a aquesta línia.
En conjunt, l’import vinculat a les ajudes per a l’accés a l’habitatge el
2006 ha estat de 18,9 milions d’euros (vegeu la taula 225).
TAULA 225. IMPORT TOTAL DELS AJUTS PER A L’ACCÉS
A L’HABITATGE. CATALUNYA, 2006
Unitats: euros.

Import total
Ajuts al pagament del lloguer

17.114.355,5

Ajuts personalitzats a l’allotjament

1.554.076,0

Ajuts als habitatges de la Xarxa d’Inclusió Social
Total ajuts d’accés a l’habitatge

243.600,0
18.912.031,5

Font: Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya 2006. Direcció General d’Habitatge.

Pel que fa a la línia principal d’actuació en matèria d’ajuts al lloguer,
es pot destacar que el 2006 el volum total de subvencions experimenta un
important increment, més de cinc vegades la despesa pressupostada per
aquest concepte el 2005, com a conseqüència que gairebé s’han quadruplicat el nombre d’ajuts concedits i també perquè l’import mitjà per ajut, de
2.043 euros, s’ha incrementat el 33,9%. Aquest augment d’ajuts i imports
de subvenció té lloc en les quatre tipologies d’ajut.

65. Aquesta Xarxa disposa de la col·laboració de la Fundació Un Sol Món de la Caixa de
Catalunya.
66. La Direcció General d’Habitatge aporta 1.200 euros per cada habitatge de la Xarxa.
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Pel que fa a la distribució per tipologies d’ajut en l’exercici 2006, els
col·lectius amb dificultats de les borses de mediació social67 acumulen el
71,8% de totes les subvencions i el 64,8% dels ajuts, per la qual cosa incrementen el seu pes respecte del 2005; els ajuts a joves de les borses de
lloguer jove acumulen el 14,8% de l’import de les subvencions i el 13,4%
dels ajuts, i mantenen pràcticament el seu pes relatiu respecte del 2005; els
ajuts a persones més grans de 65 anys amb contractes de pròrroga forçosa
acumulen el 7,1% de l’import de les subvencions i el 10% dels ajuts, i perden pes relatiu respecte del 2005; i, finalment, els ajuts a residents en parcs
públics acumulen el 6,3% de l’import de les subvencions i l’11,7% dels
ajuts, i mantenen el seu pes respecte del 2005.
TAULA 226. AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER. NOMBRE
D’AJUTS I IMPORT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES,
SEGONS TIPUS DE BENEFICIARI. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: nombre de famílies beneficiàries i euros.

Nombre
de famílies

Import mitjà
anual de la
subvenció

Import total
de la subvenció

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Més grans
de 65 anys

334

843

1.267,2

1.449,4

423.232,5

1.221.820,7

Parc públic

251

980

751,0

1.100,3

188.503,6

1.078.308,1

Col·lectius amb
dificultats de les
borses de mediació
social

1.252

5.431

1.788,1

2.262,8

Joves de les borses
de lloguer jove

316

1.122

1.377,4

2.250,2

2.153

8.376

1.526,1

2.043,3

Total

2.238.690,6 12.289.499,1

435.356,6

2.524.727,7

3.285.783,3 17.114.355,5

Font: Direcció General d’Habitatge.

67. Ajudes a col·lectius amb especials dificultats (famílies monoparentals, dones sota situació
de violència, immigrants, persones més grans de 65 anys, persones afectades per l’assetjament
immobiliari, etc.)
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5.

PROTECCIÓ SOCIAL

5.1. COBERTURA DE LA SEGURETAT SOCIAL
5.1.1. Marc normatiu i iniciatives públiques
Iniciatives públiques
Cal destacar l’Acord sobre mesures en matèria de Seguretat Social,
com a resultat d’un esforç important de concertació social. Entre les mesures que s’incorporen destaquen les següents:

Acord sobre mesures en matèria de
Seguretat Social.

- S’incideix en la garantia d’adequació entre els ingressos i les despeses
del sistema, ratificant l’objectiu de culminar el procés de separació de
fonts de finançament i un equilibri major en matèria de cotització que
reforci el principi de contributivitat.
- S’avança en la plasmació del principi de solidaritat mitjançant la millora i l’extensió dels complements per mínims pel que fa a les pensions d’incapacitat permanent i viduïtat.
- Es preveuen modificacions específiques en matèria de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència i incapacitat temporal.
- S’inclouen diverses actuacions destinades a incentivar l’allargament voluntari de la vida laboral, sense obviar la millora de les garanties dels
treballadors de més edat expulsats del mercat de treball de manera prematura. També destaquen les modificacions en matèria de jubilació parcial.
- S’avança en el procés de racionalització i simplificació de l’estructura
del sistema de Seguretat Social, i es preveu la integració dels treballadors agraris per compte propi en el règim especial dels treballadors
autònoms, i la dels treballadors per compte aliè al règim general. Això
es complementa amb la modernització de la normativa reguladora del
règim especial del mar i del règim especial de treballadors de la llar.
- Es rectifiquen alguns compromisos presos en l’Acord de pensions
2001 amb la qual cosa s’aconsegueix millorar la situació de molts collectius: prejubilats, jubilats anticipadament, pensionistes a mínims,
persones que amb incapacitat temporal per contingència professional
acabaven a l’atur i parelles de fet.
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Àmbit comunitari
El CESE fa una valoració positiva de
la millora i la simplificació dels procediments per a la
millor coordinació
dels sistemes de Seguretat Social dels
estats membres.

Cal destacar l’aprovació del Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) sobre la Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CEE) núm. 1408/71 del Consell, relatiu
a l’aplicació dels règims de Seguretat Social als treballadors per compte aliè,
als treballadors per compte propi i als membres de les seves famílies que es
desplacin dins de la Comunitat, i el Reglament (CEE) núm. 574/72 del Consell,
pel qual s’estableixen les modalitats d’aplicació del Reglament (CEE) núm.
1408/71 COM(2004) 830 final – 2004/0284 (COD).68 El CESE fa una valoració positiva de la Proposta de Reglament, atès que aquesta segueix la línia de
millora i simplificació dels procediments establerts per a la millor coordinació
dels sistemes de Seguretat Social als estats membres de la Unió Europea.

Informe de la Comissió Europea en
el qual s’exigeix als
estats membres accelerar les reformes
en els seus sistemes
de pensions.

S’aprova també el Reglament (CE) núm. 1992/2006, del Parlament
Europeu i del Consell, de 18 de desembre del 2003, pel qual es modifica
el Reglament (CEE) núm. 1408/71 del Consell, relatiu a l’aplicació dels
règims de Seguretat Social als treballadors per compte aliè, als treballadors
per compte propi i a les seves famílies que es desplacen dins de la Comunitat,69 el qual adapta determinats annexos del Reglament 1408/71 com a
conseqüència dels canvis legislatius d’alguns estats membres.
En matèria dels sistemes de pensions i prestacions, la Comissió Europea
publica un Informe en el qual s’exigeix als estats membres que accelerin
les reformes dels seus sistemes de pensions per tal de fer front a l’augment
de costos derivat de l’envelliment de la població.70

Àmbit estatal
Es publica la Resolució de 25 de gener del 2006, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del
Reial decret llei 16/2005, de 30 de desembre, pel qual es modifica el règim
transitori d’adaptació de les comissions de control dels plans de pensions
d’ocupació i es regula l’adaptació de determinats compromisos per a pensions vinculades a la jubilació.71

68. DOUE C 24, de 31.01.2006.
69. DOUE L 392, de 30.12.2006.
70. <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/150&format=HTML
&aged=0&language=EN&guiLanguage=es>.
71. BOE núm. 27, d’1.02.2006.
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D’altra banda, s’aprova l’Ordre TAS/205/2006, de 2 de febrer, per la
qual s’estableixen per a l’any 2006 les bases de cotització de la Seguretat
Social dels treballadors del règim especial del mar inclosos en els grups
segon i tercer.72
També s’aprova la Llei 11/2006, de 16 de maig, d’adaptació de la legislació espanyola al règim d’activitats transfrontereres que regula la Directiva
2003/41/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 de juny del 2003,
relativa a les activitats i la supervisió dels fons de pensions d’ocupació.73
Aquesta Llei transposa a la legislació interna les disposicions de la Directiva
2003/41/CE i, en aquest sentit, s’afegeix un capítol al Text refós de la Llei de
regulació dels plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 1/2002, de
29 de desembre. Aquest nou capítol està format per tres seccions: la primera,
de disposicions generals; la segona, sobre l’activitat dels fons de pensions
d’ocupació espanyols en altres estats membres, i la tercera, sobre l’activitat a
Espanya dels fons de pensions d’ocupació d’altres estats membres.
S’aprova el Reial decret 807/2006, de 30 de juny, pel qual es modifica
el Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre, i
el Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes
i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, aprovat pel
Reial decret 84/1996, de 26 de gener.74 Aquest Reial decret uniformitza
els terminis d’inactivitat a l’efecte de baixa dels treballadors agraris per
compte propi i per compte aliè, i facilita la reincorporació al règim especial
agrari d’aquests treballadors quan causin baixa en aquest règim per l’exercici d’activitats no agràries determinants per a la seva inclusió en un altre
règim del sistema.
En el marc del règim agrari, també s’aprova el Reial decret 864/2006,
de 14 de juliol, per a la millora del sistema de protecció per atur dels treballadors agraris,75 el qual incorpora les millores que formen part de l’Acord
assolit el 15 de desembre del 2005 amb les organitzacions sindicals més
representatives. Els aspectes principals són el càlcul del període d’ocupació
cotitzada i la protecció per atur dels treballadors fixos discontinus agraris i
eventuals agraris.

72. BOE núm. 32, de 07.02.2006.
73. BOE núm. 117, de 17.05.2007.
74. BOE núm. 168, de 15.07.2006.
75. BOE núm. 168, de 15.07.2006.
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Reial decret sobre
revalorització de les
pensions del sistema de la Seguretat
Social i Reial decret
sobre revalorització
i complements de
pensions de classes
passives per a l’any
2007.

D’altra banda i en matèria de pensions, s’aproven el Reial decret
1578/2006, de 22 de desembre, sobre revalorització de les pensions del
sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per
a l’exercici 2007, i el Reial decret 1628/2006, de 29 de desembre, sobre
revalorització i complements de pensions de classes passives per a l’any
2007.76

Resolució per la
qual es determina
l’import màxim per
a l’any 2006 destinat
a les subvencions
consistents en l’abonament de les quotes
de Seguretat Social
als treballadors que
hagin capitalitzat la
prestació d’atur.

En el marc autonòmic, s’aprova la Resolució TRI/2695/2006, de 10
d’agost, de modificació de la Resolució TRI/465/2006, de 23 de febrer, per
la qual es determina l’import màxim per a l’any 2006 destinat a les subvencions consistents en l’abonament de les quotes de la Seguretat Social
als treballadors que hagin capitalitzat la prestació d’atur regulades a l’Ordre TRE/139/2002, de 16 d’abril.77 L’import màxim fixat és de 2.500.000
euros.

Àmbit autonòmic

5.1.2. Pressupost: ingrés i despesa
5.1.2.1. Unió Europea i Estat espanyol
La despesa de
l’Estat espanyol se
situava l’any 2003
8,3 punts percentuals per sota de la
despesa mitjana de
la UE-25, i la de
Catalunya a 10,2
punts percentuals
per sota.

La despesa en protecció social a la Unió Europea va ser del 28% del
PIB l’any 2003. La despesa en protecció de la vellesa és la més important
però creix la de protecció de la salut. Els països amb més despesa en
protecció social són Suècia (33,5% del PIB), França i Dinamarca (30,9%
del PIB), i els que tenen menys despesa són Estònia i Letònia (13,4%
PIB) i Lituània (13,6% del PIB). La despesa de l’Estat espanyol se situa
encara molt per sota de la mitjana europea, tal com s’observa a la taula
següent.78
A Catalunya, la despesa en protecció social va ser del 17,8%, per sota
de la despesa de l’Estat i de la UE-25.

76. BOE núm. 312, de 30.12.2006.
77. DOGC núm. 4703, de 23.08.2006.
78. Petrášova, Alexandra (2006), «Social protection in the European Union», Statistics in
focus, population and social conditions (14.2.2006). Eurostat.
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TAULA 227. DESPESA EN PROTECCIÓ SOCIAL.
UNIÓ EUROPEA I ESPANYA, 1994-2003
Unitats: percentatge del PIB.

1994

1996

1998

2000

2001

2002

2003

UE-25

-

-

-

26,9

27,1

27,4

28,0

UE-15

28,4

28,4

27,5

27,2

27,5

27,7

28,3

Espanya

22,8

21,9

20,6

19,6

19,4

19,6

19,7

Catalunya

17,8

Font: Eurostat.

L’any 2003, la despesa principal en protecció social va ser la de vellesa,
que va representar el 45,7% del total de la despesa de la Unió Europea dels
15, és a dir, el 12,3% del PIB; seguida a més distància de la despesa en protecció de la salut, amb un pes del 28% sobre el total de la despesa i el 7,6%
del PIB. L’Estat espanyol segueix aquest patró i la despesa en vellesa va
representar l’any 2003 el 43,8% del total de la despesa en protecció social.

L’any 2003, la
despesa en protecció de la vellesa
va ser la despesa
social principal a la
UE-15 i de l’Estat
espanyol.

S’observa que, als pressupostos generals consolidats de l’Estat espanyol per a l’any 2006, els recursos destinats a actuacions de protecció i
promoció social es van incrementar el 8,1% respecte dels de l’any 2005.
A la classificació dels pressupostos per polítiques de despesa, l’àrea
d’actuacions de protecció i promoció social de la política de despesa social tenia una dotació pressupostària de 128.688 milions d’euros, gairebé
la meitat de la despesa dels pressupostos generals de l’Estat per al 2006
(capítols 1-8), el 47,6%.
La política de pensions —prop de nou de cada deu són pensions contributives— va ser la política més rellevant, atès que va representar el 31,4%
del total de la despesa dels pressupostos generals de l’Estat per al 2006.
Les partides que més es van incrementar van ser, d’una banda, l’accés a
l’habitatge i, de l’altra, els serveis socials i la promoció social. La participació de les actuacions de serveis socials i promoció social sobre el total
de la despesa dels pressupostos generals de l’Estat va ser del 0,6%, i la de
les actuacions relacionades amb altres prestacions econòmiques al marge
de les pensions —que inclouen els subsidis d’incapacitat temporal— va ser
del 4,4% .

Gairebé la meitat
de la despesa dels
pressupostos generals consolidats de
l’Estat per al 2006
es va destinar a
l’àrea d’actuacions
de protecció i promoció social.

A la taula següent es pot observar la distribució del pressupost d’actuacions de protecció i promoció social:
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TAULA 228. DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA SOCIAL.
ESPANYA, 2006
Unitats: milions d’euros.
Prop de la meitat
de la despesa del
pressupost consolidat de l’Estat es va
destinar a actuacions de protecció i
promoció social.

Protecció Social

2005

2006

% sobre el Variació
total
2006/2005

Pensions

79.221

84.682

31,4%

6,9%

Desocupació

12.688

13.578

5,0%

7,0%

Altres prestacions econòmiques

10.656

11.972

4,4%

12,3%

Gestió i administració de la SS

7.984

9.200

3,4%

15,2%

Foment de l’ocupació

6.238

6.527

2,4%

4,6%

Serveis socials i promoció social

1.378

1.650

0,6%

19,8%

878

1.079

0,4%

22,9%

47,6%

8,1%

Accés a l’habitatge
Total

119.043 128.688

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

Pressupost de la Seguretat Social: ingrés i despesa
Pel que fa als drets reconeguts per la Tresoreria de la Seguretat Social
a Catalunya, l’ingrés, l’any 2006, va augmentar un 8,3% respecte de l’any
2005. La partida d’ingressos patrimonials va ser la que més va augmentar, prop del 56%. Les cotitzacions socials van augmentar el 8,2%, la qual
cosa va representar la variació interanual més alta del període 2000-2006.
Els ingressos per cotitzacions socials van arribar a la xifra de 16.664 milions d’euros l’any 2006. Les cotitzacions socials representen el 98,9% dels
ingressos totals. Al gràfic següent s’observa l’evolució dels ingressos en
relació amb l’IPC.
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GRÀFIC 173. EVOLUCIÓ DE L’INGRÉS DE LA TRESORERIA
GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL EN RELACIÓ AMB
L’EVOLUCIÓ DE L’IPC. CATALUNYA, 2000-2006
Unitats: índex 2000 = 100.
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Les cotitzacions
socials a Catalunya
van augmentar un
8,2% l’any 2006, la
variació interanual
més alta del període
2000-2006.

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

Pel que fa a les obligacions reconegudes per la Tresoreria de la
Seguretat Social a Catalunya, s’observa un augment de la despesa del
14,3% l’any 2006 respecte de l’any 2005. La partida de despesa més
important va ser i és la de les pensions contributives, amb un pes sobre
el total de la despesa del 99%. Les transferències corrents que més han
crescut han estat les prestacions per maternitat i risc durant l’embaràs,
el 9,7%; les prestacions familiars, el 7,8%, i les prestacions contributives, el 7,4%.

Entre els anys 2005
i 2006, les prestacions per maternitat
i risc durant l’embaràs van créixer el
9,7%, les familiars
el 7,8%, i les contributives el 7,4%.

La despesa en protecció social augmenta un 14,3%. Les cotitzacions
socials a Catalunya creixen un 8,2% l’any 2006, la variació interanual més
alta del període 2000-2006.
Si es fa una anàlisi del període 2000-2006, les transferències corrents
han augmentat el 46,4%. S’observa, d’una banda, que la despesa en prestacions per maternitat i risc durant l’embaràs al llarg del període s’ha duplicat i, de l’altra, que la despesa en prestacions d’incapacitat temporal ha
augmentat un 80% .
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GRÀFIC 174. EVOLUCIÓ DE LA DESPESA DE LA TRESORERIA
GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL. CATALUNYA,
2000-2006
Unitats: índex 2000 = 100.

150
140
130
120
110
100
90

118,2

Despesa SS 2006: 15.037 M€
146,2
137,0
127,9
IPC

111,1
104,8
100,0

2000

102,7

106,8

109,6

113,1

2001

2002

2003

2004

117,3

120,4

2005

2006

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

5.1.2.2. Pressupost de la Generalitat de Catalunya. La despesa en
protecció social
La despesa en protecció social mesura l’esforç que la societat catalana realitza per protegir les persones davant les situacions de risc i
necessitat.
La protecció social és un concepte ampli que supera les limitacions
de considerar només el cost de la Seguretat Social o la despesa social
pública. Tanmateix, als pressupostos de l’any 2006 de la Generalitat de
Catalunya, en la classificació de despeses per polítiques, la protecció i
la promoció social disposaven de 1.566 milions d’euros distribuïts entre
les partides de protecció social, promoció social i foment de l’ocupació.
A continuació es detallen algunes de les quanties de protecció i promoció social:
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TAULA 229. DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST DE PROTECCIÓ SOCIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. CATALUNYA, 2006
Unitats: milions d’euros i percentatge.

CONCEPTE

Import

Atenció a la gent gran amb dependència

428,1

Atenció a les famílies, infància i adolescència

307,2

Atenció a les persones amb discapacitat

253,6

Pensions i prestacions assistencials

45,6

Serveis d’atenció primària i ajut domiciliari

44,3

Total

1.078,8

Font: Generalitat de Catalunya. Pressupostos 2006.

Pel que fa a les pensions i prestacions assistencials, l’import total de les
pensions no contributives pagades a Catalunya durant l’any 2006 va ser de
241,4 milions d’euros, distribuïts de la manera següent:

GRÀFIC 175. IMPORT TOTAL DE LES PENSIONS
NO CONTRIBUTIVES PAGADES. CATALUNYA, 2006
Unitats: milions d’euros.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Com s’observa, l’import de les pensions d’invalidesa sobre el total de
pensions no contributives, proporcionalment més elevat, va ser el de la
demarcació de Tarragona. I l’import de les pensions de jubilació sobre el
total de pensions no contributives, proporcionalment més alt, va ser el de
la demarcació de Lleida.
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Una altra partida important va ser la de la renda mínima d’inserció
(RMI). La despesa en pagaments durant l’any 2006 va ser de 64,1 milions
d’euros, distribuïts de la manera següent:

GRÀFIC 176. PAGAMENT ANUAL DE LA RENDA MÍNIMA
D’INSERCIÓ PER DEMARCACIONS. CATALUNYA, 2006
Unitats: milions d’euros.
60

50,7

50
40
30
20
6,9

10

2,9

3,5

Lleida

Tarragona

0
Barcelona

Girona

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

La despesa en pagaments de la renda mínima d’inserció ha augmentat
des de l’any 1996 un 151,2%.
Les variacions interanuals més grans en els pagaments de la renda mínima d’inserció es van produir l’any 1997 i els anys 2002 i 2003, tal com
s’observa al gràfic següent:
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GRÀFIC 177. VARIACIÓ INTERANUAL DEL PAGAMENT DE LA
RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ. CATALUNYA, 1997-2006
Unitats: percentatges.
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L’any 2006 el pagament de la renda
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es va incrementar
un 3,4% respecte
de l’any 2005. El
segon augment
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del període 19972006.

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

La despesa destinada a les empreses d’inserció laboral i als projectes
d’autoocupació durant el període 1996-2006 també ha augmentat, i l’any
2006 és de 0,43 milions d’euros.

GRÀFIC 178. EVOLUCIÓ DELS PAGAMENTS
A LES ENTITATS COL·LABORADORES D’INSERCIÓ
Unitats: euros.
430.343,37

500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

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

Finalment, la despesa pressupostada l’any 2006 en atenció a la dependència i discapacitat79 va ser de 393,5 milions d’euros.

79. Mesura 82 de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la
competitivitat de l’economia catalana.
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A continuació es detalla, per mesures, el pressupost i el percentatge
d’execució:
La despesa pressupostada l’any 2006
en atenció a la
dependència i discapacitat va ser de
393,5 milions d’euros, dels quals es
van executar 384,6
M€, el 97,8%.

– Desenvolupament del sistema d’atenció integral a la dependència:
1,50 milions d’euros, dels quals es va executar el 77,7%.
– Extensió dels serveis d’ajuts domiciliaris a les persones de més de
65 anys i universalització de la teleatenció i la teleassistència: 21,6
milions d’euros, dels quals es va executar el 94,4%.
– Augment de les places residencials fins al 5% de la població més
gran de 65 anys: 256,9 milions d’euros, dels quals es va executar el
97,2%.
– Suport a la dependència: 113,4 milions d’euros, executats al 100%.

5.1.2.3. Evolució de les afiliacions
Catalunya va finalitzar l’any 2006 amb 3.338.604 persones afiliades a
la Seguretat Social, 78.587 més que l’any anterior. La majoria dels afiliats
catalans, vuit de cada deu, ho estan al règim general, i a més distància es
troben els afiliats al règim especial de treballadors autònoms.
El nombre de persones afiliades localitzades a Catalunya representen el
17,8% del total de persones afiliades de tot l’Estat .
La mitjana anual del nombre de persones afiliades a la Seguretat Social
ha augmentat un 40%, mentre que la mitjana anual de les pensions ha augmentat el 14% durant el període 1997-2006. En proporció, han augmentat
més les pensions no contributives (24,6%) que les contributives (13,8%).
L’any 2006 hi havia 2,2 persones
afiliades per cada
pensionista.

La relació de persones ocupades i afiliades sobre persones pensionistes
de l’any 2006 va ser del 2,2%, és a dir, 2,2 persones afiliades per cada
pensionista, i és més elevada que la de l’any 1997, que era d’1,8 persones
afiliades per cada pensionista.
No obstant això, a Catalunya hi ha un pensionista per cada dues persones afiliades.
Al gràfic següent es mostra l’evolució de les pensions i de la mitjana
d’afiliacions anuals a la Seguretat Social:
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GRÀFIC 179. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES
TREBALLADORES AFILIADES A LA SEGURETAT SOCIAL
I DEL NOMBRE DE PENSIONS. CATALUNYA, 1997-2006
Unitats: índex 1997 = 100.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.

5.2. ELS SERVEIS SOCIALS
5.2.1. Marc normatiu i iniciatives públiques
Àmbit autonòmic
En matèria de serveis socials, cal destacar l’aprovació del Projecte de
llei de serveis socials al Consell Executiu de 17 de gener del 2006, l’avantprojecte del qual ha estat objecte de dictamen per part del CTESC. Els
serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure
dignament durant totes les etapes de la seva vida mitjançant la cobertura
de les seves necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el
marc de la justícia social i del benestar de les persones.

Projecte de llei de
serveis socials, el
qual introdueix el
catàleg de serveis
com a instrument
i garantia d’accés
a les prestacions
garantides.

Aquesta Llei inclou una descripció dels drets i deures de les persones en
relació amb els serveis socials.
La principal innovació, dins del sistema públic de serveis socials, és la
introducció del catàleg de serveis com a instrument i garantia d’accés a les
prestacions garantides del sistema de serveis socials, per a tota la població
que els necessiti. La tipologia i la població destinatària de les prestacions
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garantides per la cartera de serveis socials s’especificaran en els programes
pressupostaris de les lleis de pressupostos de la Generalitat per a cada any
que aprovi el Parlament de Catalunya.

5.2.2. Principals tendències del sistema
La protecció social s’ha convertit en un projecte comú europeu d’ençà de
l’establiment de la Unió Econòmica i Monetària, tot i que no hi ha estàndards
comuns. Pel que fa a la dimensió social i de redistribució de la riquesa, els
compromisos assolits al Consell d’Europa dels estats membres l’any 2006 tenien per objectiu reduir el nombre de persones en situació de risc de pobresa
i exclusió social l’any 2010, millorar la provisió de les pensions i de l’atenció
sanitària i establir millors vincles entre pobresa, pensions i salut.
Els reptes a l’Estat espanyol són: la coordinació entre les diferents administracions, donar resposta a la demanda originada per l’alt nivell d’immigració, assegurar la sostenibilitat del sistema de pensions, promoure un
mercat laboral inclusiu i vincular les polítiques de protecció social a les
polítiques econòmiques d’ocupació.80
Amb la creació de
l’IRSC l’any 2006
es millora el vincle
entre pensions i
pobresa.

L’any 2006, amb l’aprovació de la Llei de prestacions socials de caràcter
econòmic, es va crear l’indicador de suficiència econòmica de Catalunya
(IRSC), que per primera vegada té en compte el diferencial de preus de
Catalunya respecte a Espanya, per sota del qual no es pot viure amb dignitat, i que va quedar establert en 509,6 € mensuals.81 Aquesta Llei és un
primer pas en la millora del vincle entre pensions i pobresa. Les prestacions
a Catalunya, contributives i no contributives, cobrien el mes de desembre
del 2006 el 21,4% de la població catalana.

L’any 2005 van
créixer dos collectius d’usuaris
dels serveis socials:
els immigrants
(35%) i les persones grans (16%).

D’altra banda, les persones usuàries dels serveis socials creixen any
rere any. L’any 2005, el nombre de persones usuàries dels serveis bàsics
d’atenció social va ser de 623.043, un 11% més que l’any anterior. S’observa un creixement considerable de dos col·lectius: els immigrants i les
persones grans. Els usuaris del servei d’ajuda domiciliària, majoritàriament
persones grans, també han augmentat.

80. Vignon, Jerôme (2006), «La protección social: una cuestión de interés común para Europa
dentro del marco de la nueva estrategia de Lisboa», Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: seguridad social (núm. extraordinari 2006), Madrid.
81. 7.132,3 € anuals.
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Finalment, s’ha de destacar el sorgiment a la Unió Europea del concepte de dependència, en part com a conseqüència del canvi demogràfic i que
té prou entitat per ser tractat com a risc diferenciat als sistemes de protecció
social del estats membres. Hi ha consens social pel que fa a la necessitat de
desenvolupar els serveis d’atenció a la dependència de manera professional mitjançant un mercat social que tindrà un impacte considerable sobre
l’ocupació.

5.2.3. Els perfils de les persones usuàries dels serveis socials
Les persones beneficiàries del nostre sistema de protecció social són
les que es troben en situació de necessitat originada per la salut: malaltia,
lesió, discapacitat, addicció; per l’edat: gent gran que no té problemes de
salut però sí que en té de soledat i infants en situació d’exclusió social o
en risc de patir-la; per la situació econòmica: precarietat laboral, desocupació, precarietat econòmica, persones que reben prestacions econòmiques però que no els garanteixen una vida digna; per la situació d’exclusió social: delinqüència, violència, manca d’habitatge o infrahabitatge,
persones immigrades en situació de pobresa, llars monoparentals amb
infants a càrrec o llars amb persones amb dependències; o per la vellesa
i mort, entre d’altres.

5.2.3.1. Serveis socials d’atenció primària
Pel que fa a les persones usuàries dels serveis socials d’atenció primària —el punt d’accés més immediat al sistema català de serveis socials,
prestats per equips multiprofessionals i que atenen necessitats, generals i
bàsiques, de les persones i les famílies—, les dades de l’any 2005 mostren
un augment d’usuaris respecte de l’any 2004.
L’any 2005 es va produir un increment de l’11% de les persones usuàries dels serveis bàsics d’atenció primària —els que detecten i prevenen
situacions de risc social o d’exclusió— respecte de l’any 2004. Els principals col·lectius destinataris d’aquests serveis bàsics van ser, per ordre
d’importància: les famílies, la gent gran i els immigrants.
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Les persones usuàries dels serveis
socials no deixen
d’augmentar.
L’any 2005 van
augmentar un 11%
respecte de l’any
2004. Les famílies,
la gent gran i els
immigrants en són
els principals destinataris.

GRÀFIC 180. PERSONES USUÀRIES DELS SERVEIS BÀSICS
D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA PER COL·LECTIU.
CATALUNYA, 2004-2005
Unitats: persones usuàries.
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Font: elaboració pròpia, a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

El col·lectiu d’usuaris que més ha augmentat ha estat el d’immigrants,
amb una variació en el nombre d’usuaris de l’any 2005 respecte de l’any
2004 de prop del 35%, com s’observa al gràfic següent:

GRÀFIC 181. EVOLUCIÓ DE LES PERSONES USUÀRIES
DELS SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA
PER COL·LECTIU.CATALUNYA, 2004-2005
Unitats: variació relativa del nombre de persones usuàries en percentatge.
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Font: elaboració pròpia, a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

El servei bàsic d’atenció primària amb més nombre d’usuaris és el d’informació i orientació. L’any 2005 van passar per aquest servei 422.680
persones, el 61,1% del total d’usuaris dels serveis bàsics. El segueix el de
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prevenció i inserció amb 213.062 usuaris, que en representa prop del 31%,
com s’observa a continuació.

GRÀFIC 182. PERSONES USUÀRIES DELS SERVEIS
BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA PER TIPUS
DE SERVEI. CATALUNYA, 2004-2005.
Unitats: percentatge sobre el total.
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Font: elaboració pròpia, a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

El servei bàsic que més ha crescut en nombre d’usuaris és el d’ajuda
domiciliària, un 29,7% respecte de l’any 2004, seguit del de prevenció i
inserció, amb un creixement respecte de l’any 2004 del 17, 3%, com s’observa a continuació:

GRÀFIC 183. EVOLUCIÓ DE LES PERSONES USUÀRIES
DELS SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA
PER TIPUS DE SERVEI. CATALUNYA, 2004-2005
Unitats: variació relativa en percentatge.
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Font: elaboració pròpia, a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.
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Els serveis d’atenció domiciliària, adreçats a les persones amb dificultats de desenvolupament, d’integració social o manca d’autonomia personal, i els de telealarma i teleassistència també han augmentat molt en aquest
període 2004-2005: un 29,7% i un 39,4%, respectivament.
Els principals usuaris d’aquests serveis són la gent gran, amb un pes
sobre el total d’usuaris dels serveis d’atenció domiciliària del 71,5%
l’any 2005. S’observa un pes més elevat de les dones usuàries dels
serveis de telealarma i teleassistència, de més de tres dones per cada
home.
Finalment, el servei d’allotjament alternatiu, que proporciona un allotjament digne i una estructura bàsica de relació i convivència a les persones
amb situació de necessitat, ha disminuït un 18%.

5.2.3.2. Serveis socials d’atenció especialitzada
Pel que fa als serveis socials d’atenció especialitzada, adreçats a collectius caracteritzats per la singularitat de les seves necessitats, el nombre
d’usuaris també ha augmentat però en menor proporció.
El servei social
especialitzat amb
més usuaris és el
d’atenció a la gent
gran.

El servei social d’atenció especialitzada amb més usuaris va ser el de
l’atenció a la gent gran, amb 116.940 places l’any 2006 entre residencies
amb centre sociosanitari concertat, residencies, centres de dia i habitatges
tutelats. Aquest servei va experimentar un creixement del 3,4% respecte de
l’any 2005, especialment els centres de dia.
L’altre servei que va augmentar en nombre d’usuaris l’any 2006 respecte de l’any 2005 va ser el de l’atenció a les persones amb discapacitat,
que va créixer un 1,6% i que va atendre 13.437 usuaris, sobretot de centres
ocupacionals.
Els usuaris de serveis d’atenció a la família, la infància i l’adolescència
van experimentar una davallada l’any 2006 respecte de l’any 2005 d’un
3,1%.
El nombre de places d’atenció a toxicòmans ha experimentat durant el
període 2005-2006 un creixement del 8,4%.
Finalment, el nombre de places en centres sociosanitaris de llarga estada o assistits ha registrat un augment de prop del 16% .
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5.3. PRESTACIONS BÀSIQUES DEL SISTEMA I EVOLUCIÓ
El sistema de protecció social públic, en funció del dret a les prestacions, pot ser contributiu o no contributiu, i segons l’àmbit de cobertura,
especial o universal. El nombre de persones beneficiàries de prestacions
més elevat és el de les prestacions contributives de jubilació.
Les pensions contributives no han parat de créixer des de l’any base
2002. El creixement més intens ha estat el que es va produir entre els anys
2005 i 2006, amb una variació interanual del 3,1%. En canvi, el nombre de
pensions no contributives de l’any 2006 ha disminuït un 0,8% respecte a
l’any 2005. Es constata, des de l’any 2004, una disminució progressiva del
nombre de pensions no contributives de jubilació i d’invalidesa, tal com
s’observa al gràfic següent:

GRÀFIC 184. EVOLUCIÓ DE LES PENSIONS.
CATALUNYA, 2002-2006
Unitat: taxa acumulada de creixement del nombre de pensions (base 2002).
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.

5.3.1. Prestacions contributives
Són prestacions de durada indefinida per jubilació, incapacitat permanent i mort i supervivència, si es compleixen els requisits exigits. La seva
quantia es determina en funció de les aportacions efectuades per la persona treballadora i/o empresària.82 En data 31 de desembre de l’any 2006,

El 20,6% de la població catalana és
beneficiària d’una
prestació contributiva l’any 2006.

82. Estan sotmeses a una relació jurídica amb la Seguretat Social.
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1.467.594 persones de mitjana, és a dir, el 20,6% de la població catalana,
van ser beneficiàries d’alguna d’aquestes pensions.
La majoria de les prestacions contributives, el 61,3%, ho són per jubilació. Les pensions de viduïtat en representen el 25,4% i les d’incapacitat
permanent, el 10,9%, com s’observa al gràfic següent:

GRÀFIC 185. PENSIONS CONTRIBUTIVES PER CLASSE.
CATALUNYA, 2006
Unitats: percentatge sobre el total.
Orfanesa
2,3%
Viduïtat
25,4%

Favor de
familiars
0,1%

Jubilació
61,3%
Incapacitat
10,9%
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.

Pel que fa al perfil de les persones beneficiàries de prestacions contributives, amb dades del 31 de desembre del 2006, s’observa que les dones
pensionistes superen els homes en més de 10 punts percentuals, ja que nou
de cada deu pensions de viduïtat les perceben les dones. No obstant això,
la pensió mitjana de les dones se situa en els 503 € mensuals, per sota
de l’indicador de suficiència econòmica de Catalunya (IRSC) establert en
509,6 € mensuals, atès que el 42,5% de les pensions de les dones ho són per
viduïtat, i la pensió mitjana de viduïtat de les dones, el 31 de desembre del
2006, era de 494,0 € mensuals.
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GRÀFIC 186. PENSIONS PER SEXE I QUANTIA.
CATALUNYA, 2006
Unitats: percentatge i euros.
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Pensions per sexe
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.

En relació amb l’edat, prop de vuit de cada deu persones beneficiàries
d’una prestació contributiva té més de 65 anys, ja que les pensions de jubilació representen el 61,3% del total de pensions. La resta, prop de dues de
cada tres, són principalment persones entre els 40 i els 65 anys.
El 6,4% de la població en edat de treballar, de 20 a 64 anys, es perceptora d’una prestació contributiva, per tant, inactiva.
L’edat mitjana de les persones perceptores de pensions contributives
era, el 31 de desembre del 2006, de 71 anys; 70 anys en el cas dels homes i
73 anys en el cas de les dones.

L’any 2006, el 6,4%
de la població catalana en edat de treballar és perceptora
d’una prestació
contributiva, l’edat
mitjana de la qual
és de 70 anys.

El percentatge de dones pensionistes més grans de 65 anys supera el
dels homes en 4,6 punts percentuals. En canvi, hi ha més homes pensionistes d’edats compreses entre els 55 i els 64 anys, 3,3 punts percentuals per
sobre, com s’observa a continuació:
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GRÀFIC 187. PENSIONS PER EDATS. CATALUNYA, 2006
Unitats: percentatge del grup d’edat sobre el total.
40-54
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25-39
1,4%
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55-64
12,9%

> 64
78,8%

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

L’any 2006 els
homes pensionistes
d’edats compreses
entre els 55 i els 65
anys superaven les
dones en 3,3 punts
percentuals.

GRÀFIC 188. PENSIONS PER EDAT I SEXE. CATALUNYA, 2006
Unitats: percentatge del grup d’edat sobre el total del sexe.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.

La proporció de dones pensionistes per viduïtat i per favor familiar és,
amb relació als homes, molt elevada. Nou de cada deu pensions de viduïtat
són percebudes per dones i vuit de cada deu pensions de favor de familiars,
tal com s’observa al gràfic següent:
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GRÀFIC 189. PENSIONS PER TIPUS I SEXE. CATALUNYA, 2006
Unitats: percentatge sobre el total del tipus de pensió.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.

Amb relació a les quanties, es constata l’evidència que la meitat dels
pensionistes van passar l’any 2006 amb menys de 500 € al mes, majoritàriament dones. Només dos de cada deu pensionistes cobren pensions que
superen els 1.000 € mensuals, tal com s’observa a continuació:

GRÀFIC 190. PENSIONS PER QUANTIA. CATALUNYA, 2006
Unitats: percentatge.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.

A part de l’evidència que les pensions més baixes són, per ordre, les
de favor familiar, orfenesa i viduïtat, s’observa que prop de la meitat de
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les pensions de jubilació eren, el 31 de desembre del 2006, de menys de
500 €, per sota de l’IRSC.

GRÀFIC 191. PENSIONS PER TIPUS I QUANTIA.
CATALUNYA, 2006
Unitats: percentatge del tram de quantia sobre el total del tipus de pensió.
La meitat de les
pensions de jubilació eren de menys
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desembre de l’any
2006.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.

La variació de l’import mitjà de les pensions sempre ha estat per sobre
de la variació de l’IPC; les diferències més grans respecte a l’IPC es van
produir durant els anys 2003 i 2004 i van ser de 2,7 i 2,4 punts percentuals, respectivament. L’import mitjà de les pensions contributives es va
situar en els 662 € de mitjana anual durant l’any 2006. La diferència amb
l’IPC va ser d’1,1 punts percentuals per sobre, com podem veure al gràfic
següent:
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GRÀFIC 192. EVOLUCIÓ DE L’IMPORT MITJÀ DE LES
PENSIONS CONTRIBUTIVES DE LA SEGURETAT SOCIAL
EN RELACIÓ AMB L’IPC. CATALUNYA, 1998-2006
Unitats: euros i punts percentuals de diferència. Canvi en el sistema de càlcul de
l’IPC a partir del l’any 2002.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.

S’observa que la diferència positiva més gran entre la variació de l’import mitjà de la pensió contributiva i la de l’IPC es va produir a les pensions
de viduïtat durant els anys 2003 i 2004, possiblement pel fet que el 2004
el percentatge de la base reguladora de les pensions de viduïtat va passar
del 45% al 52%, amb caràcter retroactiu; consegüentment, va augmentar la
despesa en pensions de viduïtat, tot i que les més beneficiades per la mesura
van ser les pensions més altes.

L’import mitjà de
les pensions que
més ha crescut des
de l’any 1997 ha
estat el de les pensions per incapacitats
permanents i el de
les de viduïtat.

La tendència generalitzada és que l’augment de l’import mitjà de les
pensions estigui per sobre de l’augment de l’IPC. Tanmateix, les pensions
l’import mitjà de les quals més ha augmentat han estat les d’incapacitat
permanent i les de viduïtat, un 72,4% i un 61,8%, respectivament, amb
relació a l’any base 1997.
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GRÀFIC 193. EVOLUCIÓ DE LA TAXA DE CREIXEMENT
ACUMULAT DELS IMPORTS MITJANS DE LES PENSIONS
CONTRIBUTIVES DE LA SEGURETAT SOCIAL, SEGONS TIPUS
DE PENSIÓ, EN RELACIÓ A LA DE L’IPC. CATALUNYA, 1998-2006
Unitats: taxa de creixement acumulat.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.

L’any 2006 l’import mitjà de la pensió contributiva per jubilació va ser
de 752,2 €; el de la pensió d’incapacitat permanent, de 735 €; el de la de
viduïtat, de 482,3 €, i el de la de favor de familiars, de 291,9 €, com s’observa al gràfic següent:

GRÀFIC 194. EVOLUCIÓ DELS IMPORTS MITJANS DE LES
PENSIONS CONTRIBUTIVES DE LA SEGURETAT SOCIAL
SEGONS TIPUS DE PENSIÓ. CATALUNYA, 1997-2006
Unitats: euros.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.
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A final d’any, és a dir, el 31 de desembre del 2006, hi havia 899.499
persones perceptores de pensions de jubilació que cobraven una pensió
mitjana de 741,7 euros mensuals, 919,1 € en el cas dels homes i 503,7 € en
el cas de les dones. La mitjana d’edat dels homes pensionistes per jubilació
era de 74 anys i la de les dones, de 75 anys.
La taxa de cobertura de la població catalana de més de 65 anys era del
76%, un punt percentual per sobre de la de l’any 2005. Tres de cada quatre
persones més grans de 65 anys està coberta pel sistema públic de pensions
contributives.
La taxa de creixement acumulat de les pensions de jubilació durant el
període 1997-2006 ha estat del 37,2%. L’any 2006 va ser el de més creixement de la sèrie, després de l’any 1998, amb una variació respecte de l’any
2005 del 3,7%.

L’import mitjà de
les pensions de jubilació de les dones
és inferior al dels
homes. L’any 2006
és de 503,7 € per a
les dones i de 919,1
€ per als homes.

La taxa de cobertura de la població
catalana de més
de 65 anys era del
76% l’any 2006.

GRÀFIC 195. EVOLUCIÓ DE LA TAXA DE CREIXEMENT
ACUMULAT DEL NOMBRE DE PENSIONS CONTRIBUTIVES
DE JUBILACIÓ I TAXA DE COBERTURA DE LA POBLACIÓ DE
MÉS DE 65 ANYS. CATALUNYA, 1997-2006
Unitats: taxa de creixement acumulat i percentatge.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.

La segona prestació contributiva en importància pel nombre de persones perceptores és la pensió de viduïtat.
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El 31 de desembre de l’any 2006, 372.947 persones de mitjana tenien
reconeguda una pensió contributiva de viduïtat. La quantia mitjana de la
pensió era de 484,9 euros, 372,1 € en el cas dels homes i 494,0 € en el cas
de les dones. La mitjana d’edat dels homes pensionistes per viduïtat era de
72 anys i la de les dones, de 75 anys.
La taxa de creixement acumulat del període ha estat del 16,8%, tal com
s’observa al gràfic següent:

GRÀFIC 196. EVOLUCIÓ DE LA TAXA DE CREIXEMENT
ACUMULAT DEL NOMBRE DE PENSIONS CONTRIBUTIVES
DE VIDUÏTAT. CATALUNYA, 1997-2006
Unitats: taxa de creixement acumulat.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.
El nombre de pensions contributives
d’incapacitat permanent va augmentar un 4,4% l’any
2006 respecte de
l’any 2005. La variació interanual més
gran del període
1997-2006.

El tercer grup de pensions és el de les pensions per incapacitat permanent. El nombre de persones que van cobrar una pensió contributiva d’incapacitat permanent, el 31 de desembre del 2006, va ser de 159.537 persones.
El nombre de pensions contributives d’incapacitat permanent ha augmentat
un 4,4% en relació amb l’any 2005. És una de les variacions interanuals
més elevades del període 1997-2006.
L’import mitjà de la pensió d’incapacitat permanent el 31 de desembre
del 2006 va ser de 760,6 euros, 893,9 € en el cas dels homes i 593,8 € en el
cas de les dones. La mitjana d’edat dels homes pensionistes per incapacitat
permanent era de 53 anys i la de les dones, de 60 anys.
Les pensions per incapacitat permanent es van reduir pràcticament a la
meitat l’any 1998, pel fet que els pensionistes per incapacitat permanent
de 65 i més anys van passar a ser considerats pensionistes de jubilació,
per la qual cosa es va incrementar aquell any el nombre de pensionistes
per jubilació. D’ençà d’aquest fet, s’han mantingut més o menys estables
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amb un augment de 2,4 punts percentuals en vuit anys, com s’observa a
continuació:

GRÀFIC 197. EVOLUCIÓ DE LA TAXA DE CREIXEMENT
ACUMULAT DEL NOMBRE DE PENSIONS CONTRIBUTIVES
D’INCAPACITAT PERMANENT. CATALUNYA, 1997-2006
Unitats: taxa de creixement acumulat.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.

Finalment, pel que fa a la pensió contributiva d’orfenesa, la quantia de
la pensió mitjana va ser de 290 € i la mitjana d’edat, de 28 anys.

GRÀFIC 198. EVOLUCIÓ DE LA TAXA DE CREIXEMENT
ACUMULAT DEL NOMBRE DE PENSIONS CONTRIBUTIVES
D’ORFENESA. CATALUNYA, 1997-2006
Unitats: taxa de creixement acumulat.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.

Des de fa uns anys, el nombre de pensions per orfenesa es manté estable. L’any 2006 el creixement acumulat va ser del 25,1%, al mateix nivell
de l’any 2003.
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L’any 2006, l’1,9%
de les pensions
contributives són
conseqüència d’un
accident de treball i
el 0,3%, d’una malaltia professional.

Finalment, el 31 de desembre del 2006, hi havia 28.089 pensions contributives com a conseqüència d’un accident de treball i 5.041 derivades de
malaltia professional, la qual cosa representa l’1,9% i el 0,3% del total de
pensions contributives del sistema. La mitjana d’edat d’aquests pensionistes era de 59 anys i 65 anys, respectivament.
El 66% de les pensions del sistema de protecció contributiu són del
règim general. El règim especial de treballadors autònoms té un pes del
13,4% del total del sistema; l’agrari (per compte propi i aliè), del 6,8%, i el
de persones treballadores de la llar, del 2,4%.

5.3.1.1. Prestacions no contributives
El 0,8% de la població catalana és
beneficiària d’una
prestació no contributiva l’any 2006.

La cobertura de les prestacions no contributives era, el 31 de desembre
del 2006, del 0,8% de la població catalana.
El nombre de persones beneficiàries de pensions no contributives de
l’any 2006 és de 59.352, i ha disminuït un 0,8% respecte a l’any 2005. Es
constata, des de l’any 2004, una disminució progressiva del nombre de
pensions no contributives de jubilació i d’invalidesa, tal com s’observa al
gràfic següent:

GRÀFIC 199. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PENSIONS
NO CONTRIBUTIVES. CATALUNYA, 1997-2006
Unitats: índex 1997 = 100.
El nombre de persones beneficiàries
de prestacions no
contributives va disminuir l’any 2006
un 0,8% respecte de
l’any 2005.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

A continuació s’analitza la distribució de les pensions no contributives
per tipus i demarcació territorial. La demarcació de Tarragona és la que té la
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proporció de pensions no contributives d’invalidesa més elevada, el 47%, i
la de Lleida la que la té de pensions no contributives de jubilació, el 58%.

GRÀFIC 200. PENSIONS NO CONTRIBUTIVES PER TIPUS
I DEMARCACIÓ. CATALUNYA, DESEMBRE DEL 2006
Unitats: percentatge de persones beneficiàries sobre el total de la demarcació.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

El 8% de les pensions de jubilació de la demarcació de Barcelona són
pensions d’invalidesa que han passat a ser pensions de jubilació, la qual
cosa succeeix quan la persona fa els 65 anys.
En la resta de demarcacions, el percentatge de persones beneficiàries de pensions no contributives de jubilació que ja ho eren d’una pensió
no contributiva d’invalidesa és del 10% a Girona i a Lleida, i de l’11% a
Tarragona.
Jubilació no contributiva
Els beneficiaris són els ciutadans espanyols i els nacionals d’altres països amb residència legal a l’Estat espanyol que no tinguin ingressos suficients, és a dir, inferiors a 4.221,70 € anuals per a l’any 2006, que tinguin
65 o més anys.
La pensió no contributiva de jubilació de l’any 2006 va experimentar
un increment del 4,4%, que incloïa l’1,4% de desviació de l’IPC de l’any
anterior. La quantia de la pensió va quedar fixada en 4.221,7 € íntegres anu-
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als que es van abonar en 12 mensualitats més dues pagues extraordinàries
a l’any, és a dir, una quantia mensual de 301,55 €.
Les pensions no contributives de jubilació de l’any 2006 han disminuït
un punt percentual respecte de l’any 2005 i tendeixen a baixar.

GRÀFIC 201. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PENSIONS NO
CONTRIBUTIVES DE JUBILACIÓ. CATALUNYA, 1997-2006
Unitats: índex 1997 = 100.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.
Una de cada tres
persones beneficiàries d’una pensió
no contributiva per
jubilació viu sola.

L’any 2005, una de cada tres persones perceptores d’una pensió per jubilació no contributiva de Catalunya vivien soles, el 33,4%. D’altra banda,
el 27,0% vivien en llars on convivien tres persones.83 La proporció a l’Estat
espanyol de persones beneficiàries de prestacions no contributives que vivien soles era inferior en 2 punts percentuals, del 31,1%.
Si s’analitzen aquestes dades per demarcacions territorials, s’observen
diferències. Mentre que a Girona i a Barcelona hi ha, proporcionalment, més
persones perceptores de pensions no contributives que viuen soles, el 39,8% i
el 35,0%, respectivament, a Lleida i Tarragona el percentatge de les persones
jubilades que conviuen amb tres o més persones és més elevat.
L’any 2006, hi va haver 33.795 persones beneficiàries de pensions no
contributives de jubilació. La meitat dels beneficiaris van cobrar, el 31 de
desembre del 2006, l’import màxim de la pensió no contributiva de jubilació de 303,3 €, per sota de l’IRSC. L’altra meitat van cobrar menys, com
s’observa a la taula següent:

83. Fitxer tècnic de pensionistes no contributius de l’IMSERSO.
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TAULA 230. PENSIONS NO CONTRIBUTIVES DE JUBILACIÓ.
PERSONES BENEFICIÀRIES PER IMPORT. CATALUNYA,
DESEMBRE 2006
Unitats: nombre de persones beneficiàries i percentatge.

Persones
beneficiàries

Percentatge

Import màxim: 303,3 €

16.497

49,3%

Import mínim: 75,8 €

1.694

5,1%

Import entre 75,8 € i 303, 3 €

15.258

45,6%

Total persones beneficiàries

33.449

100%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Invalidesa no contributiva
La quantia de la pensió va ser variable en funció dels ingressos
personals i dels ingressos dels familiars amb qui va conviure la persona beneficiària. Per a l’any 2006, l’import va ser des d’un mínim
de 75,39 euros mensuals fins a un màxim de 301,55 euros. Tanmateix,
la quantia de la prestació no contributiva es va establir en 4.221,70
euros anuals, és a dir, 301,55 euros mensuals més dues pagues extraordinàries.
Pel que fa a les persones invàlides o disminuïdes en un grau igual o
superior al 75% de discapacitat, que necessiten l’ajuda d’una altra persona
per realitzar els actes més elementals de la vida quotidiana, la pensió es va
incrementar un 50% sobre la quantia màxima, és a dir, en 2.110,5 euros
anuals o en 150,78 euros mensuals.
El nombre de persones beneficiàries ha anat minvant en els darrers tres
anys. L’any 2006 hi va haver 25.558 beneficiaris de pensions no contributives d’invalidesa.
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GRÀFIC 202. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PENSIONS NO
CONTRIBUTIVES D’INVALIDESA. CATALUNYA, 1997- 2006
Unitats: índex 1997 = 100.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.
Prop d’una de
cada tres persones
beneficiàries d’una
pensió no contributiva per invalidesa
viu sola.

El perfil de les llars dels perceptors de pensions no contributives d’invalidesa és semblant al dels de pensions no contributives de jubilació. Prop
d’una de cada tres persones viuen soles, el 30,3%, i una de cada quatre
viuen en llars on conviuen tres persones. A l’Estat espanyol el nombre de
persones perceptores de pensions no contributives d’invalidesa que viuen
soles és menor, del 24,7%.
Prop de vuit de cada deu persones beneficiàries van cobrar, el 31 de desembre del 2006, l’import màxim de 303,3 € de la pensió no contributiva d’invalidesa, per sota de l’IRSC. El 8,5% va cobrar l’import màxim més el complement de tercera persona, és a dir, 455 €, tal com s’observa a la taula següent:
TAULA 231. PENSIONS NO CONTRIBUTIVES D’INVALIDESA.
PERSONES BENEFICIÀRIES PER IMPORT. CATALUNYA,
DESEMBRE 2006
Unitats: nombre de persones beneficiàries i percentatge.

Persones
beneficiàries

Percentatge

Import màxim: 303,3 €

19.865

78,1%

Import màxim + complement
de 3a persona: 455 €

2.155

8,5%

501

2,0%

Import entre 75,8 € i 303, 3 €

2.917

11,5%

Total

25.438

100%

Import mínim: 75,8 €

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.
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5.3.1.2. Altres prestacions d’àmbit estatal
Prestació per maternitat
El nombre de permisos de maternitat —inclou les situacions de maternitat, adopció i acollida— registrats a Catalunya va ser de 60.134 permisos
l’any 2006, prop del 19% del total de permisos de l’Institut Nacional de la
Seguretat Social. És el major nombre de permisos de maternitat registrat
a l’Estat espanyol. No obstant això, l’any 2006 va disminuir el nombre de
pares que es van acollir al permís de maternitat en un 5,3%84 respecte de
l’any 2005, tal com s’observa al gràfic següent:

El major nombre
de permisos de
maternitat registrat
a l’Estat l’any 2006
va ser a Catalunya.
Tanmateix, va disminuir el nombre de
pares que s’hi van
acollir.

GRÀFIC 203. PRESTACIÓ PER MATERNITAT EN FUNCIÓ DEL
PERCEPTOR: MARE O PARE. CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: percentatge de prestacions sobre el total.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.

Prestació econòmica familiar per fill a càrrec
L’any 2006, el nombre de prestacions familiars per fill a càrrec vigents
va ser de 110.429, el 10,7% del total de prestacions de l’Estat espanyol.
El nombre de famílies beneficiàries d’aquesta prestació econòmica va
ser a Catalunya de 70.752, el 10,5% del total de les famílies beneficiàries
d’aquesta prestació a l’Estat espanyol.

El 10,5% de famílies beneficiàries de
la prestació econòmica per fill a càrrec de l’Estat eren
catalanes. Gairebé
quatre de cada cinc,
per fills menors de
18 anys sense discapacitat.

84. El pare pot gaudir del temps de permís cedit per la mare al mateix temps que aquesta o a
continuació. La Llei preveu la possibilitat de gaudir a temps parcial d’aquest permís, a excepció de les primeres sis setmanes, que són de descans obligatori.
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Prop del 73% de les prestacions familiars van ser per fills menors de
18 anys sense discapacitat. L’11%, per fills amb una discapacitat igual o
superior al 33%; el 10%, per fills amb una discapacitat igual o superior al
65%, i, finalment, prop del 6% restant, per fills amb una discapacitat igual
o superior al 75%, com s’observa al gràfic següent:

GRÀFIC 204. PRESTACIÓ FAMILIAR PER FILL A CÀRREC
I GRAU DE DISMINUCIÓ. CATALUNYA, 2006
Unitats: percentatge de prestacions sobre el total.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.

Prestació per incapacitat temporal
L’any 2006 van
augmentar les IT
per contingències
comunes respecte
de l’any anterior,
però en va disminuir la durada
mitjana.

Pel que fa a les prestacions per incapacitat temporal gestionades per
l’Institut Nacional de la Seguretat Social, s’observa el següent:

- La mitjana mensual de casos de l’any 2006, quan la causa és una contingència comuna,85 va ser de 46.256, 351 casos més de mitjana que
l’any 2005. No obstant això, la durada mitjana va ser inferior a la de
l’any 2005, de 13 dies respecte dels gairebé 38 de l’any 2005. La incidència va ser semblant a la de l’any 2005, de 35 processos mensuals
per cada 1.000 persones protegides. Finalment, la prevalença, és a dir,
el nombre de processos vigents al final de l’any 2006 per cada 1.000
persones protegides, va ser superior, és a dir, del 50,2 0/00; l’any 2005
va ser del 46,8 0/00, com s’observa al gràfic següent:

85. No s’hi inclou el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms ni el d’ocupats de la llar.
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GRÀFIC 205. PRESTACIÓ PER INCAPACITAT TEMPORAL
(CONTINGÈNCIES COMUNES). CATALUNYA, 2006
Unitats: durada mitjana (percentatge del nombre total de dies de baixa dels processos
donats d’alta l’any 2006 sobre el total de processos), incidència (mitjana dels processos mensuals iniciats per cada 1.000 persones protegides), prevalença (nombre de
processos vigents al final de l’any per cada 1.000 persones protegides).
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.

- La mitjana mensual de casos de l’any 2006, quan la causa és una contingència professional, és a dir, un accident de treball o una malaltia
professional, va ser de 44 casos, un menys de mitjana que l’any 2005.
La durada mitjana va ser inferior a la de l’any 2005, de 64 dies respecte dels 73 de l’any 2005. La incidència va ser semblant i la prevalença
una mica superior, del 2,6 0/00 respecte del 2,4 0/00 de l’any 2005.

L’any 2006 va disminuir la durada
mitjana de les IT
per contingències
professionals.

GRÀFIC 206. PRESTACIÓ PER INCAPACITAT TEMPORAL
(CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS). CATALUNYA, 2006
Unitats: durada mitjana (percentatge del nombre total de dies de baixa dels processos
donats d’alta l’any 2006 sobre el total de processos), incidència (mitjana dels processos mensuals iniciats per cada 1.000 persones protegides), prevalença (nombre de
processos vigents al final de l’any per cada 1.000 persones protegides).
80
70
60
50
40
30
20
10
0

73,5

63,8

2005

1,5
Durada

1,5

Incidència

2,4

2006

2,6

Prevalença

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.
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L’any 2006 va disminuir el nombre
d’IT per compte
propi.

- Finalment, la mitjana mensual de casos de l’any 2006, quan la causa
va ser una contingència per compte propi —una contingència comuna
al règim especial de treballadors autònoms o ocupats de la llar—, va
ser de 2.794 casos, 217 menys que l’any 2005. Tanmateix, la durada
mitjana va ser superior a la de l’any 2005, de 128 dies respecte als 125
dies de l’any 2005. La incidència i la prevalença van ser inferiors a les
de l’any 2005, del 9,8 0/00 i del 10,3 0/00, respectivament.

GRÀFIC 207. PRESTACIÓ PER INCAPACITAT TEMPORAL
(CONTINGÈNCIES PER COMPTE PROPI). CATALUNYA, 2006
Unitats: durada mitjana (percentatge del nombre total de dies de baixa dels processos
donats d’alta l’any 2006 sobre el total de processos), incidència (mitjana dels processos mensuals iniciats per cada 1.000 persones protegides), prevalença (nombre de
processos vigents al final de l’any per cada 1.000 persones protegides).
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.

5.3.1.3. Altres prestacions d’àmbit autonòmic
L’any 2006 es van aprovar les bases per a la concessió de prestacions econòmiques i ajuts per a les famílies amb filles i fills a càrrec, compatibles entre si;
tanmateix, no hi ha dades oficials sobre el nombre de persones beneficiàries.
De caràcter universal:

- Per infant a càrrec —famílies amb filles i fills menors de 3 anys i famílies
nombroses o famílies monoparentals amb filles i fills menors de 6 anys.

- Per part, adopció o acolliment múltiple produït durant l’any 2006.
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Ajuts:

- Per a famílies: amb part, adopció o acolliment múltiple sotmès al
nivell d’ingressos de la unitat familiar.

- Per adopció internacional.
I els programes d’ajuts de suport econòmic a les persones grans amb
dependències, i de suport a l’autonomia a la pròpia llar.

5.4. ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
5.4.1. Marc normatiu i iniciatives públiques
Iniciatives públiques
L’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana preveu, en la mesura 82,
mesures destinades a la dependència i la discapacitat. Entre aquestes, destaquen l’extensió dels serveis d’ajut domiciliari, l’augment de les places
residencials, la universalització dels serveis de teleassistència i l’aprovació
i posada en marxa del Programa per a l’impuls i l’ordenació de l’autonomia
personal i l’atenció de persones amb dependència.
D’altra banda, la mesura 83 fa referència al Pla integral per a la integració de les persones amb discapacitat. En aquest àmbit, s’han iniciat
els treballs preparatoris i de diàleg que culminaran amb el traspàs de les
competències en matèria de treball del Departament d’Acció Social i Ciutadania al Departament de Treball. Els dos departaments han acordat, a
banda del traspàs, la creació d’un Programa interdepartamental d’inserció
sociolaboral de les persones amb especials dificultats que afavoreixi les
trajectòries individuals d’inserció.

Àmbit comunitari
Cal destacar la publicació del Dictamen del Comitè Econòmic i Social
Europeu sobre la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al
Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions
sobre la posada en pràctica, els resultats i l'avaluació general de l'Any Eu-

La mesura 82 de
l’Acord estratègic
preveu actuacions
en relació amb
la dependència i
la discapacitat, i
la mesura 83 fa
referència al Pla
integral per a la
integració de les
persones amb discapacitat.

Dictamen del CESE
sobre la Comunicació relativa a l’Any
Europeu de les
Persones amb Discapacitat 2003.

641

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006

ropeu de les Persones amb Discapacitat 2003,86 el qual l’avalua i n’extreu
conclusions amb la finalitat de preparar els altres anys europeus, així com
per desenvolupar les iniciatives adoptades durant aquest Any.
D'altra banda, el Comitè Econòmic i Social Europeu aprova el Dictamen sobre la Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions «Situació de les persones amb discapacitat a la Unió Europea ampliada: el pla
d'acció europeu 2006-2007».87 En aquest Dictamen, el CESE dóna suport
a les mesures proposades per la Comissió en el pla d'acció, tot i que recomana que els objectius revisats de l'estratègia europea d'ocupació reforcin
la integració de les persones discapacitades en les directrius d'ocupació i en
els plans nacionals de reforma.

Àmbit estatal
Llei 39/2006, de
14 de desembre, de
promoció de l’autonomia personal i
d’atenció a les persones en situació de
dependència.

Cal destacar l'aprovació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de
dependència,88 la qual institueix el dret subjectiu a la ciutadania a la promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència, instaurant un
sistema de cobertures socials i un catàleg de serveis, alhora que garanteix la
igualtat dels ciutadans en l’exercici d’aquests drets. L’esmentada Llei crea
el Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència, com a xarxa
pública de serveis i prestacions, amb la col·laboració i participació de totes
les administracions públiques i la garantia per part de l'Administració general de l'Estat d'un contingut mínim comú de drets per a tots els ciutadans
en qualsevol indret de l'Estat espanyol.
Les societats desenvolupades, mitjançant les polítiques de protecció
social, tracten de reduir el risc de les persones més vulnerables. És precisament en aquestes societats desenvolupades on s’ha produït el canvi en
l’estructura de la població, de les llars i del model de família. Des d’aquesta
perspectiva, sorgeix el concepte de dependència com a risc diferenciat i
associat al canvi demogràfic. L’atenció a la dependència passa a ser una de
les prioritats del futur més immediat a la Unió Europea i es configura com
un dret universal.

86. DOUE C 88, d’11.04.2007.
87. DOUE C 185, de 08.08.2006.
88. BOE núm. 299, de 15.12.2006.
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5.4.2. Atenció a la dependència i promoció de l’autonomia personal
La baixa taxa de fecunditat i l’augment de l’esperança de vida han derivat en un envelliment general de la població, tal com es pot observar a
l’epígraf 1 del capítol V: «Dinàmica demogràfica». La protecció de nous
riscos associats al canvi demogràfic ha identificat el concepte de dependència amb l’atenció a les persones grans i molt grans. A Catalunya hi ha
1.175.51989 persones més grans de 65 anys, el 16,5% de la població catalana, de les quals el 32,1% —una de cada tres persones més grans de 65
anys— és discapacitada.

Una de cada tres
persones més grans
de 65 anys és discapacitada.

Tot i que la dependència no s’associa de manera directa amb l’edat,
s’observa que la gent gran amb dependència té un pes considerable dins del
grup de persones amb discapacitat, tal com s’observa al gràfic següent:

GRÀFIC 208. POBLACIÓ DISCAPACITADA PER EDAT
CATALUNYA, 2006
Unitats: percentatge sobre el total.
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Font: elaboració pròpia, a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

No obstant això, la dependència es un fenomen present a totes les fases
de la vida, tot i que la proporció de persones amb dependència augmenta
amb l’edat. Al gràfic anterior s’observa que prop del 42% de les persones
amb discapacitat té més de 65 anys, però no es pot menystenir el col·lectiu

89. Padró d’habitants l’1 de gener del 2006.
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de persones més joves, que en representa el 58%. A continuació s’especifica la distribució de la població discapacitada en funció del tipus de discapacitat:

GRÀFIC 209. POBLACIÓ DISCAPACITADA PER TIPUS
DE DISCAPACITAT. CATALUNYA, 2006
Unitats: percentatge sobre el total.
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Malalts mentals
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Psíquics
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33,2%

Físics motòrics

0%
Discapacitats

Font: elaboració pròpia, a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Al gràfic anterior s’observa la importància del pes de les persones amb
discapacitat física i, a més distància, de les persones amb malaltia mental,
que en una dècada s’ha duplicat, sobretot el de les dones entre 17 i 64 anys
amb malaltia mental.

GRÀFIC 210. POBLACIÓ DISCAPACITADA PER TIPUS
I SEXE. CATALUNYA, 2006
Unitats: persones.
Més de la meitat de
les persones amb
discapacitat tenen
una discapacitat
física; en segon
lloc hi ha les persones amb malaltia
mental.
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Font: elaboració pròpia, a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.
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El Llibre blanc sobre l’atenció a les persones en situació de dependència a Espanya proposa una aproximació al volum i la composició del collectiu. La proporció de la població discapacitada catalana sobre el total de
la població ha augmentat any rere any fins a arribar al 5,3% l’any 2006, és
a dir, a les 377.527 persones, com s’observa al gràfic següent:

GRÀFIC 211. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ CATALANA
DISCAPACITADA. CATALUNYA, 1996-2006
Unitats: percentatge de persones discapacitades sobre el total de la població catalana.
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El 5,3% de la població catalana era
discapacitada el
2006.

Font: elaboració pròpia, a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

D’aquestes 377.527 persones discapacitades, el 50,6% són dones i el
49,4%, homes. El col·lectiu de dones grans amb discapacitat supera el dels
homes.
D’altra banda, a l’epígraf 2, apartat 5, d’aquest capítol: «Problemes de
salut prioritaris», s’evidencia la importància de les dolences muscular i esquelètiques que afecten sobretot les dones de més edat i que poden derivar
en un futur de dependència.
Pel que fa al seguiment del Programa nacional de reformes del final de
l’any 2006, destaca el Projecte de llei d’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència. Aquesta Llei farà emergir la demanda
de serveis que fins al moment havia estat assumida per les famílies i planteja
reptes en relació amb la despesa social. La despesa pública de l’Estat en
atenció a la dependència és del 0,3% del PIB, per sota de la mitjana dels països de l’OCDE i molt lluny d’altres països europeus com Suècia, Finlàndia,
Dinamarca i Noruega, amb despeses entre el 2,6% i el 3,3% del PIB.

La despesa pública
de l’Estat en atenció a la dependència és del 0,3% del
PIB, per sota de la
mitjana dels països
de l’OCDE i molt
lluny d’altres països
de la UE.

El Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència (SAAD) permetrà millorar la cobertura de la dependència a l’Estat espanyol i coordinar
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l’assistència que ja duen a terme les comunitats autònomes. Per garantir les
prestacions, s’aportaran 25.276 milions d’euros fins a l’any 2015.
El SAAD es desenvoluparà els propers anys. A partir de l’any 2007,
s’iniciaran les avaluacions per determinar el grau i nivell de dependència,
començant per les persones amb dependència severa. A Catalunya hi ha
78.756 persones amb una discapacitat reconeguda de més del 75%, com
s’observa al gràfic següent:

GRÀFIC 212. POBLACIÓ DISCAPACITADA SEGONS
EL GRAU. CATALUNYA, 2006
Unitats: percentatge sobre el total.
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Font: elaboració pròpia, a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

A l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana s’establien mesures en l’àmbit de l’atenció a les persones amb situació de dependència. Tal com s’ha
exposat a l’epígraf de pressupost d’aquest capítol, durant l’any 2006 es van
destinar 393,4 milions d’euros per a les mesures programades en aquest
àmbit.
Es van atendre 54.053 persones beneficiàries de la prestació econòmica
d’atenció a persones amb dependència en el seu domicili que atorga la Generalitat, 46.406 de les quals, el 86%, eren persones grans.
Per al finançament dels serveis d’atenció domiciliària dels ajuntaments
la Generalitat de Catalunya va destinar 20 milions d’euros.
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5.5. PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTÀRIA
5.5.1. Marc normatiu i iniciatives públiques
Àmbit comunitari
S’aprova el Dictamen del Consell Econòmic i Social Europeu sobre
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell, relativa a
la millora de portabilitat dels drets de pensió complementària.90 Aquesta
Directiva va ser presentada per la Comissió el 20 d’octubre del 2005, atesa
la importància creixent dels règims complementaris de pensió en cobertura
de riscos de vellesa, la qual fa necessari reduir els obstacles de mobilitat. El
CESE en fa una valoració positiva. No obstant això, assenyala que l’objectiu de facilitar la mobilitat i garantir uns ingressos reals a l’edat de jubilació
només podrà assolir-se si s’adapten els diferents règims fiscals vigents als
estats membres.

Dictamen del CESE
sobre la Proposta
de directiva del
Parlament Europeu
i del Consell, relativa a la portabilitat
dels drets de pensió
complementària.

5.5.2. Previsió social complementària i evolució
Els canvis demogràfics i la sostenibilitat del sistema de pensions han
tingut una repercussió directa en la previsió social complementària com
a dret i en l’objectiu de garantir-ne la mobilització en l’àmbit de la Unió
Europea.
Pel que fa a la previsió social complementària, el nivell més alt d’inversions en percentatge del producte interior brut del 2005 a Europa es
va realitzar als Països Baixos (125%), Islàndia (123%), Suïssa (117%) i
Finlàndia (66%).
A l’Estat espanyol, el pes dels fons de pensions a l’economia és del
9,1% del PIB. El sistema de plans i fons de pensions de l’Estat espanyol és
jove i es troba en fase d’acumulació; ho demostra el fet que les prestacions
pagades durant l’any 2005 representaven només el 3,5% del compte de
posició i el 34% del total de les aportacions realitzades durant el mateix
període.

90. DOUE C 185, de 08.08.2006.
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Les prestacions susceptibles de cobertura en un pla de pensions són la
jubilació o situació assimilable, la incapacitat permanent i la mort del partícip o beneficiari. L’any 2005 es van pagar a l’Estat espanyol 2.559,4 milions d’euros; el 83,2% va anar destinat a pagar les prestacions per jubilació,
el 7,9% a prestacions per incapacitat i el 8,9% a prestacions per defunció.
D’altra banda, el 74,9% de les persones beneficiàries han cobrat una prestació de jubilació, l’11,7% d’invalidesa i el 13,4% per defunció.
Els plans de pensions del sistema d’ocupació de l’Estat espanyol són
promoguts, per ordre d’importància, pels sectors següents: financer, serveis
públics, comerç i reparacions, activitats immobiliàries i indústria manufacturera. Durant l’any 2005 el nombre de plans del sistema d’ocupació
de promoció conjunta per a diverses empreses ha augmentat un 28,4% en
relació amb l’any 2004. Tanmateix, s’haurien d’impulsar els plans de pensions de promoció conjunta a les pimes.
Cal tenir en compte el procés d’exteriorització dels compromisos de
pensions que va tenir lloc entre els anys 1999 i 2002, la qual cosa fa difícil
la comparació entre els diferents anys de la sèrie. L’any 2006 (DL 16-2005,
de 30 de desembre) s’acaba el termini per als compromisos per pensions,
anomenats premis de jubilació, mitjançant una assegurança; per tant, es
preveu un increment especial per aquest fet l’any 2006.
Els fons de pensions s’han anat especialitzant en una modalitat de pla
de pensions determinada. Només el 5,7% dels fons de pensions de l’Estat
espanyol tenen integrats plans de pensions de diverses modalitats.
A l’Estat espanyol, durant el període 2004-2005, hi ha hagut un increment dels plans de pensions en un 10,2% i dels fons de pensions en un
3,7%. D’altra banda, també ha augmentat el nombre de partícips, sobretot
els de plans del sistema d’ocupació, en un 10,2%.
Destaca també l’increment del patrimoni gestionat pels fons. Les inversions del patrimoni es concentren en la renda fixa, el 66,1%. Tanmateix, la
tendència del sistema és la de disminució de la inversió en renda fixa i la
d’increment de la inversió en renda variable. Augmenten les aportacions,
les prestacions i el patrimoni dels fons de pensions.
El pes dels plans de pensions d’entitats gestores amb seu a Catalunya
sobre el total és del 26,4%. En total, les entitats gestionen 848 plans de
pensions. La distribució dels plans en funció de la seva modalitat és la
següent:
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GRÀFIC 213. DISTRIBUCIÓ DELS PLANS DE PENSIONS
EN FUNCIÓ DE LA SEVA MODALITAT. CATALUNYA
I ESPANYA, 2005
Unitats: percentatge sobre el total.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Assegurances i Fons
de Pensions.

Creixen els plans de pensions individuals. Els plans individuals capten
la majoria dels partícips però la participació econòmica és relativament
petita. Per contra, els plans d’ocupació tenen un menor nombre de partícips
però més recursos.

L’any 2005 van
créixer els plans
de pensions individuals, que capten
la majoria dels
partícips.

A l’Estat espanyol, el saldo mitjà del dret consolidat dels partícips dels
plans d’ocupació durant l’any 2005 va ser de 18.473 euros, molt més alt
que el dels plans associats, que va ser d’11.420 euros, i que els 5.833 euros
dels plans individuals.
A Catalunya, la majoria són d’aportació definida, gairebé el 79,6%, atès
el gran pes que tenen els plans de pensions individuals. En segon lloc hi
ha els mixtos, amb el 19,8%, i, finalment, els de prestació definida, amb el
0,6%.
L’any 2005 hi havia 26 entitats gestores amb seu a Catalunya inscrites
al Registre Administratiu de la Direcció General d’Assegurances i Fons de
Pensions, que representen més del 22% de les entitats gestores de l’Estat
espanyol.

649

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006

TAULA 232. ENTITATS GESTORES PER TIPUS.
CATALUNYA I ESPANYA, 2005
Unitats: entitats i percentatge sobre el total.

Catalunya
Entitats gestores

Valors absoluts

Percentatge

Gestores pures

13

50%

Asseguradores

13

50%

Total entitats

26

100%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Assegurances i Fons
de Pensions.

A Catalunya, la mitjana aritmètica del nombre de plans de pensions
gestionats per entitat és de 37, amb un mínim d’un pla i un màxim de 272
per entitat. Tanmateix, la moda o valor més freqüent és de 16.
A Catalunya, el 65,5% de les entitats gestionen plans de pensions individuals, un 24,1% en gestionen d’ocupació i un 10,3% d’associats. La
majoria, el 86,2%, d’aportació definida.
En general, hi ha hagut una especialització a l’Estat espanyol dels
fons de pensions; més del 94% estan especialitzats en una modalitat determinada de pla de pensions, i menys del 6% integren plans de diferent
modalitat.
El nombre de partícips dels plaus de
pensions catalans
representen el
27,6% del total de
l’Estat.
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Pel que fa al nombre de partícips dels plans de pensions a Catalunya,
l’any 2005 va ser de 2.527.501 persones, la qual cosa representa el 27,6%
del total de partícips de plans de pensions de l’Estat espanyol.
Aquesta xifra de partícips es distribueix de la manera següent:
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GRÀFIC 214. DISTRIBUCIÓ DELS PARTÍCIPS DE PLANS DE
PENSIONS EN FUNCIÓ DE LA SEVA MODALITAT.
CATALUNYA I ESPANYA, 2005
Unitats: percentatge sobre el total.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Assegurances i Fons
de Pensions.

S’observa que la majoria de partícips ho són de plans de pensions individuals. Tanmateix, els plans de pensions d’ocupació han crescut en els
darrers anys.
A Catalunya, el 54,4% de la població entre 16 i 64 anys és partícip d’un
pla de pensions de qualsevol tipus, i el 46,5% ho és d’un pla de pensions
individual.

L’any 2006, més
de la meitat de la
població catalana
entre 16 i 64 anys
era partícip d’un
pla de pensions.

En relació amb la població ocupada i assalariada, les xifres són les que
es detallen a la taula següent:
TAULA 233. PARTÍCIPS DE PLANS DE PENSIONS SOBRE
LA POBLACIÓ OCUPADA I ASSALARIADA. CATALUNYA, 2005
Unitats: percentatge sobre la població ocupada i assalariada.

Modalitat
Pla d’ocupació
Pla associat
Total

Partícips de plans de pensions. Catalunya 2005
% població ocupada
% població assalariada
10,6%
12,8%
0,6%
0,7%
11,2%
13,5%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Assegurances i Fons
de Pensions.
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El nombre de persones assegurades incloses en els contractes d’assegurances col·lectives que instrumenten compromisos per pensions durant l’any
2005 va ser, a l’Estat espanyol, de 4.853.153 persones. Aquest nombre no ha
parat de créixer des de l’any 2000. Les activitats econòmiques que han cobert
més treballadors mitjançant aquest tipus de contracte han estat: els serveis
empresarials, informàtics i de recerca i desenvolupament, amb el 16,6% de
les persones assegurades, i els serveis financers, amb l’11,9%.

Els principals promotors de plans de
pensions a l’Estat
són les entitats financeres, els serveis
públics, el comerç i
la reparació.

Les aportacions netes de l’exercici 2005 a Catalunya van superar la xifra dels 2.003 milions d’euros (2.003.689.413,2 €), la qual cosa representa
el 26,5% del total de les aportacions de l’Estat espanyol. Les aportacions
no han deixat d’augmentar des de l’any 1998.
D’altra banda, a l’Estat espanyol, els promotors dels plans de pensions en funció de l’activitat econòmica són, per ordre d’importància, els
següents: entitats financeres (19,3%), serveis públics (15%), comerç i reparació (14,1%), activitats immobiliàries i serveis empresarials (12,5%) i
indústria manufacturera (12%).

5.6. PROTECCIÓ D’ATUR
5.6.1. Marc normatiu i iniciatives públiques
Reial decret
200/2006 pel qual
es modifica el Reial
decret que desplega
la Llei 31/1984, de
protecció d’atur.

Llei 37/2006, relativa a la inclusió al
règim general de
la Seguretat Social
i a l’extensió de la
protecció per atur a
determinats càrrecs
públics i sindicals.
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En matèria d’atur, cal destacar l’aprovació del Reial decret 200/2006,
de 17 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 625/1985, de 2 d’abril,
que desplega la Llei 31/1984, de 2 d’agost, de protecció per atur,91 el qual
adopta les mesures següents: agilització dels procediments administratius
(establiment de processos especials, ús de noves tecnologies, simplificació
de la documentació, unificació del sistema de pagament); homogeneïtzació i
clarificació de drets (a l’efecte del càlcul de la quantia de les prestacions i la
determinació del requisit de carència de rendes), i actualització i millora de
drets (concretament, pel que fa a la mobilitat a l’estranger dels treballadors).
D’altra banda, cal destacar la Llei 37/2006, de 7 de desembre, relativa
a la inclusió al règim general de la Seguretat Social i a l’extensió de la
protecció per atur a determinats càrrecs públics i sindicals.92 Aquesta Llei

91. BOE núm. 53, de 03.03.2006.
92. BOE núm. 293, de 08.12.2006.
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inclou com a beneficiaris del dret d’atur tots els càrrecs electes de les corporacions locals que tinguin dedicació exclusiva o parcial i que percebin
una retribució pel seu càrrec dins del règim general de la Seguretat Social.
La Llei també reconeix el dret a la prestació d’atur als alts càrrecs de les
administracions públiques, amb dedicació exclusiva, que percebin retribucions i que no siguin funcionaris.
Finalment, la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del
creixement i de l’ocupació,93 en el seu capítol tercer, millora la protecció
per atur de col·lectius específics, mitjançant la modificació del Text refós
de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de
juny. Aquests col·lectius són els següents: treballadors fixos discontinus,
treballadors de més de 45 anys i socis treballadors de cooperatives de treball associat.

Llei 43/2006, per
a la millora del
creixement i de
l’ocupació.

5.6.2. Prestacions d’atur
El pressupost del Servei Públic d’Ocupació estatal per al 2006 presenta un saldo negatiu. Els ingressos previstos en concepte d’operacions no
financeres (20.048,6 milions d’euros) són inferiors a la despesa (20.335,9
milions d’euros).
La majoria dels ingressos provenen de les cotitzacions socials (el 95%),
en concret de la cotització per atur (el 86,6%).
Per sisè any consecutiu, no hi ha aportació de l’Estat en la previsió
d’ingressos del Servei Públic d’Ocupació estatal. Així, són els treballadors
ocupats a través de les cotitzacions i el Fons Social Europeu, en menor
mesura, els que financen les polítiques d’ocupació.

Per sisè any consecutiu no hi ha
aportació de l’Estat
en la previsió d’ingressos del Servei
Públic d’Ocupació
estatal.

De la relació entre els ingressos previstos per cotitzacions d’atur (17.368
milions d’euros) i la previsió de despesa en prestacions d’atur (13.345,6
milions) s’aprecia l’existència d’un excedent de 4.022,4 milions, que permet fer front al pagament de totes les prestacions, tant de les contributives
com dels subsidis i la renda activa d’inserció, a més de finançar altres polítiques del Servei Públic d’Ocupació, com ara les polítiques de foment de
l’ocupació.

93. BOE núm. 312, de 30.12.2006.
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Les prestacions
d’atur són l’any
2006 la principal
destinació de la
despesa prevista
del Servei Públic
d’Ocupació estatal.

L’import destinat al pagament de les prestacions d’atur, incloent-hi
prestacions i cotitzacions (13.345,6 milions d’euros) significa un creixement moderat respecte al pressupost inicial del 2005 (el 7,0%). Respecte a
la liquidació provisional del pressupost del 2005, el creixement pressupostari se situa en el 3,3% com a conseqüència de les condicions del mercat de
treball i de l’acumulació de requisits per accedir a la prestació. L’import per
finançar les prestacions d’atur representa l’1,5% del PIB.
La major part de la previsió de despesa per prestacions d’atur es destina
al finançament del nivell contributiu (el 75,3%), 2.134,3 milions al nivell
assistencial i 212 milions a la renda activa d’inserció.

La mitjana de
beneficiaris de
prestacions d’atur
a Catalunya l’any
2006 és de 184.824
persones.

Les prestacions d’atur són l’any 2006 la destinació principal de la despesa prevista del Servei Públic d’Ocupació estatal (el 65,6%); en segon
lloc, es troben les polítiques de foment de l’ocupació, a les quals es destina
el 19,3% de la despesa.
La mitjana de persones beneficiàries de prestacions d’atur a Catalunya
l’any 2006 és de 184.824 persones, i ha tornat a augmentar respecte a l’any
anterior l’1,94%, continuant amb la tendència ascendent iniciada l’any
2001, si bé l’any 2006 s’observa una moderació d’aquesta tendència.

GRÀFIC 215. NOMBRE DE PERSONES BENEFICIÀRIES DE
PRESTACIONS D’ATUR. CATALUNYA, 1996-2006
Unitats: nombres absoluts i variació relativa en percentatge.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Servei Públic d’Ocupació estatal.
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En l’àmbit de l’Estat, l’any 2006 es trenca la tendència ascendent dels
anys anteriors, iniciada l’any 2001, amb una reducció del nombre de persones beneficiàries de prestacions d’atur del 6,7% respecte de l’any anterior.
Així, la mitjana de persones beneficiàries de prestacions d’atur l’any 2006
se situa en 1.209.115.
Per edats, la majoria de persones beneficiàries de prestacions d’atur
continua concentrant-se en la franja d’edat compresa entre els 55 i els
59 anys (el 15,7%), seguides de les que tenen entre 30 i 34 anys (el
15,4%).
Per sexes, el 54,5% de les persones beneficiàries de prestacions d’atur
són dones. La majoria es troba en la franja d’edat de 25 a 39 anys (el
43,8%), per sobre del col·lectiu entre 55 i 59 anys (el 15,4%). En concret,
i entre els 25 i els 39 anys, el major nombre de beneficiàries es concentra
entre els 30 i els 34 anys. Pel que fa als homes, el col·lectiu amb major
nombre de beneficiaris correspon a la franja d’edat compresa entre els 55
i els 59 anys (el 16,2%), seguits de les persones més grans de 60 anys (el
14,8%).
L’any 2006 la taxa bruta de cobertura,94 definida com el percentatge
de persones aturades que reben prestacions, se situa a Catalunya en el
95,3%, prop de cinc punts superior a la de l’any 2005, i segueix la seva
tendència ascendent respecte als anys anteriors. A escala estatal, la taxa
bruta de cobertura l’any 2006 és del 72,6%, prop de cinc punts per sobre
de la de l’any anterior, i segueix la seva tendència ascendent iniciada
l’any 1998.

L’any 2006 la taxa
bruta de cobertura
a Catalunya és del
95,3%, prop de cinc
punts superior a la
del 2005.

94. Cal remarcar la dificultat per determinar el grau real de cobertura del sistema espanyol de
protecció d’atur. En aquest sentit, vegeu la Memòria socioeconomica i laboral de Catalunya
2003, p. 717 i 718.
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GRÀFIC 216. TAXA BRUTA DE COBERTURA DE
PRESTACIONS D’ATUR. CATALUNYA I ESPANYA, 1996-2006
Unitats: percentatge.
CATALUNYA

68,8
50,5

1996

70,2
49,5

1997

74,2

74,2

ESPANYA

80,9

82,8

85,8

76,4

79,2

59,9

60,6

63,7

2002

2003

2004

49,1

50,9

52,5

56,6

1998

1999

2000

2001

89,8

95,3

67,8

72,6

2005

2006

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Servei Públic d’Ocupació estatal.
El nombre mitjà
de beneficiaris de
prestacions del
nivell contributiu
a Catalunya l’any
2006 és de 136.451
persones, el 2,6%
més que l’any anterior.

Segons el tipus de prestació, s’ha de distingir entre els beneficiaris de
prestacions contributives i els beneficiaris de prestacions assistencials, entre les quals s’inclouen el subsidi d’atur i la renta activa d’inserció.
El nombre mitjà de beneficiaris a Catalunya l’any 2006 de prestacions d’atur de nivell contributiu és de 136.451 persones, un total de 3.408
persones més que l’any anterior (el 2,6% més en termes relatius). A escala
estatal, la mitjana de beneficiaris l’any 2006 de prestacions contributives
d’atur és de 720.385 persones, 33.385 més que la mitjana de l’any anterior.
Així, continua la tendència a l’augment de beneficiaris d’aquest tipus de
prestacions iniciada l’any 2000. L’increment de l’any 2006 és més intens
que el de l’any anterior, atès que l’any 2005 va ser del 3,6% i el 2006 ha
estat del 4,9%.
Per edats, el col·lectiu més gran de beneficiaris de prestacions contributives l’any 2006 és el de les edats compreses entre els 30 i els 34 anys,
seguit dels qui tenen entre 25 i 29 anys. Aquesta situació s’aprecia tant a
Catalunya com a Espanya.
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TAULA 234. PERSONES BENEFICIÀRIES DE PRESTACIONS
CONTRIBUTIVES D’ATUR PER EDATS. CATALUNYA
I ESPANYA, 2006
Unitats: percentatges.

Catalunya

Espanya
0,5

De 16 a 19

0,5

De 20 a 24

7,7

8,0

De 25 a 29

16,3

17,2

De 30 a 34

18,2

18,7

De 35 a 39

13,9

14,5

De 40 a 44

10,3

11,1

De 45 a 49

8,2

8,6

De 50 a 54

7,3

7,3

De 55 a 59

8,2

7,1

De 60 i més

9,4

7,1

Total

100,0

100,0

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

Atenent al sexe, el 50,4% de les persones perceptores de prestacions
d’atur contributives a Catalunya l’any 2006 són dones i el 49,6% són homes. Per edats, i pel que fa a les dones, la majoria de les beneficiàries tenen
entre 25 i 39 anys (el 52,8%). En concret, i en la referida franja d’edat, el
nombre més elevat de beneficiàries es concentra entre els 30 i els 34 anys.
Pel que fa als homes, la majoria de beneficiaris tenen igualment entre 25
i 39 anys (el 43,7%); així mateix, els més grans de 60 anys signifiquen el
13,3% dels perceptors. La diferència més important entre sexes s’aprecia
en el col·lectiu de les persones més grans de 60 anys, en què el 70% de les
persones beneficiàries de prestacions contributives d’atur són homes.

La finalització del
contracte continua
sent la causa principal d’accés a les
prestacions contributives d’atur.

La finalització del contracte continua sent la causa principal d’accés a
les prestacions d’atur contributives. L’any 2006 a Espanya el 46,5% dels
beneficiaris ha accedit a la prestació per aquesta causa. En segon lloc, el
33,3% dels beneficiaris té com a causa d’accés a la prestació l’acomiadament improcedent de la reforma introduïda per la Llei 45/2002.95

95. Llei 45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per a la reforma del sistema de
protecció per desocupació i millora de l’ocupabilitat (BOE núm. 298, de 13 de desembre).
Un dels objectius de la reforma fou la desjudicialització de l’acomiadament improcedent. En
aquest sentit, la situació legal d’atur deriva de la decisió de l’empresari d’extingir la relació
laboral, sense necessitat d’impugnació i de posterior acta de conciliació o sentència judicial.
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La quantia de la
prestació contributiva d’atur és superior en el cas dels
homes.

La quantia mitjana diària bruta reconeguda als beneficiaris de prestacions contributives a Espanya l’any 2006 és de 24,1 euros. Tal com s’observa
en el gràfic següent, la quantia de la prestació és superior en el cas dels homes, que perceben 26,5 euros de mitjana diària, enfront dels 21,5 euros que
reben les dones. Aquesta situació és generalitzable a tots els trams d’edat,
si bé la diferència més gran entre sexes s’aprecia entre els beneficiaris de
més de 55 anys, en què la quantia percebuda pels homes és de 28,4 euros,
mentre que les dones perceben 21,4 euros.

GRÀFIC 217. QUANTIA MITJANA DIÀRIA BRUTA
RECONEGUDA A PERSONES BENEFICIÀRIES DE PRESTACIONS
CONTRIBUTIVES D’ATUR PER SEXE I EDAT. ESPANYA, 2006
Unitats: euros/dia.
Homes

Dones

Total

30
25
20
15
10
5
0
16 a 19 anys

20 a 24 anys

25 a 54 anys

55 anys i més

Total

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

L’any 2006 s’han acollit a Espanya al sistema de capitalització de les
prestacions d’atur un total de 125.944 beneficiaris, dels quals 24.983 ho
han fet a Catalunya, el 45% més que l’any 2005. Entre aquests beneficiaris,
la gran majoria han optat pel treball per compte propi (el 94,5%), el 2,5%
per convertir-se en socis de cooperatives i el 3,0% en socis de societats
laborals.
La mitjana de beneficiaris del subsidi
d’atur a Catalunya
l’any 2006 és de
46.531 persones,
104 persones més
que l’any anterior.
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Per sexes, la majoria dels beneficiaris que opten l’any 2006 pel sistema
de capitalització a Catalunya són homes (el 75,5%).96

96. Per a més informació en relació amb la capitalització de les prestacions d’atur, vegeu
l’epígraf 5.1.1. del capítol IV d’aquesta Memòria.
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Pel que fa al nivell assistencial, la mitjana de beneficiaris del subsidi
d’atur a Catalunya l’any 2006 és de 46.531 persones, 104 persones més
que l’any anterior. A escala estatal és de 373.839 persones, 6.603 persones
més que l’any 2005.
Per edats, la majoria de persones beneficiàries l’any 2006, tant a
Catalunya com a Espanya, tenen entre 55 i 59 anys, seguides dels més
grans de 60 anys. En aquest sentit, es constata que la causa principal d’accés al subsidi és ser aturat més gran de 52 anys. L’any 2006 a Espanya el
62,3% dels beneficiaris ha accedit al subsidi per aquesta causa.
TAULA 235. PERSONES BENEFICIÀRIES DEL SUBSIDI
D’ATUR PER EDATS. CATALUNYA I ESPANYA, 2006
Unitats: percentatges.

Catalunya

Espanya

De 16 a 19

0,6

0,9

De 20 a 24

2,9

4,4

De 25 a 29

5,3

7,4

De 30 a 34

7,6

10,3

De 35 a 39

7,4

10,6

De 40 a 44

5,3

8,5

De 45 a 49

4,5

6,8

De 50 a 54

14,0

11,5

De 55 a 59

37,6

26,4

De 60 i més

14,9

13,3

Total

100,0

100,0

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

Atenent al sexe, la majoria de persones beneficiàries del subsidi d’atur a
Catalunya l’any 2006 són dones (el 65,6%); en concret, les que tenen entre
55 i 59 anys. Pel que fa als homes, la majoria de beneficiaris tenen també
entre 55 i 59 anys (el 42,5%).

La majoria de persones beneficiàries
del subsidi d’atur
són dones.

Pel que fa a la renda activa d’inserció (RAI), el nombre mitjà de beneficiaris a Catalunya l’any 2006 és de 1.842 persones, 28 persones menys
que l’any 2005. El nombre de beneficiaris de la RAI a Catalunya continua
significant un percentatge baix respecte al total estatal (el 3,6%). A escala
estatal, el nombre de beneficiaris d’aquest tipus de prestació l’any 2006 és
de 51.346 persones, 1.646 persones més que l’any anterior (el 3,3% en ter-

El nombre mitjà
de beneficiaris a
Catalunya de la
renda activa d’inserció és de 1.842
persones. La majoria són dones.
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mes relatius). Es constata la tendència a l’augment de persones beneficiàries de la renda activa d’inserció a Espanya, si bé l’any 2006 aquest augment
ha estat bastant més moderat que l’any anterior, atès que l’any 2005 els
beneficiaris d’aquest tipus de prestació es van incrementar el 26,5%.
Per edats, mentre que a Catalunya la majoria de beneficiaris de la RAI es
concentren en la franja d’edat compresa entre els 50 i els 59 anys (el 44,7%), a
Espanya la majoria tenen entre 45 i 54 anys (el 50,4%). Per sexes, la majoria de
les persones beneficiàries de la renda activa d’inserció l’any 2006 són dones,
tant a Catalunya com a Espanya (el 74,8% i el 77,4%, respectivament).
Els ingressos percebuts en concepte de
prestacions d’atur
són inferiors en el
cas de les dones.

Si es fa una anàlisi de les persones beneficiàries de les prestacions d’atur
atenent al sexe, s’aprecia que les dones són en la seva majoria perceptores
del subsidi d’atur i de la renda activa d’inserció, de quantia més baixa que
la prestació contributiva d’atur. Així mateix, i pel que fa a aquesta darrera
prestació,97 la quantia mitjana és superior en el cas dels homes. Per tant,
els ingressos percebuts en concepte de prestacions d’atur són inferiors en
el cas de les dones.

GRÀFIC 218. PERSONES BENEFICIÀRIES DE PRESTACIONS
D’ATUR PER TIPUS DE PRESTACIÓ I PER SEXE.
CATALUNYA, 2006
Unitats: percentatges.
Homes

Prestació contributiva

25,2%

Dones

34,4%
49,6%

50,4%

74,8%
Subsidi d'atur

65,6%
Renta activa inserció

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

97. Dades a escala estatal.
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5.7. NIVELLS DE BENESTAR I POBRESA
5.7.1. Marc normatiu i iniciatives públiques
Iniciatives públiques
La mesura 85 de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana fa referència
al Pla d’inclusió social de Catalunya. S’ha dissenyat també, en aquest context, l’òrgan tècnic de coordinació d’aquest Pla i s’ha iniciat el Programa
per al desenvolupament de plans locals per a la inclusió social.

La mesura 85 de
l’Acord estratègic
fa referència al Pla
d’inclusió social de
Catalunya.

Àmbit comunitari
En matèria de pobresa, cal destacar el Dictamen del Consell Econòmic i
Social Europeu sobre el tema «Les dones i la pobresa a la Unió Europea»,98
el qual incideix en la relació i les diferències entre homes i dones pel que
fa a les causes de pobresa i, en aquest sentit, recomana a la Comissió que
revisi la definició de pobresa ja que aquesta només en destaca les causes
manifestes, obviant el nivell i l’impacte en les dones.

Dictamen del CESE
sobre el tema «Les
dones i la pobresa a
la Unió Europea».

D’altra banda, el Dictamen del Comitè de les Regions sobre el tema
«Les dones i la pobresa a la Unió Europea»99 es pronuncia en el mateix
sentit.
També s’aprova la Resolució del Parlament Europeu sobre la protecció
social i la inclusió social,100 la qual incideix que l’esforç de superació de la
pobresa i l’exclusió social ha de mantenir-se i ampliar-se per tal de millorar
la situació de les persones amb major risc de pobresa i exclusió social.

Resolució del Parlament Europeu
sobre la protecció
social i la inclusió
social.

Àmbit autonòmic
Ja en l’àmbit autonòmic, cal destacar la Llei 13/2006, de 27 de juliol,
de prestacions socials de caràcter econòmic, pendent de desplegament.101
Aquesta Llei té per objecte regular les prestacions socials de caràcter eco-

Llei 13/2006, de 27
de juliol, de prestacions socials de
caràcter econòmic,
pendent de desplegament.

98. DOUE C 24, de 31.01.2006.
99. DOUE C 81, de 04.04.2006.
100. 2005/2097 (INI).
101. DOGC núm. 4691, de 04.08.2006.
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nòmic que s’emmarquen en l’ordenament jurídic aplicable a les prestacions
econòmiques d’assistència social.
La Llei esdevé un dels instruments de lluita contra la pobresa a
Catalunya, la qual afecta especialment el col·lectiu de dones grans, i estableix ajuts econòmics per a les persones amb ingressos inferiors al percentatge acordat de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC),
que el 2006 era del 75%, amb l’objectiu d’aproximar-se progressivament a
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya.
La Llei esmentada inclou una tipologia de prestacions econòmiques que
poden tenir el caràcter de dret subjectiu, de dret de concurrència o d’urgència social. Dins de les de caràcter de dret subjectiu, subjectes al compliment
per part de la persona beneficiària dels requisits fixats per la Llei que crea i
regula la prestació, podem distingir: prestació per a joves extutelats; prestació per al manteniment de les despeses de la llar dels cònjuges o familiars
supervivents; prestació complementària per a pensionistes de la modalitat
no contributiva, per invalidesa o jubilació; prestació per a l’acolliment de
menors d’edat tutelats per la Generalitat, i prestació per atendre necessitats
bàsiques.

5.7.2. Nivells de benestar i pobresa
5.7.2.1. Àmbit europeu
La taxa de risc a
la pobresa a la UE
l’any 2004 és del
16%.

La cimera del Consell de Lisboa (2000) conclou que l’economia europea ha d’esdevenir una «economia del coneixement més competitiva i
dinàmica que compatibilitzi el creixement econòmic sostenible amb ocupació de qualitat i una major cohesió social». Aquesta declaració significa
un impuls per a les polítiques socials i, específicament, les destinades a
l’eradicació de la pobresa. A la vegada, per assolir l’eficàcia en aquestes
polítiques sorgeix la necessitat de disposar d’informació per entendre el
fenomen de l’exclusió social. Així, s’han consensuat una sèrie d’indicadors
estructurals relatius a la distribució de la renda i el risc a la pobresa (Consell Europeu de Laeken, 2001).
Els indicadors comuns se centren a mesurar la pobresa relativa o risc a
la pobresa. Es considera que els individus d’una societat estan en risc de
pobresa quan la seva renda està per sota de la mitjana de nivell de vida de
la societat en la qual resideixen. Per determinar el valor d’aquest nivell de
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vida s’estableix el que s’anomena llindar de risc a la pobresa, que es defineix com el 60% de la mediana dels ingressos disponibles anuals equivalents. La taxa de risc a la pobresa és el percentatge de persones que queden
per sota d’aquest llindar i, d’acord amb el que s’ha exposat, dependrà del
nivell de desenvolupament d’una societat.
D’acord amb les dades d’Eurostat, la taxa de risc a la pobresa l’any
2004 a la UE és del 16%. Els estats amb les taxes més altes són Eslovàquia,
Portugal i Irlanda (21%), juntament amb Espanya i Grècia (20%). Per contra, Txèquia i Eslovènia són els estats amb les taxes de risc a la pobresa
més baixes (8% i 10%, respectivament). Estan entorn a la mitjana de la
UE Letònia i Alemanya (16%), Polònia (17%), i Malta, Lituània, Xipre i
Bèlgica (15%).
Si la taxa del risc a la pobresa informa sobre el percentatge de població que es troba en aquesta situació, la ràtio de distribució S80/S20, indica la distribució de la riquesa o renda i compara els ingressos del 20%
de la població amb guanys més elevats amb el 20% de la població amb
guanys més baixos. L’any 2004, la mitjana de la UE per a aquest indicador és del 4,8% (0,2 punts superior al valor d’aquest indicador l’any
2003).102 Per estats, Estònia i Portugal tenen uns valors superiors a la
mitjana europea per a aquest indicador (7,2%), mentre que Dinamarca
i Suècia obtenen els valors més baixos (3,4% i 3,3%, respectivament).
A Espanya, el 20% de la població amb els guanys més elevats obté 5,1
vegades més ingressos que el 20% de la població amb els guanys més
baixos.
D’altra banda, el coeficient de Gini informa sobre la distribució total
dels ingressos en una societat. El valor d’aquest indicador seria del 0%
si existís una igualtat perfecta; per contra, el seu valor seria del 100% si
la totalitat dels ingressos estiguessin en mans d’una sola persona. L’any
2004, la mitjana de la UE per a aquest indicador se situa en el 30%, un punt
percentual per sobre de la mitjana europea de l’any 2003. Per estats, els
valors oscil·len entre el 23% de Suècia i el 38% de Portugal. El valor per a
Espanya d’aquest indicador l’any 2004 és del 31%, 0,3 punts percentuals
superior al valor corresponent a l’any 2003.

102. El 20% de la població amb els guanys més elevats obté 4,8 vegades més ingressos que el
20% de la població amb els guanys més baixos.
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5.7.2.2. Àmbit estatal i Catalunya
Incidència del risc a la pobresa
L’any 2005 el 19,8%
de la població
resident a Espanya
es troba en situació
de risc a la pobresa.

L’any 2005 el llindar de risc a la pobresa a Espanya se situa en els
6.346,8 euros anuals. Es considera que les persones que viuen en llars amb
uns ingressos inferiors es troben en situació de risc a la pobresa. L’any
2005, el 19,8% de la població resident a Espanya es troba en aquesta situació. Aquesta taxa, que és lleugerament inferior a la corresponent a l’any
2004 (19,9%), és més elevada per a les dones (20,9%) que per als homes
(18,6%).
El llindar del risc a la pobresa de Catalunya l’any 2005 se situa en
els 7.470 euros anuals, mentre que a Espanya és de 6.346,8 euros. La
diferència de llindars entre Catalunya i Espanya és deguda al fet que la
pobresa relativa es mesura d’acord amb la distribució de la renda d’una
societat determinada. Per tant, la taxa de risc a la pobresa per a Catalunya
l’any 2005 té uns valors diferents d’acord amb el llindar que es prengui
de referència.

A Catalunya l’any
2005 un de cada sis
habitants es troba
en situació de risc a
la pobresa.

Atenent al llindar de risc a la pobresa de Catalunya corresponent a l’any
2005, la taxa de risc a la pobresa a Catalunya se situa en el 17,2%, és a dir,
pràcticament un de cada sis habitants es troba en aquesta situació.
L’Administració pública, a través de les transferències socials, incideix
en la reducció del risc a la pobresa. Les pensions de vellesa i supervivència
contribueixen més a la reducció del risc a la pobresa (del 35,5% al 20,6%)
que la resta de transferències socials (del 20,6% al 17,2%).
Per grups d’edat, les pensions de vellesa i supervivència tenen més incidència en la reducció del risc a la pobresa en les persones més grans
de 65 anys (del 82,5% al 30,9%) que en la resta de grups d’edat, ja que
moltes persones d’aquest col·lectiu de població tenen com a principal font
d’ingressos aquest tipus de prestacions. També s’observa en aquest grup
d’edat que les pensions de vellesa i supervivència contribueixen a reduir
més el risc a la pobresa entre els homes (del 83,6% al 25,0%) que entre les
dones (del 81,6% al 35,3%). Això pot ser causat pel fet que les pensions de
jubilació predominen entre els homes, mentre que les dones acostumen a
ser beneficiàries en major mesura de pensions de viduïtat, de quantia més
baixa que les primeres.
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GRÀFIC 219. TAXA DE RISC A LA POBRESA ABANS I
DESPRÉS DE TRANSFERÈNCIES SOCIALS. CATALUNYA, 2005
Unitats: percentatges.
82,5
Abans de totes les
transferències
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Després de totes les
transferències
35,5
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anys
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65 anys i
més

17,2

Total

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal
de la renda i de risc a la pobresa 2005.

Atenent al sexe i l’edat, s’observa que l’any 2005 la pobresa afecta més
les dones que els homes a Catalunya: el 18,4% de les dones es troba en situació de risc a la pobresa enfront del 16,0% dels homes. Aquesta conclusió
és generalitzable a tots els trams d’edat. Tal com mostra el gràfic següent,
la diferència més gran entre sexes es troba entre les persones més grans
de 65 anys, en què el 32,4% de les dones es troben en situació de pobresa,
enfront del 24,0% dels homes. Per tant, si bé les dones tenen un major risc
de patir situacions de pobresa en totes les edats, són les dones de més de
65 anys les que estan més exposades a la pobresa respecte als homes del
mateix tram d’edat.

La pobresa afecta
més les dones
que els homes a
Catalunya.

Per trams d’edat, l’any 2005 la pobresa afecta en major mesura les
persones més grans de 65 anys i les menors de 16 anys. Respecte a l’any
2004, la pobresa ha augmentat entre les persones d’edat avançada (del 27,4%
al 28,9%).
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GRÀFIC 220. TAXA DE RISC A LA POBRESA
PER SEXE I EDAT. CATALUNYA, 2005
Unitats: percentatges.
Homes

Dones

Total

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Menys de 16 anys

De 16 a 64 anys

De 65 anys i més

Total

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal
de la renda i de risc a la pobresa 2005.

Una de cada dues
persones més grans
de 65 anys que
viuen soles està en
situació de risc de
pobresa.
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Pel que fa a la composició de la llar, les persones més vulnerables a
patir situacions de pobresa són les que viuen soles (38,7%). La situació
s’agreuja quan la persona que viu sola té més de 65 anys (55,7%): una de
cada dues persones de més de 65 anys que viuen soles està en risc de pobresa. D’altra banda, el 36,4% de les persones que viuen en llars monoparentals es troben en situació de risc. La taxa més baixa (el 9,2%) es troba en
les llars formades per dos adults menors de 65 anys sense fills dependents.
Si un d’aquests adults és una persona de més de 65 anys la taxa s’eleva fins
al 27,9%.
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GRÀFIC 221. TAXA DE RISC A LA POBRESA PER
COMPOSICIÓ DE LA LLAR. CATALUNYA, 2005
Unitats: percentatges.
Una persona menor de 65 anys

24,3

Una persona de 65 anys o més
Dos adults, menors de 65 anys i sense fills
dependents
Dos adults, almenys un de 65 anys o més,
sense fills dependents
Altres llars sense fills dependents

55,7
9,2
27,9
12,7

Un adult amb un o més fills dependents
Dos adults amb un fill dependent

36,4
10,9

Dos adults amb 2 fills dependents

19,0

Dos adults amb 3 o més fills dependents
Altres llars amb fills dependents

33,9
13,4

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal
de la renda i de risc a la pobresa 2005.

La presència en el mercat de treball dels membres de la llar i l’existència de fills dependents incideixen en el risc de patir situacions de pobresa.
Així, les llars menys exposades a la pobresa són aquelles en les quals es
treballa tot l’any: la taxa de risc a la pobresa és del 5,8% si no hi ha fills
dependents i del 12,2% si hi ha fills dependents. Per contra, les llars més
vulnerables són aquelles en què cap dels seus membres té una ocupació: la
taxa de risc a la pobresa és del 51,9% si hi ha fills dependents i del 44,8%
si no hi ha fills dependents.

La presència en el
mercat de treball i
l’existència de fills
dependents incideixen en el risc de
patir situacions de
pobresa.

Atenent al règim de tinença de l’habitatge, les taxes de risc a la pobresa
són més elevades quan l’habitatge és de lloguer (26,4%) o de cessió gratuïta (30,6%), que quan és de propietat (15,0%).
També tenen influència en el risc a la pobresa les variables següents:
l’estat civil, el nivell de formació, la relació amb l’activitat i la nacionalitat.
Així, les persones vídues són les més vulnerables a patir situacions de pobresa; en concret, el 30,5%. Les persones separades o divorciades presenten una taxa del 22,2%. Per contra, les persones solteres i les casades són
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les menys vulnerables, amb taxes del 15,2% i del 15,4%, respectivament.
Per tant, es pot concloure que la dissolució de la parella, sigui per trencament o defunció fa augmentar el risc a la pobresa.
La dissolució de la
parella, sigui per
trencament o defunció, augmenta el
risc a la pobresa.

El nivell de formació també és una variable que influeix en el risc a la
pobresa. Així, les persones adultes amb un nivell d’educació superior tenen
una taxa de risc a la pobresa del 7,6%, mentre que les que tenen un nivell
d’educació primària o inferior mostren una taxa del 28,9%.
Si s’analitza la pobresa atenent a la relació amb l’activitat de les persones adultes, s’observa que són les persones aturades (23,3%), juntament
amb les inactives en situació de jubilació (23,3%), les que mostren les taxes
més altes de risc a la pobresa. Per contra, les persones ocupades (11,1%)
són les que presenten un menor risc a la pobresa. Per tant, la participació
en el mercat de treball és fonamental per reduir les situacions de pobresa i
d’exclusió social.
Finalment, els adults amb nacionalitat espanyola presenten un risc de pobresa més baix (16,1%) que els que tenen nacionalitat estrangera (28,8%).
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TAULA 236. TAXA DE RISC A LA POBRESA PER ESTAT CIVIL,
NIVELL DE FORMACIÓ, RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT I
NACIONALITAT. CATALUNYA, 2005
Unitats: percentatges.

2005
Persones adultes per estat civil
Solter/a

15,2

Casat/ada

15,4

Vidu vídua

30,5

Separat/ada o divorciat/ada

21,3

Persones adultes per nivell de formació
Educació primària o inferior

24,9

Educació secundària 1r cicle

13,8

Educació secundària 2n cicle

12,7

Educació superior

7,1

Persones adultes per relació amb l’activitat
Actiu/iva

11,9

Ocupat/ada

11,1

Aturat/ada

23,3

Inactiu/iva

23,2

Jubilat/ada

23,3

Altres situacions d’inactivitat

23,2

Persones adultes per nacionalitat
Espanyola

16,1

Resta del món

28,8

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal
de la renda i de risc a la pobresa 2005.

Intensitat del risc a la pobresa
Si fins ara s’ha analitzat la incidència del risc a la pobresa, l’estudi de la
intensitat de la pobresa permet mostrar com es distribueix aquest col·lectiu
de població d’acord amb els seus ingressos.
El principal indicador per mesurar la intensitat del risc a la pobresa es
basa a comparar els ingressos de la població en risc a la pobresa i els ingressos de la resta de la població. Concretament, es compara el llindar de
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la pobresa amb la mediana dels ingressos de la població considerada pobra.
El resultat obtingut s’expressa com a percentatge del llindar de pobresa.
Els homes de 16 a
64 anys són els que
presenten una major intensitat de risc
a la pobresa.

Així, els ingressos de les persones en situació de pobresa són el 26,1%
inferiors al llindar de risc a la pobresa. Per sexes, s’observa el mateix valor
de l’indicador (26,1%). Les diferències es presenten per trams d’edat, en
què són els menors de 16 anys els que presenten una major intensitat de
risc a la pobresa (27,7%). La classificació per sexe i edat mostra que són
els homes de 16 a 64 anys els que presenten una major intensitat de risc a
la pobresa.
TAULA 237. INTENSITAT DEL RISC A LA POBRESA.
CATALUNYA, 2005
Unitats: percentatges.

TOTAL
Menys de 16 anys

26,1

De 16 a 64 anys

27,7

De 65 anys i més

21,6

Total

26,1

HOMES
Menys de 16 anys

24,7

De 16 a 64 anys

31,2

De 65 anys i més

20,4

Total

26,1

DONES
Menys de 16 anys

26,1

De 16 a 64 anys

27,5

De 65 anys i més

22,9

Total

26,1

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal
de la renda i de risc a la pobresa 2005.

Si es comparen els valors de la taxa de risc a la pobresa amb els de
l’indicador que mostra la intensitat d’aquest risc es pot concloure que el
col·lectiu amb valors més baixos en la taxa (la població de 16 a 64 anys)
és, en canvi, el que presenta més intensitat del risc a la pobresa. Per contra,
el col·lectiu de població de més de 65 anys, amb el valor més alt de la taxa
(28,9%), és el que presenta menor intensitat del risc a la pobresa (21,6%).
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Privacions de les llars
L’anàlisi del nivell de privacions de les llars amplia la concepció de
pobresa més enllà de l’àmbit monetari, i s’aproxima al concepte de l’exclusió social. El nivell de privació de les llars es mesura a partir de quatre
ítems que es considera que donen nivell de vida a les llars: la possibilitat
de fer vacances com a mínim una setmana a l’any, el fet de poder menjar
carn, pollastre o peix almenys cada dos dies, poder mantenir l’habitatge a
temperatura adequada, així com la capacitat de fer-se càrrec de despeses
imprevistes.

La possibilitat
de no poder fer
una setmana de
vacances a l’any
és la privació més
freqüent de les llars
catalanes.

La possibilitat de no poder fer una setmana de vacances a l’any és la
privació més freqüent de les llars catalanes, seguida de la capacitat per fer
front a les despeses imprevistes. El nivell de privació és bastant més baix
en el cas de la possibilitat de poder menjar carn, pollastre o peix almenys
cada dos dies, així com en el fet de mantenir l’habitatge a temperatura
adequada.
TAULA 238. LLARS QUE NO PODEN ASSUMIR DESPESES
DIVERSES PER TRAMS D’INGRESSOS NETS ANUALS 2004.
CATALUNYA, 2005
Unitats: percentatges.

Vacances
mínim una
setmana a
l’any

Capacitat de
Carn, pollas- Mantenir
l’habitatge a fer-se càrrec
tre o peix
de desp.
almenys cada temperatura
imprevistes
adequada
dos dies

Ingressos nets anuals
de la llar
Fins a 9.000 euros

61,0

...

15,2

54,6

De 9.001 a 14.000 euros

40,6

...

13,8

41,5

De 14.001 a 19.000 euros

44,1

...

...

36,6

De 19.001 a 25.000 euros

35,9

...

...

34,6

De 25.001 a 35.000 euros

30,7

...

...

25,4

De 35.001 euros i més

13,8

...

...

14,2

...

...

...

...

35,4

2,7

7,5

32,4

No consta
Total

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat, Estadística de distribució personal
de la renda i de risc a la pobresa.
... Dades poc significatives per al càlcul.
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Una de cada dues
llars catalanes
tenen alguna privació.

Si s’analitza el nombre de privacions de les llars, s’observa que el 6,2%
de les llars catalanes tenen tres o més privacions, i que el 18,5% no es
poden permetre dos dels quatre ítems esmentats anteriorment. Per contra,
el 54,0% de les llars catalanes no tenen cap privació. Per tant, es pot concloure que pràcticament una de cada dues llars catalanes tenen alguna de
les quatre privacions.

El nivell de privacions de les llars
està directament
relacionat amb els
ingressos.

El nivell de privacions de les llars està directament relacionat amb els
ingressos. Així, a mesura que augmenten els ingressos disminueix el nombre de llars que pateix alguna privació. En aquest sentit, només el 29,9% de
les llars amb ingressos de fins a 9.000 euros no pateix cap privació, enfront
del 79,4% de les llars amb els ingressos més elevats.

5.7.3. La renda mínima d’inserció
5.7.3.1. Marc normatiu i iniciatives públiques
Iniciatives públiques
La mesura 85 de
l’Acord estratègic
fa referència a l’indicador de renda
de suficiència de
Catalunya.

En la mesura 85 de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la
qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana es constata
que s’han signat convenis plurianuals amb les entitats del tercer sector social, que gestionen la renda mínima d’inserció. D’altra banda, cal destacar la
creació de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, el qual queda
fixat per al 2006 en 509,8 euros mensuals i 7.137,2 euros anuals.

Àmbit autonòmic
Decret 339/2006,
de 5 de setembre,
de desplegament
de la Llei 10/1997,
de la renda mínima
d’inserció.

Pel que fa a la renda mínima d’inserció (RMI), i dins del context de
benestar i pobresa, cal destacar l’aprovació, en l’àmbit autonòmic, del Decret 339/2006, de 5 de setembre, de desplegament de la Llei 10/1997, de
3 de juliol, de la renda mínima d’inserció,103 el qual ha estat objecte de
dictamen per part del CTESC.
Aquest Decret modifica determinats preceptes que figuren en decrets
anteriors, per tal d’assolir una estimulació de la inserció laboral de deter-

103. DOGC núm. 4716, de 12.09.2006.
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minats col·lectius que participen de l’RMI, entre els quals destaquen les
famílies monoparentals i els emigrants i llurs descendents; un tractament
més lax en els requisits d’accés i/o manteniment de la prestació per a les
persones que es troben en situació de pobresa severa i una millora en les
prestacions econòmiques que reben les persones destinatàries. En aquest
sentit, redefineix el concepte de dependència en determinats supòsits i amplia la pròrroga anual dels ajuts complementaris mensuals.

5.7.3.2. Renda mínima d’inserció i evolució
La renda mínima d’inserció (RMI) pretén pal·liar les greus dificultats
econòmiques i socials amb les quals es troben alguns ciutadans i ciutadanes
i atendre les seves necessitats bàsiques per viure en societat.
L’RMI assoleix els seus objectius mitjançant l’elaboració d’un Pla individual d’inserció i reinserció social i laboral (PIR) que compren una sèrie
d’accions coordinades entre les següents: percepció de la prestació econòmica de l’RMI i ajuts complementaris, accions d’informació i orientació,
suport personal a la integració social, suport a la formació d’adults, accions
de suport per a la col·laboració cívica, prestacions d’urgència i rescabalament, i suport a la inserció laboral.
El nombre d’expedients de renda mínima d’inserció s’ha duplicat des
de l’any 1996, i ha arribat a la xifra de 13.196 expedients l’any 2006, la
qual cosa representa un augment del 65,5% respecte dels 7.967 expedients
de l’any 1996, i del 2,7% respecte dels 12.849 de l’any 2005.
La quantia de la prestació durant l’any 2006 va ser de 4.858,3 euros
anuals, és a dir, 404,9 euros mensuals. La quantia de la prestació ha augmentat un 51,7% respecte al valor de referència de fa deu anys: l’any 1996
era de 267 euros mensuals.
L’any 2006, la cobertura de la renda mínima d’inserció, pel que fa al
total de la població aturada de Catalunya segons l’EPA, va ser del 5,5%.
La cobertura de la població aturada que no cobrava cap tipus de prestació,
contributiva o assistencial, va ser del 23,2%, és a dir, prop d’una de cada
quatre persones aturades no tenia prestació.

L’any 2006, la cobertura de la renda
mínima d’inserció
sobre la població
aturada catalana
era del 5,5%.
L’any 2006 van disminuir les persones
beneficiàries de
l’RMI, especialment
els homes.

El nombre de persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció
ha augmentat durant el període 2001-2006 fins a assolir les 28.929 per-
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sones l’any 2006. No obstant això, l’any 2005 ja es va produir un canvi
de tendència i el nombre de persones beneficiàries, sobretot d’homes, va
començar a disminuir, com a conseqüència de la disminució de la taxa
d’atur registrada a Catalunya entre els anys 2004-2005 i 2005-2006, de
0,4 i 2,7 punts percentuals, respectivament, com es pot comprovar a l’epígraf 1.2 del capítol III d’aquesta Memòria: «Activitat, ocupació i atur a
Catalunya».
Tres de cada quatre persones beneficiàries són dones, i una de cada
quatre, homes.

GRÀFIC 222. EVOLUCIÓ DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES
DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ PER SEXES. CATALUNYA,
2000-2006
L’any 2006, tres de
cada quatre persones beneficiàries
de l’RMI van ser
dones, d’edats compreses entre els 36 i
els 59 anys.

Unitats: índex 2001 = 100.
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90

126,5
114,7

125,0

131,5
128,6

129,7

129,1

Dones
Homes

125,4
119,1

100,0

2001

115,0

2002

Dones: 21.654
Homes: 7.275
Total: 28.929
2003

2004

2005

2006

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

El perfil de les persones beneficiàries és femení: l’any 2006, el percentatge de dones sobre el total que van cobrar la renda mínima d’inserció
va ser del 75%, el més alt de la sèrie 2001-2006, com es mostra a la taula
següent:
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TAULA 239. EVOLUCIÓ DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES DE
LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ PER SEXES. CATALUNYA, 2006
Unitats: persones beneficiàries i percentatge sobre el total.

CATALUNYA
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Dones
16.774
19.242
21.218
22.065
21.757
21.654

%
73
73
74
74
74
75

Homes
6.106
7.022
7.633
7.855
7.654
7.275

%
27
27
26
26
26
25

Total
22.880
26.264
28.851
29.920
29.411
28.929

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Pel que fa a l’edat, el perfil de la persona beneficiària és, l’any 2006, el
d’una dona entre 36 i 45 anys o entre 46 i 59 anys.
Si analitzem el perfil de les persones beneficiàries en funció de les variables edat i sexe, s’observa que l’any 2006 les dones més madures, de més
de 45 anys, han anat guanyant pes en detriment de les més joves, la qual
cosa es podria explicar per dos motius: per una perpetuació de la situació de
dificultat econòmica i social i, per tant, la no-inserció social i laboral, o bé
per un canvi en el col·lectiu femení que es troba amb aquestes dificultats i
que ha passat de ser un col·lectiu de dones predominantment jove de menys
de 35 anys, com s’observa a la sèrie 2001-2005, a ser un col·lectiu de dones
més madures l’any 2006.
Pel que fa als homes, el perfil del beneficiari també ha variat en el mateix sentit, però de manera menys acusada. Són els homes adults madurs,
de més de 46 anys, el col·lectiu d’homes amb més pes entre els beneficiaris
de la renda mínima d’inserció de l’any 2006.
Amb relació a la distribució de les persones beneficiàries entre els diferents grups d’edat segons el sexe, es constata que ha augmentat el pes
de les dones adultes joves i madures, d’edats compreses entre els 36 i els
45 anys i de 46 i més anys, i que en contrapartida ha disminuït el pes dels
homes adults joves i madurs, sobretot d’aquests últims, és a dir, els homes
de 46 anys o més.
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6.

CULTURA, ESPORTS, LLEURE I CONSUM

6.1. CULTURA, ESPORTS I LLEURE
6.1.1. Novetats normatives i iniciatives públiques
En l’àmbit estatal, aquest any s’ha aprovat la Llei 19/2006, de 5 de
juny, per la qual s’amplien els mitjans de tutela dels drets de propietat intellectual i industrial i s’estableixen normes processals per facilitar l’aplicació
de diversos reglaments comunitaris.104 La regulació que fa la Llei ha d’ajudar a la promoció de la innovació i a la competitivitat de les empreses, i al
desenvolupament cultural. Les modificacions legals han estat realitzades
per transposar les normes comunitàries a l’ordenament jurídic intern.
Aquest any s’ha
modificat el Text
refós de la Llei
de propietat intellectual.

També cal destacar la Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la qual es modifica
el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.105 El motiu de la reforma és la incorporació
al dret espanyol d’una directiva comunitària per harmonitzar, bàsicament, alguns dels aspectes dels drets d’autor en la societat de la informació. Els drets
que es regulen són els de reproducció, distribució i comunicació pública.
En l’àmbit català, podem destacar la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de
la comunicació audiovisual de Catalunya.106 Aquesta Llei es configura com
el marc regulador general del sector de l’audiovisual, i el seu motiu, segons
el preàmbul, ha estat la necessitat d’adequar el sector a les noves tecnologies i de regular-ne les noves formes de gestió. La Llei organitza el sistema
audiovisual en dos nivells: el nivell nacional, que abraça tot el territori de
Catalunya, i el nivell local o de proximitat, d’àmbit municipal o supranacional; cada nivell s’estructura mitjançant el sector públic i el privat.
Aquest any també s’ha publicat el Decret 8/2006, de 31 de gener, pel qual es
crea la Comissió d’Estudi de l’Educació en Lleure.107 El Decret regula aquesta
Comissió com un òrgan de consulta i assessorament del Govern per a la implan-

104. BOE núm. 134, de 06.06.2006.
105. BOE núm. 162, de 08.07.2006.
106. DOGC núm. 4543, de 03.01.2006.
107. DOGC núm. 4564, de 02.02.2006.
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tació de les polítiques públiques d’aquest àmbit i per abordar les necessitats tant
dels agents que ofereixen l’educació en el lleure com dels demandants.
També s’ha de destacar el Decret 52/2006, de 28 de març, sobre la composició i el funcionament del Consell Nacional d’Arxius108 ja que se’n regula una nova composició, una nova estructura i un nou funcionament.
Mitjançant el Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni festiu de
Catalunya,109 es crea el catàleg del patrimoni festiu de Catalunya. Atès que
les manifestacions festives formen part de la cultura popular i tradicional,
es vetlla per protegir i promocionar les festes declarades d’interès nacional
i per conservar els seus elements essencials.
Pel que fa a les iniciatives públiques, en l’àmbit comunitari es pot destacar el programa Cultura 2000, que estava previst per als anys 2000-2004
i que posteriorment es va prorrogar per als anys 2005 i 2006. Els objectius
d’aquest programa són, entre d’altres, promoure el diàleg cultural i el coneixement mutu de la cultura i la història dels diferents pobles d’Europa,
valorar la diversitat cultural, promoure el diàleg intercultural, i millorar
l’accés i la participació dels ciutadans europeus a la cultura.
En l’àmbit estatal, podem destacar el Pla de foment de la lectura 20062007. Els objectius del Pla són, entre d’altres, conèixer els hàbits lectors
dels ciutadans, conèixer la situació i els mitjans humans i materials de les
biblioteques, conscienciar de la importància de la lectura, promocionar la
lectura en diferents àmbits i atendre col·lectius amb dificultats per accedir
als llibres i a la lectura.
En l’àmbit català, a mitjan 2005, es va aprovar el Pla d’equipaments
culturals 2005-2007, com un pla de xoc per impulsar la constitució de la
xarxa d’infraestructures culturals de Catalunya. Els objectius del Pla són el
desplegament d’una xarxa d’equipaments culturals de qualitat per garantir
la igualtat d’oportunitats en l’accés a la cultura, consolidar aquesta xarxa i
millorar la gestió dels equipaments.
Pel que fa a l’esport i com a iniciativa pública autonòmica, podem
destacar el contingut de la Resolució PRE/544/2006, de 22 de febrer, per
la qual es desenvolupen els programes de l’esport escolar per a tothom a

A Catalunya s’han
desenvolupat programes d’esport escolar per a tothom.

108. DOGC núm. 4604, de 30.03.2006.
109. DOGC núm. 4743, de 19.10.2006.

677

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006

Catalunya.110 El Govern considera necessari facilitar l’accés a l’activitat
esportiva als joves en edat escolar com una eina per afavorir la cohesió social. El Govern encomana el desenvolupament d’uns programes esportius
que tenen una durada fins al mes de juny del 2008. Els programes són els
següents: Esport a l’escola, Jocs esportius escolars de Catalunya i Campionats de Catalunya en edat escolar.

6.1.2. Hàbits de la població en l’ús social del temps
Per conèixer quins són els hàbits de la població s’examinen les dades
procedents de l’Estadística de l’ús del temps realitzada els anys 2002-2003
per l’INE, en què s’analitza el temps que es dedica a diferents activitats,
i les dades procedents de l’Enquesta dels hàbits esportius dels espanyols
realitzada pel Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) l’any 2005.
Els catalans dediquen 4 hores i 30
minuts diaris a activitats de lleure.

Tal com s’observa en la taula següent, la població catalana, el 2003, dedicava una mitjana de 4 hores i 30 minuts diaris al lleure, en què sobresurt
el temps dedicat als mitjans de comunicació, bàsicament la televisió.
TAULA 240. ACTIVITATS PRINCIPALS ANALITZADES PER
L’ESTADÍSTICA DE L’ÚS DEL TEMPS I DURADA MITJANA.
CATALUNYA, 2003
Unitats: durada mitjana en hores i minuts.

Activitat
Cura personal
Treball
Llar i família
Mitjans de comunicació
Vida social
Activitats a l’aire lliure
Estudis
Aficions
Treball voluntari
No especificat

Temps dedicat
11:27
02:59
02:58
02:10
01:13
00:49
00:38
00:18
00:12
01:16

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’EUTC/2002-2003 de Institut d’Estadística
de Catalunya.

110. DOGC núm. 4590, de 10.03.2006.
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Tot i que l’Enquesta de l’ús del temps del 2003 concreta les principals activitats de temps lliure i de caràcter social, s’ha optat per comentar les dades més recents del CIS, del 2005, per detallar les activitats
preponderants dels catalans en l’àmbit de la cultura, l’esport i el lleure.
Així, en la taula 241 s’observa que les activitats més esteses són estar
amb la família, veure la televisió, passejar, estar amb les amistats i escoltar música.
TAULA 241. ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE I POBLACIÓ
PARTICIPANT. CATALUNYA, 2005
Unitats: percentatge.

ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE

POBLACIÓ PARTICIPANT

Estar amb la família

86,1

Veure la televisió

84,6

Passejar

76,0

Estar amb les amistats

71,5

Escoltar música

70,7

Llegir

62,5

Escoltar la ràdio

55,6

Anar de compres a centres comercials

53,9

Sortir al camp

49,2

Veure esports

47,2

Anar al cinema

47,1

Fer esport

41,1

Anar de copes

33,1

Navegar per Internet

32,6

Sortir amb parella

29,5

Anar a ballar

23,9

Anar al teatre

17,7

Anar a concerts

17,7

Font: Observatori Català de l’Esport (2006), a partir del CIS (2005).

Afluència a activitats culturals
A continuació, es comenten les principals dades que es desprenen de les
estadístiques que elabora el Departament de Cultura de la Generalitat.
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Pel que fa a les biblioteques de Catalunya, l’any 2004 van realitzar
16.349.130 préstecs; el 82,5% dels préstecs es van realitzar en biblioteques públiques i el 15,1%, en biblioteques d’institucions d’ensenyament
superior.
L’assistència al teatre l’any 2004 va ser de 2.478.912 espectadors, tenint en compte tant les entrades venudes con les invitacions ofertes.
Pel que fa als museus de Catalunya, les dades són de l’any 2005. Les
visites que s’han realitzat a aquests museus i col·leccions han estat de
18.443.634. El 71,6% de les visites s’han fet a la comarca del Barcelonès,
el 8,4% a l’Alt Empordà, el 4% al Tarragonès i el 3,5% al Gironès. D’altra
banda, els museus han dut a terme 2.464 activitats en les quals han participat 2.167.166 persones.
L’any 2005 hi ha hagut 25.869.951 espectadors de cinema, que van anar
a veure les 938 pel·lícules que es van exhibir aquest any.
Des de l’any 2001,
el cinema acusa un
descens d’espectadors.

Tal com es pot comprovar en la taula següent, els espectadors de cinema han sofert un descens des de l’any 2001 fins al 2005. Ara bé, el
descens ha estat més acusat el 2005, un 11% menys respecte de l’any
anterior.
Ben diferent és l’evolució dels espectadors de teatre. Tot i que han sofert un descens durant els anys 2002 i 2003, del 4,5% i del 0,4%, respectivament, durant l’any 2004 s’han incrementat un 17,3%. Caldrà esperar per
veure si aquest canvi de tendència es consolida el 2005.
Els museus han augmentat l’afluència de públic any rere any. Així, l’any
2002 va augmentar el 7,7%; l’any 2003 l’augment de visitants va ser del
8,5%; el 2004 va ser l’any que van tenir un major increment de visitants,
del 12,8%, i l’any 2005 l’augment va ser del 4,4%.
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TAULA 242. EVOLUCIÓ DE LES PERSONES ASSISTENTS
A CINEMA, TEATRE I MUSEUS. CATALUNYA, 2001-2005
Unitats: nombre de persones assistents.

2001

2002

2003

2004

2005

Espectadors
de cinema

31.859.179 30.579.563 29.302.166 29.034.691 25.869.951

Espectadors
de teatre

2.224.156

Visitants
de museus

13.415.521 14.444.826 15.675.496 17.674.729 18.443.634

2.123.506

2.114.024

2.478.912

----------

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Estadístiques Culturals de Catalunya 2006.

Pràctiques esportives
Segons el CIS, s’observa que el 41,1% de la població catalana practica
algun tipus d’esport. Aquest percentatge s’eleva al 47,9% pel que fa als
homes, mentre que el 34,1% de les dones en practica. Si s’analitzen les
pràctiques esportives, es desprèn que, de la població que practica esport,
l’activitat més habitual és la natació, molt distanciada de la segona pràctica
més habitual, el ciclisme.
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TAULA 243. ACTIVITATS ESPORTIVES I POBLACIÓ
PARTICIPANT. CATALUNYA, 2005
Unitats: percentatge d’individus que fan alguna activitat esportiva.

TOTAL

HOMES

DONES

Natació

ACTIVITATS ESPORTIVES

41,3

34,9

50,0

Ciclisme

21,1

24,1

17,1

Gimnàstica en centre esportiu

17,2

13,4

22,4

Excursionisme/muntanyisme

16,2

18,1

13,5

Futbol

12,9

21,1

1,8

Aeròbic, gimnàstica rítmica…

10,4

1,7

22,4

Futbol sala, futbet, futbol…

10,0

17,2

0,0

Esquí i altres

9,0

7,8

10,6

Jòguing

8,5

10,8

5,3

Gimnàstica de manteniment
a casa

8,2

4,7

12,9

Bàsquet

8,0

10,8

4,1

Tennis

5,7

8,2

2,4

Musculació, culturisme

4,5

5,6

2,9

Atletisme

3,7

3,9

3,5

Pesca

2,7

4,7

0,0

Altre esport

9,2

7,3

11,8

Font: Observatori Català de l’Esport (2006), a partir del CIS (2005).
L’esport practicat
majoritàriament per
la població catalana és la natació.

Les dades mostren algunes diferències quant als hàbits esportius entre
homes i dones. Tot i que l’esport més practicat continua sent la natació en
ambdós casos, el futbol i el futbol sala adquireixen un major protagonisme
entre els homes, mentre que, pel que fa a les dones, s’observa una major
pràctica d’esports relacionats amb la gimnàstica.
De l’Enquesta del CIS també es desprèn que, de la població que practica esport, el 43% ho fa un o dos cops per setmana; el 39,8% el practica tres
cops o més per setmana, i el 6,2% de la població només el practica durant
les vacances.
Els principals motius per practicar esport són: per fer exercici, un
64,7%, i per diversió i passar l’estona, un 45,8%. També és rellevant el fet
que un 37,1% ho faci per mantenir o millorar la salut, i que un 31% ho faci
perquè li agrada l’esport. Altres motius esmentats han estat els següents:
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per trobar-se amb les amistats (23,6%), per evasió (14,4%), per mantenir la
línia (14,2%) o perquè li agrada competir (2,7%). D’altra banda, els motius
majoritaris per no practicar l’esport han estat per manca de temps lliure
i perquè no els agrada fer esport, amb un 42,4% i un 42,2%, respectivament. Altres factors desmotivadors de la pràctica de l’esport són: la mandra
(27,5%), l’edat (24,7%) o el cansament després de sortir de la feina o dels
estudis, amb un 15,9%.

Els mitjans de comunicació i la seva difusió
L’any 2005 a Catalunya es van publicar 22 diaris. Aquests diaris es
poden analitzar des de diferents perspectives. Així, segons el tipus de diari,
ens trobem que 18 són diaris d’informació general i 4 són diaris d’esports;
segons el tipus de distribució, es pot assenyalar que 16 són de pagament i
6 són gratuïts; pel que fa a l’idioma de publicació, 8 es publiquen en català
i 14 en castellà; quant a la seva difusió, 10 són d’àmbit de comunitat autònoma i 12 són diaris locals o comarcals.
La taula següent ens mostra l’evolució dels diaris, setmanaris i revistes
publicats a Catalunya i de la seva difusió. Pel que fa al nombre de diaris, ha
augmentat de l’any 2003 al 2005, però la difusió dels diaris de pagament
tot i que havia augmentat el 2% l’any 2004, l’any 2005 ha sofert una caiguda del 2% i ha tornat a la mateixa difusió de l’any 2003. Aquestes dades
indiquen que, tot i la irrupció de la premsa gratuïta, la difusió de diaris de
pagament no sembla haver quedat gaire afectada.

La difusió dels diaris de pagament no
sembla haver patit
en excés per la irrupció de la premsa
gratuïta.

Tant els setmanaris com les revistes l’any 2004 van tenir un important
increment de la difusió, però no ha passat el mateix l’any 2005 ja que hi ha
hagut un descens de la difusió del 14,6% i del 10,5%, respectivament.
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TAULA 244. DIFUSIÓ DELS DIARIS, SETMANARIS
I REVISTES. CATALUNYA, 2003-2005
Unitats: nombre de diaris, setmanaris i revistes.

2003

2004

2005

20

21

22

735.815

750.930

736.122

42

44

43

1.609.235

1.747.576

1.491.781

de pagament

750.456

780.683

784.116

gratuïts

858.779

966.893

707.665

76

82

73

2.814.627

3.256.864

2.916.329

de pagament

1.742.107

1.965.552

1.905.159

gratuïtes

1.072.520

1.291.312

1.011.170

Diaris publicats a Catalunya
Difusió dels diaris de pagament
Difusió dels diaris gratuïts
Setmanaris editats a Catalunya
Difusió dels setmanaris

Revistes editades a Catalunya
Difusió de les revistes

738.742

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de les Estadístiques Culturals de Catalunya 2006.

Pel que fa a la radiodifusió, podem destacar que l’any 2005 hi ha 350
emissores de freqüència modulada, de les quals 256 són municipals i 94,
privades. Pel que fa a l’evolució d’aquestes emissores des de l’any 2001, es
pot assenyalar que hi ha un creixement sostingut: l’any 2002 s’incrementen
el 3,5%, l’any 2003 l’1,2%, l’any 2004 el 3,1% i l’any 2005 el 3,9%.
Pel que fa a la televisió, es pot assenyalar que l’any 2004 Catalunya
tenia 112 televisions locals, 59 de les quals eren de titularitat privada i 53,
de titularitat municipal.
Pel que fa al repartiment de l’audiència catalana per cadenes l’any 2006,
tal com es pot observar en el gràfic següent, les televisions més vistes són
les privades Tele 5 i Antena 3, seguides de TV3 i de TVE1. Si es compara
amb el 2005, s’observa una petita pèrdua d’audiència dels canals generalistes consolidats a favor de les noves cadenes (Cuatro i La Sexta) i de la resta
de televisions (TV locals, D+ i satèl·lit analògic).
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TAULA 245. REPARTIMENT DE L’AUDIÈNCIA ANUAL.
CATALUNYA, 2005-2006
Unitats: repartiment percentual de l’audiència, estimat a partir del temps de visió de cada
cadena i punts percentuals.

CADENES

2005

2006

Diferència

TV3

19,6

18,2

-1,4

K3-33

5,3

4,3

-1

TV1

15,5

14,3

-1,2

TV2

4,7

3,8

-0,9

Tele 5

20,8

19,3

-1,5

20,2

18,6

-1,6

Antena 3
Canal Plus /

Cuatro1

2,4

6,5

4,1

La Sexta2

--

1,2

1,2

Altres TV3

11,5

13,7

2,2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.
(1) Cuatro a partir del 07.11.2005 i D+ passa a altres TV.
(2) A partir de l’1.04.2006.
(3) Inclou Canal 9, TV locals, City TV, D+ i satèl·lit analògic.

6.1.3. Despesa privada en cultura
L’any 2005, la despesa privada per persona en cultura a Catalunya va
ser de 289,8 euros (amb un increment respecte del 2004 del 16,9%), només
superada dins l’àmbit espanyol per la Comunitat Autònoma de Madrid,
amb 335,1 euros per persona, i el País Basc, amb 296,7 euros.
En llibres i publicacions periòdiques es van gastar de mitjana 73,8 euros, dada que es troba 3,5 euros per sobre de la mitjana estatal però que és
inferior als 139,3 euros gastats de mitjana al País Basc o als 97 euros de la
comunitat foral de Navarra. La despesa de consum en llibres i publicacions
va disminuir el 4,9% respecte del 2004.

L’any 2005, la despesa privada per
persona en cultura
a Catalunya va ser
de 289,8 euros.

En serveis culturals, la despesa mitjana va ser de 84,8 euros, el 22%
més que la mitjana estatal, i Catalunya és la tercera comunitat autònoma
amb més despesa. Només la Comunitat de Madrid, amb 128 euros i la
Comunitat Valenciana, amb 90,3 euros, van tenir un valor de despesa
més elevat. És, també, una despesa en clar creixement, un 22,9% respecte del 2004.
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En equips i accessoris audiovisuals de tractament de la informació,
Catalunya va ser la comunitat autònoma amb més despesa (101,5 euros
de mitjana per persona), amb un increment de gairebé el 37% respecte del
consum del 2004.
TAULA 246. EVOLUCIÓ DE LA DESPESA MITJANA EN BÉNS I
SERVEIS CULTURALS A CATALUNYA (PER CONCEPTE)
Unitats: euros i percentatges.

Concepte

2004

2005

Variació 04/05 (%)

Llibres i publicacions periòdiques

77,6

73,8

-4,9

Serveis culturals

69

84,8

22,9

Equips i accessoris audiovisuals

74,1

101,5

36,4

Altres béns i serveis

74,1

29,8

-59,8

Total

247,9

289,8

16,9

Font: INE. Enquesta contínua de pressupostos familiars.

6.1.4. Despesa pública en cultura
La despesa pública
en cultura mostra
una tendència creixent els darrers cinc
anys.

La despesa pública en cultura, segons les darreres dades del Departament de Cultura, mostra una tendència creixent els darrers cinc anys.
Per a l’any 2005, la despesa de la Generalitat va ser de 269.058,37
milers d’euros, dada que significa un increment del 62,4% respecte a
la despesa de l’any 2001 i d’un 23,8% si ho comparem amb l’any anterior.
Pel que fa a les diputacions, el 2005 es va realitzar una despesa de
84.642,60 milers d’euros, amb un increment del 10,94% respecte a la
despesa realitzada l’any 2001 i del 2,1% respecte al 2004. Així mateix,
quant als ajuntaments, la despesa va ser de 444.741,8 milers d’euros, amb
un increment del 36,3% en comparació amb el 2001 i un 2,5% superior
al 2004.
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GRÀFIC 223. DESPESA PÚBLICA EN CULTURA. 2001-2005
Nota: milers d’euros.
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Font: Departament de Cultura.

La despesa pública total111 va ser de 803.551,21 milers d’euros, amb
un increment del 40% respecte de l’any 2001 i del 8,6% en relació amb
l’any 2004.
Per comunitats autònomes, segons les dades del Ministeri de Cultura de
l’any 2004, la Generalitat de Catalunya és la que va fer una despesa més
elevada, 221.620 milers d’euros, seguida de les comunitats d’Andalusia
(183.057 milers d’euros) i Madrid (151.594 milers d’euros). Per destinació
de la despesa, destaca la inversió en arts plàstiques, escèniques i musicals,
amb un valor de 68.988 milers d’euros, dada només superada per la Comunitat de Madrid amb 79.329 milers d’euros.

Per comunitats autònomes, Catalunya
va ser la comunitat
amb una despesa
més elevada.

La despesa en llibres i audiovisuals va ser de 25.069 milers d’euros, un
valor molt per sobre de la resta de comunitats i que significa el 40,1% del
total de la despesa comunitària estatal.

111. S’hi inclouen els consells comarcals.
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6.1.5. Producció editorial
L’any 2006 hi ha
hagut un augment
de la producció editorial a Catalunya.

Aquest any a Catalunya la producció editorial (llibres i fullets) s’ha
incrementat respecte a l’any anterior. El nombre de títols s’ha incrementat
el 2,7% i el nombre d’exemplars, el 5,4%; a Espanya, el nombre de títols ha
tingut un augment del 4,2%, mentre que el nombre d’exemplars ha sofert
un descens del 8,5%.
Si distingim entre llibres i fullets, a Catalunya el nombre de llibres ha
augmentat el 3,5% respecte a l’any anterior; a Espanya l’augment ha estat
del 6,7%, i el nombre de fullets ha sofert un descens tant a Catalunya, de
l’1,5%, com a Espanya, del 8,3%.
En la taula següent es mostra l’evolució de la producció editorial de llibres i fullets tant a Catalunya com a Espanya i el percentatge que representa
la producció catalana respecte a la total de l’Estat. Aquest any Catalunya ha
sofert un decrement de 0,5 punts respecte al total de la producció editorial
estatal.
TAULA 247. PRODUCCIÓ EDITORIAL A CATALUNYA
I ESPANYA, 2001-2006
Unitats: nombre de títols i exemplars, i percentatge.

2001
Títols

2002

Exemplars

Títols

2003

Exemplars

Títols

Exemplars

Catalunya

18.982

95.438.000

21.185

94.972.000

22.169

97.843.000

Espanya

65.525

218.579.000

66.780

228.590.000

72.048

238.747.000

29,0

43,7

31,7

41,5

30,8

41,0

Cat./Esp.%

2004

2005

2006

Títols

Exemplars

Títols

Exemplars

Títols

Exemplars

Catalunya

15.612

79.015.000

17.899

100.244.000

18.384

105.689.000

Espanya

60.492

213.558.000

63.551

281.005.000

66.270

255.721.000

25,8

37,0

28,2

35,7

27,7

41,3

Cat./Esp.%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estadística de la producció editorial. INE.

Pel que fa a l’idioma de publicació de la totalitat de llibres i fullets estatals, l’idioma majoritari, amb el 78,3% sobre el total, és el castellà; seguit
del català, amb el 10,7%; el gallec, amb el 2,1%; l’anglès, amb l’1,8%, i
l’euskera, amb l’1,5%.
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6.2. CONSUM I DEFENSA DEL CONSUMIDOR
6.2.1. Novetats normatives i iniciatives públiques
En l’àmbit estatal, cal destacar que s’ha publicat al final de l’any
2006 la Llei 44/2006, de 29 de desembre, de millora de la protecció dels
consumidors i usuaris.112 Mitjançant aquesta Llei es modifiquen la Llei
26/1984, de defensa dels consumidors i usuaris; la Llei 7/1998, sobre
condicions generals de contractació, i la Llei 40/2002, que regula el contracte d’aparcament de vehicles. Aquestes modificacions són degudes,
d’una banda, per complir una sentencia del Tribunal de Justícia de les
Comunitats Europees i, de l’altra, perquè es pretén millorar la protecció
dels consumidors.
En l’àmbit de Catalunya, podem destacar l’Ordre TRI/487/2006, de 18
d’octubre, per garantir la informació i la protecció dels drets dels consumidors i usuaris en el procés d’implantació de la televisió digital terrestre.113
Aquesta Ordre regula la prestació del servei d’adequació de la televisió
analògica a la digital terrestre i la informació que han de rebre els consumidors i usuaris quan s’interessin per la compra de receptors de televisió
digital terrestre o de televisors nous.

6.2.2. Consulta i reclamacions dels consumidors
Aquest any l’activitat de l’Agència Catalana del Consum ha crescut
significativament, tal com es pot apreciar en la taula següent:

112. BOE núm. 312, de 31.12.2006.
113. DOGC núm. 4747, de 25.10.2006.
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TAULA 248. ACTIVITAT DE L’AGÈNCIA CATALANA
DEL CONSUM
Unitats: nombre d’activitats.

2006

2005

Consulta 012

55.038

29.633

Consulta ACC

10.078

9.407

Reclamacions gestionades

7.338

6.821

Mediacions

3.186

2.395

Laudes

1.154

1.395

Campanyes d’inspecció

18

17

Actuacions inspectores

18.310

16.858

Expedients sancionadors incoats

1.072

1.177

Sancions imposades
Import de les sancions

971

731

2.925.070 €

2.255.760 €

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència Catalana del Consum.
L’any 2006 les consultes sobre consum
al 012 han augmentat el 85,7%.

Les dades ens indiquen una consolidació important de les consultes realitzades al 012 en temes de consum, atès que han crescut el 85,7% respecte
a l’any 2005. Les consultes ateses directament per l’Agència també han
augmentat però de manera molt més moderada, un 7,1%.
Pel que fa a les consultes realitzades al 012, s’ha d’indicar que, com
mostra el gràfic següent, el major nombre de consultes estan relacionades
amb la telefonia i Internet. Si es compara amb l’any anterior, tot i que en
nombres absoluts les xifres són similars, pel que fa al pes d’aquest sector
sobre el total de consultes, s’observa una significativa reducció. Aquest any
destaquen les consultes a l’entorn del tema dels olis, a causa de la publicitat enganyosa que hi va haver al mes d’abril sobre un oli que s’anunciava
d’oliva quan en realitat no ho era.
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GRÀFIC 224. CONSULTES AL 012 EN TEMES DE CONSUM.
CATALUNYA, 2006
Unitats: percentatges.
Telefonia i internet

Habitatge

vehicles

Transports

Aparells d'ús domèstic

Gas i llum

Entitats financeres

Olis

Altres

19
6
49
5
5
5
3 4

4

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència Catalana del Consum.

Aquest any 2006 s’han gestionat 7.338 reclamacions, el 7,6% de reclamacions més que l’any anterior. El 27% de les reclamacions han estat
per motius relacionats amb la telefonia i Internet; el 23%, per motius relacionats amb el transport; el 6%, per motius relacionats amb el sector dels
mobles, i un altre 6%, per motius relacionats amb el sector dels vehicles.
De les reclamacions efectuades, el 60% es van resoldre per mediació o
arbitratge. El 45% de les mediacions van ser sobre assumptes relacionats
amb la telefonia i Internet, i el 24% van ser sobre assumptes relacionats
amb el sector dels transports, amb nombroses reclamacions referents als
problemes a l’Aeroport de Barcelona el 28 de juliol. Pel que fa als laudes,
el 56% han estat sobre matèries relacionades amb la telefonia i Internet, i
l’11% amb el sector dels mobles.
Com es pot observar a partir de les dades anteriors, el sector més conflictiu és el de la telefonia i Internet, seguit del sector dels transports.
L’augment de les mediacions i els arbitratges és degut al fet que cada
any puja el nombre d’establiments que s’adhereixen a la Junta Arbitral de
Consumidors de Catalunya; aquest any hi ha hagut 361 noves adhesions i
el nombre total d’establiments adherits s’eleva a 3.652.

Els sectors més
conflictius han estat
els de telefonia, Internet i transports.
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L’actuació inspectora també s’ha intensificat aquest any: s’han realitzat
18 campanyes inspectores, una més que l’any anterior, i les actuacions inspectores s’han incrementat el 8,6%. El 52,7% de les actuacions inspectores
s’han dut a terme a Barcelona, el 23,6% a Tarragona, el 12,6% a Girona i
l’11% a Lleida.
Malgrat el descens del 8,9% dels expedients sancionadors, el nombre
de sancions imposades s’ha incrementat el 32,8% i l’import de les sancions
també ha augmentat el 29,7%.
Com a conseqüència de l’activitat inspectora, 195.597 productes s’han
retirat del mercat: el 37% dels productes retirats ha estat material elèctric i
d’il·luminació; el 26%, accessoris d’automòbil; el 14%, productes de puericultura, i el 8%, joguines.

6.2.3. Despesa en consum
Segons les dades del quart trimestre del 2005 de l’Enquesta contínua de
pressupostos familiars de l’INE, la despesa mitjana en consum per persona
a Catalunya va ser de 2.275,12 euros, per sota de la Comunitat de Madrid
(2.699,7 euros), les Illes Balears i el País Basc (2.541,3 euros i 2.423,4
euros, respectivament).
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TAULA 249. DESPESA MITJANA PER PERSONA
EN ALIMENTACIÓ I RESTA DE DESPESES. 4T TRIMESTRE 2005
Unitats: despesa en euros per trimestre.

Total

Alimentació,
begudes i tabac

Resta

Andalusia

1.922,3

401,4

1.520,9

Aragó

2.129,5

448,4

1.681,1

Astúries

2.026,1

333,3

1.692,9

Balears

2.541,3

358,2

2.183,1

Canàries

2.005,8

329,1

1.676,7

Cantàbria

2.190,4

503,9

1.686,5

Castella i Lleó

1.963,5

443,2

1.520,3

Castella - La Manxa

1.907,4

407,2

1.500,2

Catalunya

2.275,1

456,7

1.818,4

Comunitat Valenciana

2.256,0

418,4

1.837,7

Extremadura

1.488,6

387,8

1.100,7

Galícia

1.878,2

442,6

1.435,6

Madrid

2.699,5

431,5

2.268,0

Murcia

1.818,5

409,1

1.409,4

Navarra

2.258,9

392,4

1.866,4

País Basco

2.423,4

490,3

1.933,2

Rioja (La)

2.149,0

426,0

1.723,0

Ceuta i Melilla

2.152,6

579,4

1.573,3

TOTAL

2.164,7

422,8

1.741,9

Font: Institut Nacional d’Estadística. Enquesta contínua de pressupostos familiars, 4t trimestre.

Dels components del consum a les llars destaquen per volum de despesa els epígrafs corresponents als articles de vestir i calçat, els hotels, els
cafès i restaurants, els transports i, finalment, amb la despesa més elevada,
l’apartat referent a l’alimentació i les begudes. Aquest darrer epígraf va
assolir a Catalunya el 20% respecte de la despesa total, la qual va ocupar
l’onzena posició, just darrere del País Basc. El volum de despesa, sempre
superior a la mitjana espanyola, ha mostrat una tendència creixent els darrers anys, en passar dels 7.303,3 euros per persona l’any 2000 als 9.098,66
de l’any 2005.

Dins l’àmbit estatal, Catalunya
ocupa la quarta
posició en volum de
despesa mitjana per
persona.
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GRÀFIC 225. DESPESA MITJANA PER PERSONA. 2000-2005
Unitats: euros.
10.000
9.098,7

8.803,4
8.270,0

8.544,7

7.879,3
8.000

7.303,3

7.716,0
8.002,8
7.501,8
7.159,5
6.885,2

6.000

6.425,4

4.000
2000

2001

2002

2003

Espanya

Font: INE. Enquesta contínua de pressupostos familiars.
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1.

NORMATIVA

Amb caràcter previ, cal destacar que el nou Estatut d’autonomia de
Catalunya1 incorpora el desenvolupament sostenible com un valor que ha
de ser promogut pels poders públics de Catalunya.2 Aquest reconeixement
es reflecteix en la inclusió de determinats drets i deures en relació amb
el medi ambient,3 en l’establiment d’un principi rector relatiu al medi
ambient, el desenvolupament sostenible i l’equilibri territorial4 i en la
fixació del marc competencial d'aquestes matèries (entre d’altres, l'art. 117
en relació amb l’aigua i les obres hidràuliques; l'art. 119 en relació amb la
caça, la pesca, les activitats marítimes i l'ordenació del sector pesquer; l'art.
133 sobre energia i mines; l'art. 144 sobre medi ambient, espais naturals
i meteorologia i l'art. 149 sobre ordenació del territori i del paisatge, del
litoral i urbanisme).
Contaminació atmosfèrica
Pel que fa a aspectes concrets, en els darrers anys la preocupació pels
efectes del canvi climàtic s’ha traduït en l’aprovació de normes diverses en
els diferents àmbits competents.

1. Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
BOE núm. 172 i DOGC núm. 4680, ambdós del 20.07.2006.
2. Article 4.3.
3. Article 27.
4. Article 46.
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En l’àmbit europeu, el 2006 pot destacar-se l’aprovació del Reglament
núm. 842/2006 sobre determinats gasos fluorats d’efecte d'hivernacle
procedents de sistemes d’aire condicionat en vehicles de motor5 i la
Decisió de la Comissió, de 23 de novembre, per la qual es modifica la
Decisió 2005/381/CE per la qual es crea un qüestionari per informar sobre
l’aplicació de la Directiva 2003/87/CE per la qual s’estableix un règim per
al comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d'hivernacle a la Comunitat
i per la qual es modifica la Directiva 96/61/CE del Consell.6
En matèria de canvi climàtic, si bé no té caràcter normatiu, val la pena
destacar també el quart Informe nacional de la Comunitat Europea per al
Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic7 en el qual
es descriuen les polítiques en matèria de canvi climàtic i es presenta la
informació sobre les previsions d’emissions de gasos d’efecte d'hivernacle
i sobre la repercussió de les polítiques de la Comunitat en aquesta matèria.8
En l’àmbit espanyol, s’aprova el Reial decret 777/2006, de 23 de
juny, pel qual es modifica el Reial decret 1866/2004, de 6 de setembre,
que aprova el Pla nacional d’assignació de drets d’emissió.9 Per mitjà
d’aquest Pla s’estableix la quantitat total de drets que es preveu assignar
a les instal·lacions incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 1/2005, de 9
de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de
gasos d’efecte d'hivernacle.10 Les modificacions al Reial decret 1866/2004
tenen l'origen en el Reial decret llei 5/2005, de reformes urgents per a
l’impuls a la productivitat i per a la millora de la contractació pública, que
modifica la Llei 1/2005 com a conseqüència de la Decisió de la Comissió
Europea de 27 de desembre del 2004, relativa al Pla nacional d’assignació
de drets d’emissió presentat per Espanya el 2002, que indicava els canvis

5. DOUE L 161, de 14.6.2006
6. DOUE L 329, de 25.11.2006.
7. 8.2.2006.
8. En un altre àmbit, destaca l’Informe sobre l’impacte del canvi climàtic i l’escalfament
global sobre l’economia mundial, redactat per l’economista Nicholas Stern per encàrrec del
Govern del Regne Unit. A les conclusions principals d’aquest Informe, presentat el 30 d’octubre, s’afirma que es necessita una inversió equivalent a l’1% del PIB mundial per mitigar els
efectes del canvi climàtic i que, si no es fa aquesta inversió, el món s’exposa a una recessió
que pot arribar al 20% del PIB mundial.
9. BOE núm. 150, de 24.6.2006.
10. BOE núm. 59, de 10.03.2005. Aquesta Llei prové del Reial decret llei 5/2004, de 27
d’agost, pel qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, convalidat pel Congrés i tramitat d’urgència com a projecte de llei. Per mitjà d’aquesta
norma es transposa a l’ordenament espanyol el règim comunitari de comerç de drets d’emissió
de gasos d’efecte hivernacle que estableix la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i
del Consell.
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que s’havien d’introduir al Pla per poder considerar-lo conforme al dret
comunitari.
Amb posterioritat, s’aprova el Reial decret 1370/2006, de 24 de novembre, pel qual s’aprova el Pla nacional d’assignació de drets d’emissió de
gasos d’efecte d'hivernacle 2008-2012.11 Aquest és el segon pla elaborat
en el marc comunitari del règim del comerç de drets d’emissió. A més,
és el primer pla que s’aplicarà coincidint amb el període de compromís
(2008-2012) establert pel Protocol de Kyoto a la Convenció marc de
Nacions Unides de canvi climàtic.12 El pla té per objectiu fer front al repte
de complir el compromís de limitació del creixement de les emissions de
gasos d’efecte d'hivernacle tot preservant la competitivitat i l’ocupació de
l’economia espanyola, així com l’estabilitat del pressupost públic.
En l’àmbit català, s’aprova el Decret 397/2006, de 17 d’octubre,
d’aplicació del règim de comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i de regulació del sistema d’acreditació de verificadors
d’informes d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.13 Aquest Decret
té per objecte establir el règim jurídic de les autoritzacions i del seguiment
de l’emissió de gasos d’efecte d'hivernacle.
En relació amb la contaminació atmosfèrica, també s’aprova el Decret
226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones de protecció especial de
l’ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el
Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant
diòxid de nitrogen i per a les partícules.14 Per mitjà d’aquest Decret es declaren determinades zones de protecció especial a l'efecte del que disposa la Llei
22/1983, de protecció de l’ambient atmosfèric, atès que es constata en aquestes
zones la superació dels nivells admissibles de diòxid de nitrogen i de partícules
en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres. A més, s’insta el Departament
de Medi Ambient i Habitatge a promoure la creació d’una comissió interdepartamental, amb la col·laboració dels ens locals, per tal de formular abans d’un
any el Pla d’actuació per restaurar i millorar la qualitat de l’aire.15

11. BOE núm. 282 de 25.11.2006.
12. El Protocol a la Convenció marc de Nacions Unides.
13. DOGC núm. 4748, de 26.10.2006. Aquest Decret deroga el Decret 390/2004, d’assignació
de competències en matèria d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
14. DOGC núm. 4641, de 25.2.2006.
15. El 14.12.2006 es publica al DOGC l’anunci d’informació pública del Pla d’actuació per
restablir la qualitat de l’aire als 40 municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat definits pel Decret 266/2006, de 23 de maig,
com a zona de protecció especial.
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Contaminació sonora
En matèria de contaminació sonora, s’aprova el Reial decret 524/2006,
de 28 d’abril, pel qual es modifica el Reial decret 212/2002, de 22 de
febrer, pel qual es regulen les emissions sonores a l’entorn degudes a
determinades màquines d’ús a l’aire lliure.16 Per mitjà d’aquesta norma
s’incorpora a l’ordenament espanyol la Directiva 2005/88/CE que modifica la Directiva 2000/14, atesa la comprovació que determinats valors límit
establerts per aquesta resultaven inviables tècnicament.
Aigua
En matèria d’aigua s’han aprovat diverses normes. En l’àmbit comunitari, destaca l’aprovació de la Directiva 2006/7/CE del Parlament Europeu
i del Consell, de 15 de febrer, relativa a la gestió de la qualitat d’aigües de
bany, i per la qual es deroga la Directiva 76/160/CE,17 que té per objectiu
modernitzar la legislació anterior i es proposa reduir els riscos per a la salut
dels banyistes. S’aprova també la Directiva 2006/44/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 6 de setembre, relativa a la qualitat de les aigües
continentals que requereixen protecció o millora per ser aptes per a la vida
dels peixos.18
La Directiva 2006/11/CE, relativa a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses vessades al medi aquàtic de la Comunitat,
codifica la Directiva 76/464/CEE i les modificacions a les quals aquesta ha
estat sotmesa, però no hi introdueix modificacions de fons. També es codifica la Directiva 79/923/CEE per mitjà de la Directiva 2006/11319 relativa
a la qualitat de l’aigua per a la cria de mol·luscs.
En matèria d’aigües en l’àmbit comunitari destaca també la Directiva
2006/118/CE, relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la
contaminació i el deteriorament,20 que té per objectiu garantir una protecció reforçada per a les aigües subterrànies establint criteris d’avaluació
i valors límit per a les substàncies contaminants, equilibrant alhora les
prerrogatives de les autoritats comunitàries i nacionals a partir del principi
de subsidiarietat.

16. BOE núm. 106, de 04.05.2006.
17. DOUE L 64, de 04.03.2006.
18. DOUE L 264, de 26.09.2006.
19. DOUE L 376, de 27.12.2006.
20. DOUE L 372, de 27.12.2006.
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En l’àmbit català, destaca la Resolució MAH/2370/2006, de 3 de juliol,
per la qual es fa públic l’Acord de Govern de 20 de juny del 2006, pel
qual s’aprova el Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005
(PSARU 2005).21 El PSARU 2005 és un instrument de planificació hidrològica que té per objecte definir totes les actuacions destinades a reduir la
contaminació originada per a l’ús urbà de l’aigua i que permetin assolir
els objectius de qualitat de l’aigua en el context del Pla de sanejament de
Catalunya, aprovat el 1995. Aquest nou programa substitueix el PSARU
2002 per adequar-se als nous criteris temporals i competencials que resulten de la normativa europea, en especial de la Directiva 2000/60/CE, per la
qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política de
l’aigua, i de la Llei 62/2003 que la transposa parcialment a l’ordenament
espanyol.
A través de la Resolució MAH/2465/2006, de 13 de juliol, es fa públic
l’Acord del Govern de 4 de juliol, pel qual s’aprova el Pla sectorial de
cabals de manteniment de les conques internes de Catalunya22 que es dicta
en desplegament del Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya
aprovat el 1998 i que té per objecte determinar els cabals de manteniment
que caldrà que circulin per cada riu o tram de riu per garantir un nivell
admissible de desenvolupament de la vida aquàtica. L’aprovació d’aquest
Pla deriva de la Directiva 2000/60/CE, ja esmentada, que obliga els estats
membres a assolir un bon estat ecològic de les seves masses d’aigua superficial, mandat que ha estat recollit per la Llei 10/2001, del Pla hidrològic
nacional, i el Reial decret legislatiu 1/2001, que aprova el Text refós de la
Llei d’aigües.
El Decret 380/2006, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
de planificació hidrològica,23 té l'origen en el Decret legislatiu 3/2003, pel
qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya.
Aquest Reglament estableix i regula el procediment d’elaboració i aprovació dels diferents plans i programes establerts pel Decret legislatiu 3/2003,
tot incorporant-hi les previsions de la normativa comunitària, en particular
la Directiva 2000/60/CE, desenvolupa la legislació bàsica estatal en aquesta matèria i garanteix el principi d’accés a la informació i la participació
dels ciutadans.

21. DOGC núm. 4679, de 19.07.2006.
22. DOGC núm. 4685, de 27.07.2006.
23. DOGC núm. 4740, de 16.10.2006.
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El Decret 304/2006, de 18 de juliol, sobre l’estàndard i la millora
de l’eficiència en l’ús de l’aigua, a l'efecte de la determinació del cànon
de l’aigua,24 intenta minimitzar les afectacions a la competitivitat de les
indústries que puguin derivar de la nova fiscalitat sobre el cicle de l’aigua
i fomentar l’ús racional i eficient de l’aigua a les indústries. Per aconseguir
aquests objectius s’ofereix a les indústries dues possibilitats: utilitzar la
metodologia per a la determinació i la declaració dels estàndards d’ús de
l’aigua o bé utilitzar el sistema alternatiu de determinació i declaració de
l’eficiència en l’ús de l’aigua. El CTESC va aprovar el Dictamen 6/2002
sobre el Projecte de decret d’aquesta norma.
En matèria de residus, en l’àmbit comunitari s’han aprovat diverses
normes: la Directiva 2006/21/CE del Parlament Europeu i del Consell,
de 15 de març, sobre la gestió de residus d’indústries extractives i per la
qual es modifica la Directiva 2004/35/CE.25 L’objectiu d’aquesta Directiva
és garantir una gestió respectuosa del medi ambient i de la salut humana; la Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5
d’abril, relativa als residus,26 que codifica la Directiva 75/442/CEE;27 el
Reglament CE núm. 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 14
de juny, relatiu a la transferència de residus.28 L’objectiu d’aquesta norma,
que substituirà el Reglament 259/93 a partir del 12 de juliol del 2007, és
reforçar, simplificar i especificar els procediments actuals de control de la
transferència de residus.
Destaca també la Directiva 2006/66/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de 6 de setembre, relativa a les piles i acumuladors i als residus
de piles i acumuladors, i per la qual es deroga la Directiva 91/157/CEE.29
L’objectiu és reduir l’impacte negatiu de les piles i els acumuladors per al
medi ambient, i establir també algunes condicions per garantir el funcionament adequat del mercat interior.

24. DOGC núm. 4681, de 21.07.2006.
25. DOUE L 102, d’11.04.2006.
26. DOUE L 114, de 27.04.2006.
27. En l’Informe de 19 de juliol de la Comissió sobre l’aplicació de la legislació comunitària
en matèria de residus (2001-2003) es destaca que, en general, malgrat els avenços registrats,
segueix sense poder considerar-se satisfactòria l’aplicació d’aquesta legislació. D’altra banda,
en l’Informe de la Comissió, de 6 de desembre, sobre l’aplicació de la Directiva 94/62/CE,
relativa als envasos i residus d’envasos, es conclou que els objectius de la Directiva en matèria
de valorització i reciclatge són adequats i que convé mantenir-los, sobretot atesos els llargs
períodes transitoris concedits a diversos estats membres.
28. DOUE L 190, de 12.07.2006.
29. DOUE L 266, de 26.09.2006.
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En l’àmbit estatal, s’ha aprovat el Reial decret 252/2006, de 3 de març,
pel qual es revisen els objectius de reciclatge i valorització establerts
per la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, i pel
qual es modifica el Reglament per a la seva execució aprovat pel Reial
decret 782/1998, de 30 d’abril.30 Aquesta norma transposa parcialment la
Directiva 2004/12/CE a través de la modificació dels objectius de reciclatge i valorització de la Llei 11/1997, i substitueix l’annex 4 del Reial decret
782/1998 en relació amb la informació que s'ha de subministrar sobre
envasos i residus d’envasos en compliment de la Decisió 2005/270/CE de
la Comissió, a l'efecte de garantir la comparabilitat de dades entre els estats
membres. En estreta relació amb aquest Reial decret, s’aprova l’Ordre
MAM/3624/2006, de 17 de novembre, per la qual es modifiquen l’annex 1
del Reglament per al desplegament i l'execució de la Llei 11/1997,
d’envasos i residus d’envasos, aprovat pel Reial decret 782/1998, i l’Ordre
de 12 de juny de 2001, per la qual s’estableixen les condicions per a la
no-aplicació als envasos de vidre dels nivells de concentració de metalls
pesats establerts a l’article 13 de la Llei 11/1997, de 24 d’abril.31
S’aprova també el Reial decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es
regula la gestió d’olis industrials utilitzats.32 L’objecte d’aquesta norma és
establir mesures per prevenir la incidència ambiental dels olis industrials i
reduir la generació d’olis usats o, com a mínim, facilitar-ne la valorització,
preferentment a través de regeneració o d’altres formes de reciclatge.
En l’àmbit català, en matèria de residus, destaca la Resolució
MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació
de la revisió del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya
per part del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya.33
La revisió té per objectiu adaptar el Programa als canvis fàctics, normatius
i tecnològics produïts al llarg de la seva vigència i la creació, per mitjà de
l’Ordre MAH/394/2006, de 27 de juliol, del Consell per a la Prevenció i
la Gestió de Residus a Catalunya34 com a òrgan d’assessorament i de participació del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya i
com a mecanisme que possibilita la participació de la societat en el debat
públic ambiental en matèria de residus.

30. BOE núm. 54, de 04.06.2006.
31. BOE núm. 285, de 29.11.2006.
32. BOE núm. 132, de 03.06.2006.
33. DOGC núm. 4670, de 06.07.2006.
34. DOGC núm. 4692, de 07.08.2006.
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Paisatge
El Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desplega la Llei
8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es
regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística.35 Aquest
Decret fou dictaminat pel CTESC per mitjà del Dictamen 12/2006.
Energia
En l’àmbit comunitari s’aprova la Directiva 2006/32/CE del Parlament
i del Consell, sobre l’eficiència de l’ús final de l’energia i els serveis energètics, i per la qual es deroga la Directiva 93/76/CEE del Consell.36 La
finalitat d’aquesta Directiva és fomentar la millora rendible de l’eficiència
de l’ús final de l’energia als estats membres a través de l’aportació dels
objectius orientatius, els mecanismes, els incentius i les normes generals
institucionals, financeres i jurídiques que calguin per eliminar els obstacles existents al mercat i els defectes que impedeixin l’ús final eficient de
l’energia, i mitjançant la creació de les condicions per al desenvolupament
i el foment d’un mercat de serveis energètics i per a l’aportació d’altres
mesures de millora de l’eficiència energètica destinades als consumidors
finals.
En una línia similar a la iniciada per la Directiva anterior, en l’àmbit
català destaca el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula
l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.37 Aquest
Decret s’emmarca dins la política general de sostenibilitat del Govern de
la Generalitat de Catalunya i vol incidir en els usos d'edificació més habituals fixant uns paràmetres d’ecoeficiència que s’agrupen en els àmbits
següents: aigua, energia, materials i sistemes constructius i residus, i que
tenen per finalitat fer possible el desenvolupament sostenible del sector de
l’edificació.
Biodiversitat
Cal destacar l’Acord de Govern de 5 de setembre del 200638 pel qual
es designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la
proposta de llocs d’importància comunitària (LIC).

35. DOGC núm. 4723, de 21.09.2006.
36. DOUE L 114 de 27.04.2006.
37. DOGC núm. 4574, de 16.02.2006.
38. DOGC núm. 4735, de 6.10.2006.

704

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Aquest Acord té l'origen en els informes i els procediments d’infracció
oberts per la Comissió Europea contra la Generalitat i l’Estat espanyol en
relació amb l’aplicació insuficient de la Directiva d’aus39 i la Directiva
d’hàbitats,40 que són les normes principals en matèria de conservació
de la biodiversitat i fonamenten la xarxa Natura 2000. L’Acord conté la
designació de noves ZEPA i la proposta de nous LIC i recull les designacions de ZEPA i propostes de LIC aprovades anteriorment, de manera que
constitueix la contribució final de Catalunya a la xarxa Natura 2000. S’hi
inclou la designació total a Catalunya de 957.051 ha terrestres i 83.104 ha
marines, que signifiquen el 29,8% de la superfície total del país. A més,
l’Acord inclou les directrius per a la gestió de la xarxa Natura 2000.
Té també transcendència per a la xarxa Natura 2000 l’aprovació de la
Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de
modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció d’animals;
de la Llei 12/1985, d’espais naturals; de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d’adequació de
les activitats d’incidència ambiental.41 Aquesta norma introdueix diversos
articles a la Llei 12/1985, d’espais naturals, i garanteix la unitat del sistema
d’espais protegits a Catalunya atès que la xarxa Natura 2000 s’integra en
la xarxa única d’espais protegits de Catalunya (PEIN).
D’altra banda, per mitjà de la Llei 12/2006 s’introdueixen altres modificacions puntuals en la legislació vigent en matèria de medi ambient. A
més del que s'ha esmentat en relació amb la xarxa Natura 2000, altres
modificacions es destinen a la regulació de l’abandonament d’animals
de companyia; al sistema de sancions relatives a la fauna salvatge autòctona; a l’accés motoritzat al medi natural, i al procediment d’avaluació
d’impacte ambiental de projectes.
Altres
S’aprova la Llei 10/2006, de 28 d’abril, per la qual es modifica la Llei
43/2003, de monts.42 La modificació té per objecte aclarir la distribució
competencial entre les diferents administracions públiques i corregir
l’ordenació dels mecanismes de protecció i conservació dels monts, en

39. Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres.
40. Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació d’hàbitats naturals i de la fauna i la flora
silvestre.
41. DOGC núm. 4690, de 3.08.2006.
42. BOE núm. 102, de 29.04.2006.
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especial els relacionats amb la lluita contra els incendis forestals i amb la
protecció que deriva dels sistemes de registre i catàleg dels diferents tipus
de monts.
Des d’una perspectiva més general, cal destacar la Llei 9/2006, de 28
d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en
el medi ambient,43 que incorpora, amb caràcter de legislació bàsica, la
Directiva 2001/42 /CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny
de 2001, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient,44 que va introduir l’avaluació ambiental estratègica com un instrument de prevenció que ha de permetre integrar els aspectes
ambientals en la presa de decisions de plans i programes públics.
A Catalunya s’aprova el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,45 que vol donar acollida a
la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats
plans i programes en el medi ambient, a l’ordenament urbanístic català, a
l’espera del seu desplegament per part del Parlament de Catalunya.46
S’aprova la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets
d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en
matèria de medi ambient, que té per objecte definir un marc jurídic que,
alhora, respongui als compromisos assumits amb la ratificació del Conveni
de la Comissió Econòmica per a Europa de Nacions Unides sobre accés a
la informació, la participació del públic en la presa de decisions i l’accés a
la justícia en matèria de medi ambient, i transposi les directives 2003/4/CE
i 2003/35/CE47 a l’ordenament intern.
Finalment, s’aprova el Reial decret 735/2006, de 16 de juny, sobre
ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pels reials
decrets 1950/1980 i 1555/1994 en matèria de conservació de la natura.48

43. BOE núm. 102 de 29.04.06.
44. DOUE L 197, de 21.07.2001.
45. DOGC núm. 4682, de 24.07.2006. En vigor des de l'01.09.2006.
46. El DOGC núm. 4449, de 17.08.2005, publica l’anunci d’informació pública de l’Avantprojecte de llei d’avaluació ambiental de plans i programes.
47. BOE núm. 171, de 19.07.2006.
48. DOGC núm. 4659 i BOE núm. 147, ambdós de 21.06.2006.
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2.

CONTEXT

2.1. CANVI CLIMÀTIC
A l’Informe del grups d’experts de física del Panel Intergovernamental
del Canvi Climàtic (IPCC) de febrer del 2007, s’afirmava que les concentracions de diòxid de carboni (CO2), metà i diòxid de nitrogen s'havien
incrementat com a conseqüència de l’activitat humana des de l’any 175049 i
excedien dels valors determinats en mostres de gel de milers d’anys abans.
Segons l’Informe del canvi climàtic a Catalunya, cada vegada hi ha
més observacions que apunten a l’escalfament de la Terra;50 d’altra banda,
l’Informe dels experts en física de l’IPCC confirma l’escalfament del
sistema climàtic sobre la base de les observacions de l’augment de les
temperatures mitjanes de l’aire i dels oceans, la fusió de la coberta de neu
i gel, i l’augment del nivell del mar.
Segons l’Informe de l'IPCC, l’escalfament que s’ha produït a l’ última
meitat del segle XX és inusual si es compara amb els 1.300 anys precedents. Per reduir la taxa d’escalfament de la Terra i suavitzar els canvis
climàtics bruscos que poden tenir lloc en períodes curts de temps, s’han de
reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.51
A nivell global es preveu un augment de la temperatura mitjana de la
Terra de 0,2 ºC per dècada segons l’Informe del grup d’experts de física de
l’IPCC de febrer del 2007, i de la intensitat de les precipitacions i del nivell
del mar. Tanmateix, els efectes d’aquest canvi climàtic són diferents en
cada territori, així com les accions que s’han d’emprendre per adaptar-s'hi.
Hi ha el consens general de que les condicions climàtiques passades eren
diferents de les actuals. Les prediccions indiquen temperatures més altes i

49. Diversos autors (2007, febrer). “Climate Change 2007: The Physical Science Basis” A:
Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental
Panel on Climate Change. Informe. Suïssa: Intergovernmental Panel on Climate Change.
50. Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible de Catalunya (CADS). Generalitat de Catalunya.
51. Fundació Fòrum Ambiental; Feliu, Álvaro; Camps, Francesc; Bassols, Roger. Departament de Medi Ambient i Habitatge (2006). Catalunya 2005. Informe sobre medi ambient i
desenvolupament sostenible (primera edició: abril de 2006, 191 pàg.), Barcino.
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més sequera, la qual cosa tindrà un impacte en les activitats econòmiques
del país com són el turisme, l’agricultura i la producció energètica.52
A Catalunya es preveu un augment de la temperatura de l’aire superior
a la mitjana del planeta, sobretot a l’estiu i a l’interior del país. A continuació es detallen els canvis que es poden produir:53
a) Temperatures màximes més altes i més dies calorosos.
b) Temperatures mínimes més altes, menys dies freds i molt freds.
c) Oscil·lació diària de la temperatura reduïda.
d) Augment de l’evaporació durant l’estiu i del risc associat de sequera.
A la taula següent s’observen les temperatures dels mesos d’hivern
i d’estiu de l’any 2006 comparades amb les mitjanes del període 19142005.
TAULA 250. COMPARACIÓ DE LES TEMPERATURES
MES A MES. CATALUNYA, 2006 I 1914-2005
Unitats: graus Celsius (ºC)

Mes

Gener

Feb.

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

2006

7,9

8,3

11,2

14,4

19,1

22,3

27,7

Mitjana
1914-2005

7,4

8,2

10,4

12,5

16,1

20,0

23,0

Mes

Agost

Set.

Oct.

Nov.

Des.

2006

23,1

21,5

18,7

14,6

10,1

Mitjana
1914-2005

22,9

20,0

15,8

11,0

8,1

Font: Observatori Fabra.

Pel que fa a l’evolució de les temperatures mitjanes, mínimes i màximes al llarg dels anys, la temperatura mitjana a Catalunya ha variat de
13,8 ºC l’any 1914 a 16,6 ºC l’any 2006. L’any 2006 es va registrar la
temperatura màxima més alta de la sèrie, amb 27,7ºC.

52. Ídem 49.
53. Ídem 48.
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GRÀFIC 226. EVOLUCIÓ DE LES TEMPERATURES MITJANES,
MÍNIMES I MÀXIMES. CATALUNYA, 1914-2006
Unitats: graus Celsius (ºC).
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màxima: 27,7 ºC
(Observatori Fabra).

Font: Observatori Fabra.

Segons l’Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya de l’any 2005,
des d’una perspectiva històrica, les sequeres durant l’estiu han esdevingut
habituals a Catalunya, amb cada cop menys pluges i temperatures més altes.
S’observa un escalfament entre els anys vuitanta i noranta del segle XX.
Tanmateix, cal ampliar el nombre d’estudis per poder establir els patrons de
variabilitat natural del clima a Catalunya. És precisament aquesta variabilitat
del clima mediterrani el que li dóna complexitat. A Catalunya, la moderació
i la variabilitat de les precipitacions fan que esdevinguin un factor clau i
decisiu per fer previsions climàtiques i socioeconòmiques,54
Tenint en compte la complexitat del règim de precipitacions a
Catalunya, es preveu que la situació no canviï de manera significativa.
Tanmateix, hi ha acord en les previsions que les precipitacions seran
moderades a l’estiu i augmentaran a l’hivern.55 S’observa que durant l’any
2006 va ploure poc.

54. Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible de Catalunya (CADS). Generalitat de Catalunya.
55. Fundació Fòrum Ambiental; Feliu, Álvaro; Camps, Francesc; Bassols, Roger. Departament de Medi Ambient i Habitatge (2006). Catalunya 2005. Informe sobre medi ambient i
desenvolupament sostenible (primera edició: abril de 2006, 191 pàg.), Barcino.
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GRÀFIC 227. EVOLUCIÓ MITJANA DE LES PRECIPITACIONS
ANUALS ACUMULADES DEL PERÍODE I PRECIPITACIONS
DE TOT L’ANY DES DEL 2002.
CATALUNYA, 1914-2006
Unitats: mil·límetres (mm)
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Font: Observatori Fabra.

Segons diversos informes,56 el canvi climàtic possiblement té efectes a
la salut de les persones. El rang de temperatures de confort en resulta afectat i disminueix. La contaminació atmosfèrica també té un impacte sobre
la salut a curt termini. A més, l’impacte d’alguns dels contaminants és més
evident durant l’estiu o amb temperatures elevades.
La salut es veu afectada directament per l’estrès fisiològic causat per
les altes temperatures i indirectament per l’augment de la concentració
d’ozó,57 la qual cosa pot implicar un augment dels riscos per a les persones
que ja pateixen malalties respiratòries com l’asma. El nombre d’al·lèrgens
com el pol·len produïts com a conseqüència de l’augment de les temperatures i de la prolongació de l’època de cultius està associat a epidèmies i
brots d’asma. La contaminació biogènica, és a dir, els compostos orgànics
volàtils des dels ecosistemes s'ha incrementat, amb el consegüent risc que
té per a la salut humana l’augment de substàncies considerades cancerígenes, mutagèniques o tòxiques per a la reproducció.58
Finalment, l’escalfament global també pot fer augmentar la incidència
de les malalties infeccioses.

56. Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible de Catalunya (CADS). Generalitat de Catalunya.
57. Ozó troposfèric.
58. Ídem 54.
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2.2. EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE D’HIVERNACLE
L’Estat espanyol és el cinquè país emissor de gasos d’efecte d’hivernacle
(GEH) de la Unió Europea dels 25 i contribueix amb un 9% a l’augment
de les emissions. L’Estat espanyol ha augmentat les emissions de GEH un
52% durant el període 1990-2005. L’increment del transport per carretera, la producció d’electricitat i calor i la indústria manufacturera són els
principals causants d’aquest augment. L’Estat espanyol és uns dels set
membres de la Unió Europea dels 25 que no podrà assolir els objectius tot
i reforçar les mesures que s’havien previst.

Pel que fa a les
emissions de GEH,
l’Estat espanyol
ocupa el cinquè lloc
a la Unió Europea
dels 25 amb
l’emissió de 428
milions de tones
equivalents de CO2.

Tot i que no es disposa de dades oficials, segons l’Informe de World
Watch Institute,59 l’any 2006 i per primera vegada, les emissions van disminuir fins als 428 milions de tones equivalents de CO2, i es van situar al
mateix nivell de l’any 2004, fet significatiu si tenim en compte que en el
mateix període el PIB ha crescut el 3,9%. Al gràfic següent es pot observar
l’evolució de les emissions:
GRÀFIC 228. EVOLUCIÓ DE LES EMISSIONS DE GASOS
D’EFECTE D’HIVERNACLE. ESPANYA, 1990-2006
Unitats: índex 1989 = 100.
* 1990 per al diòxid de carboni, el metà i l'òxid nitrós. Per als gasos fluorats, 1995.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Medi Ambient (fins a l’any 2005)
i del World Watch Institute (2006) .

59. World Watch Institute (Espanya).
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L’objectiu del Govern per al període 2008-2012 és no superar l’índex
del 137 i, per tant, reduir les emissions fins al 37% respecte de l’any base,
és a dir, que les emissions s’han de reduir 11 punts percentuals els propers
quatre anys.
L’Estat espanyol se situava l’any 2004 a una distància de 31,2 punts
percentuals per sobre dels compromisos pactats i compartits pels estats
membres de la Unió Europea, incloent-hi el protocol de Kyoto, tal com
s’observa al gràfic següent:

GRÀFIC 229. DISTÀNCIA VERS ELS OBJECTIUS ESTABLERTS
D’EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE D'HIVERNACLE.
UNIÓ EUROPEA, 2004
Unitats: desviació en percentatge (s’han inclòs les emissions autoritzades al protocol de
Kyoto)
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'Agència Ambiental Europea.
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2.2.1. Comerç d’emissions de diòxid de carboni CO2
La Unió Europea va posar en marxa el mercat de drets d’emissions de
CO2 l’1 de gener del 2005 sobre la base d’un sistema de preus del CO2, amb
prop de 15.000 participants de 25 països. L’any 2006, el segon any de funcionament de l’esquema de comerç de drets d’emissió de CO2, es van negociar
més de 800 milions de drets amb un valor de 15.000 milions d’euros, la qual
cosa converteix la Unió Europea en un dels mercats d’emissions més importants del món.60 Tanmateix, en ser un mercat immadur, s’han experimentat
desequilibris que han provocat la baixada del preu del CO2. L’Estat espanyol
va ser deficitari l’any 2006 en prop de 10,5 milions de drets d’emissió, a causa
de les empreses energètiques, atès que les industrials van ser excedentàries.

La Unió Europea
va posar en marxa
el mercat de drets
d’ emissions de
CO2 l’1 de gener de
2005 sobre la base
d’un sistema de
preus del CO2 .

A Catalunya, l’any 2006 es van verificar 19.741.082 tones equivalents de diòxid de carboni emeses a l’atmosfera, 11.748 tones menys de
les assignades al Pla nacional d’assignació d’emissions 2005-2007. Les
empreses del ciment i les tèrmiques són les empreses amb un percentatge
d’emissions verificades més elevat, com es mostra al gràfic següent:

A Catalunya s’han
emès un 0,06% de
tones menys de CO2
de les assignades.

GRÀFIC 230. EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE D'HIVERNACLE
VERIFICADES PER SECTORS. CATALUNYA, 2006
Unitats: percentatge sobre el total.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

60. Tordable Pacerisa, Javier (2006), «El mercado de emisiones de CO2» en 2006 [article en
línia]. SENDECO2. [Data de consulta: 8 del juny del 2006]. <http://www.sendeco2.com/reports/ 2006_Informe_Anual_Sendeco2.pdf>.
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2.3. OPINIÓ I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
Tot i que el medi
ambient no és
el problema que
més preocupa
els ciutadans
i ciutadanes
catalans, es percep
com un problema
immediat i urgent
en estudis d’opinió
més específics.

L’estudi sobre la percepció ciutadana de les polítiques públiques executades pel Govern de Catalunya, del mes de gener del 2006, elaborat pel
Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat de Catalunya, atorga
el major percentatge de resposta espontània, dins l’apartat relacionat amb
les actuacions prioritàries que ha de tenir el Govern de la Generalitat, a la
immigració, l’atur i l’habitatge; a més distància se situen les respostes relacionades amb la sostenibilitat ambiental, amb els percentatges següents: un
5,4% del total a assegurar la qualitat del medi ambient, un 3,1% a la nova
política de l’aigua i un 1,6% a fomentar el transport públic.
En un altre dels apartats, en què els ciutadans avaluen l’actuació del
Govern de la Generalitat i, concretament, l’actuació pel que fa al medi
ambient, les energies renovables i el transport públic, les notes atorgades
van ser d’un 5, un 5,3 i un 5,4, respectivament.
La majoria considera suficient l’oferta de transport públic al seu abast,
però el 45,4% pensa el contrari. El més satisfets són els enquestats de més
edat i amb menys estudis. Els més insatisfets, les persones amb estudis
superiors, residents en els municipis de menys de 10.000 habitants i els de
fora de l’àmbit metropolità a la demarcació de Barcelona.
Finalment, pel que fa a la política territorial i ambiental, el 84,1% de
les persones entrevistades considera que cal fer un esforç més gran per
introduir energies netes, i el 61% opina que cal penalitzar econòmicament
els qui consumeixin electricitat i benzina en excés.
Un altre estudi, més específic, del Centre d’Investigacions Sociològiques
(CIS) en l’àmbit de l’ecologia i el medi ambient recull les opinions
següents dels ciutadans catalans i espanyols:

Els problemes
ambientals
més importants
percebuts pels
catalans són: la
contaminació
industrial,
l’efecte hivernacle,
la contaminació
atmosfèrica i
l’excessiu nombre
de vehicles.
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• La percepció dels problemes principals, pel que fa a la sostenibilitat
ambiental, varia en funció de l’àmbit geogràfic: local, nacional o
mundial.
• En l’àmbit local, allò que més preocupa és, per ordre d’importància:
la contaminació industrial, l’excessiu nombre de vehicles i la brutícia. Les dues primeres preocupacions són proporcionalment més
intenses a la mostra catalana que a la mostra de tota la península.
• En l’àmbit nacional preocupa, per ordre d’importància: l’excessiu
nombre de vehicles, la contaminació industrial i la contaminació
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atmosfèrica general; en aquest darrer cas, amb menys intensitat que
a la mostra de tot l’Estat.
• En l’àmbit mundial, allò que més destaca és: la contaminació industrial, l’efecte d'hivernacle i la contaminació atmosfèrica general.
• Pel que fa a la conservació del medi ambient, prop del 79% dels
catalans opinen que és un problema immediat i urgent, sis punts
percentuals per sobre dels espanyols.
• L’escassetat d’aigua és valorada com un problema immediat pel
70% de les persones, quasi la mateixa proporció de persones que opinen que la pèrdua de terres de cultiu i la desaparició de les espècies
vegetals i animals també és un problema immediat. Tanmateix, pel
que fa al preu de l’aigua, el 65% dels catalans, 14 punts percentuals
per sobre de la mostra espanyola, opinen que l’aigua s’hauria de
subvencionar segons l’ús.
• Prop del 83% dels catalans estan preocupats per l’ocupació dels
espais naturals per a la urbanització i opinen que és un problema
immediat, 11 punts percentuals per sobre del que opinen les persones
entrevistades de tot l’Estat.
• L’escalfament de la Terra i l’erosió dels sòls o desertificació és
valorat com un problema immediat pel 65% i el 61% de la població
catalana, respectivament; la resta consideren que és un problema
amb vista al futur.
• La meitat de la població catalana considera que s’han produït canvis
als seu municipi o ciutat que han deteriorat el medi ambient, cinc
punts percentuals per sobre de la població espanyola.
• Els catalans atorguen als ajuntaments, en primer lloc, i a tots els ciutadans i institucions, en segon lloc, la responsabilitat d’afrontar els
problemes mediambientals als municipis. Els catalans atorguen més
responsabilitat als ajuntaments que els espanyols en conjunt.
• Prop del 70% dels catalans opina que l’Administració gasta menys
del que caldria per conservar el medi ambient, vuit punts percentuals
per sobre de la mostra de tot Espanya. Prop del 59% consideren que
s’ha de protegir el medi ambient encara que sigui car.
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• Només l’11% dels catalans ha deixat d’utilitzar el cotxe per raons de
sostenibilitat. Tanmateix, estarien disposats a fer-ho prop del 46%.
• Més del 97% de la ciutadania catalana opina que s’hauria de
fomentar una major sensibilització ambiental a través de campanyes d’informació. El 94% opina que s’haurien d’establir límits de
control severs als nivells de contaminació de vehicles, indústries,
entre d'altres. El 89% estan a favor que qui contamini pagui i que
s’estableixin subvencions o reduccions d’impostos a les activitats
menys contaminants.
• Pel que fa a les mesures prioritàries que, segons la població catalana,
s’haurien d’establir a les indústries per millorar la qualitat de l’aire destaquen, per ordre d’importància: limitar l’emissió per a les indústries
més contaminants, exigir processos productius nets, fomentar l’estalvi
energètic, aplicar el principi de qui contamina paga, subvencionar la
fabricació de productes nets i prohibir els productes contaminants.
• Finalment, el 81% opinen que governs i ciutadans són responsables del
medi ambient. En una escala del 0 al 10, en què 0 és "gens preocupat" i
10 "molt preocupat", la meitat dels catalans se situen entre el 8 i el 10.

2.4. INSTRUMENTS ECONÒMICS I SOSTENIBILITAT
Els governs intervenen amb dos tipus d’instruments. D’una banda,
mitjançant la fiscalitat ambiental, és a dir, les anomenades green taxes
o impostos verds, que són impostos bàsics de les polítiques de protecció
mediambiental, àmpliament utilitzats als països desenvolupats de la Unió
Europea, que en fixen el preu. De l’altra, amb els drets d’emissió o contaminació negociables, que permeten reduir les emissions i en fixen les
quantitats, i que són molt utilitzats als Estats Units i des de l’any 2005 a
la Unió Europea.
L’Estat espanyol
està lluny d’assolir
els nivells
d’impostos verds de
la Unió Europea.

L’Estat espanyol és lluny d’assolir els nivells mitjans d’impostos
verds de la Unió Europea. Els progressos assolits són escassos, segons
l’Informe de la Comissió Europea de l’any 2006 sobre les polítiques
ambientals.
D’altra banda, els governs tenen al seu abast una sèrie d’ajudes econòmiques que podrien incentivar les inversions que les empreses fan per millorar
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la gestió ambiental, com per exemple, la deducció de la quota íntegra de
l’impost de societats de la part de les inversions realitzades en béns de l’actiu
material, que es consideri destinada a la protecció del medi ambient.
Les inversions ambientals certificades han passat dels 50 milions
d’euros de l’any 1998 als 96 milions d’euros l’any 2004. No obstant això,
és interessant destacar que la inversió real total en medi ambient de les
empreses industrials catalanes va ser de 205,5 milions d’euros l’any 2004,
més del doble de les inversions certificades i que representen el 21,7% del
total de les inversions industrials en protecció mediambiental de l’Estat.
Les inversions reals de més pes s’han fet en equips i instal·lacions independents destinats al tractament i la reducció de contaminants originats
durant el procés, principalment d’aigües residuals i emissions d’aire.

La inversió
real total en
medi ambient
de les empreses
industrials
catalanes,
representa el
21,7% de la
inversió de totes les
empreses de l’Estat
espanyol.

Un altra eina important és la dotació d'ajuts per fomentar la implantació de sistemes de gestió mediambientals a les empreses, que va ser de
646.330 euros l’any 2004, dotació molt semblant a la de l’any 1998. En
aquest sentit, a l’any 2004 es van concedir menys atorgaments però de més
quantia que a l’any 2003, tal i com s’observa en el gràfic següent:
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GRÀFIC 231. EVOLUCIÓ DE LA DOTACIÓ DELS AJUTS PER
A SISTEMES DE GESTIÓ MEDIAMBIENTALS I DEL NOMBRE
D’ATORGAMENTS. CATALUNYA, 1997-2004
Unitat: nombre d’atorgaments i euros.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Qualitat Ambiental.

La dotació mitjana per atorgament l’any 2004 va ser de 3.947 €, mentre
que els anys 2003 i 2002 va ser de 1.203 € i 1.935 €, respectivament.
Finalment, pel que fa als distintius de qualitat ambiental, les dotacions
han disminuït des de l’any 2002 en què es va assolir la quota màxima en
euros. L’any 2004 s'hi van destinar 9.480 €, que es van repartir entre 25
atorgaments, la qual cosa representa una mitjana de 379 € per atorgament,
la més baixa del període i molt lluny dels 9.667 € de mitjana atorgats l’any
2003 o dels 3.200 € de l’any 2002.
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3.

L’ESTAT DEL MEDI AMBIENT

3.1. RECURSOS NATURALS
3.1.1. Recursos hídrics
La transposició de la Directiva marc de l’aigua defineix un nou escenari de planificació hidrològica a Catalunya en sintonia amb el Pla nacional
de gestió de l’aigua.
Pel que fa a la planificació hidrològica, cal tenir en compte la importància de conèixer la demanda d’aigua a Catalunya, i el fet que Catalunya es
divideix en dos àmbits: les conques internes de Catalunya, amb una superfície de 16.628 km2, i les conques catalanes de l’Ebre, amb una superfície
de 15.375 km2 .

La demanda urbana
d’aigua a les
conques internes
és del 64,9%, i
és principalment
domèstica.

Catalunya presenta un elevat ús dels seus recursos disponibles. A les
conques internes es concentra la major part de la demanda urbana (domèstica i industrial).
L’origen dels recursos hídrics utilitzats en l’àmbit urbà és un 60%
d’aigua superficial i un 40% d’aigua subterrània.
Segons l’Informe sobre la Directiva marc de l’aigua a Catalunya, del
mes de març del 2006, de l’Agència Catalana de l’Aigua, en què es detalla
la importància econòmica dels usos de l’aigua, així com la demanda de
recursos hídrics, s’observa que els usos industrials i els urbans (domèstics
i en activitats desenvolupades a l’àmbit urbà) generen el 95% del valor afegit brut (VAB) i el 96% de l’ocupació, i representen el 26% de la demanda
total d’aigua com es detalla a la taula següent:61

Els usos industrials
i urbans
representen el 26%
de la demanda total
d’aigua i generen
el 95% del VAB i el
96% de l’ocupació.

61. Agència Catalana de l’aigua (març 2006), «5. Anàlisi econòmica de l’ús de l’aigua», a:
Directiva Marc de l’Aigua a Catalunya.
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GRÀFIC 232. IMPORTÀNCIA RELATIVA DE CADASCUN
DELS USOS DE L’AIGUA. CATALUNYA, 2006
Unitats: percentatge sobre el total. Consum: hm3; ocupació: treballadors; VAB: milions
d’euros.
* demanda hídrica.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua.

El consum total per a tots els usos (domèstic, activitats econòmiques
urbanes, industrial, ramader, reg) va ser de 2.870 hm3. El sector agrari és el
gran consumidor de recursos hídrics: la demanda per reg representa el 72%
del consum total i la ramadera, el 2%. El consum d’aigua urbà (domèstic i
activitats econòmiques urbanes),62 en representa el 19%, i el consum domèstic és del 14%. El consum industrial va tenir un pes del 7%.
Les empreses
privades tenen
cada cop més
pes en la gestió
de l’explotació
del servei de
subministrament
d’aigua.

Finalment, segons el cens de les entitats subministradores de Catalunya
de l’any 2005,63 s’observa una tendència a la privatització i l'especialització
de la gestió de l’explotació del servei de subministrament d’aigua. Les
empreses privades cada vegada tenen més pes en el servei.
El percentatge de persones abonades d’ús domèstic representa prop del
90% del total d’abonats, la resta són abonats de serveis i altres activitats
econòmiques. Els volums d’ús domèstic facturats són de prop del 80% del
total, 410 hm3 l’any 2005, d’un total de 526 hm3. L’àmbit metropolità de

62. Comerç, reparació de vehicles, hoteleria, transport, mediació financera, activitats immobiliàries, Administració pública, educació, activitats sanitàries, altres activitats socials.
63. Cens de les entitats subministradores de Catalunya, any 2005. Àrea Tributària i d’Ingressos. Desembre 2006.
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Barcelona, sobretot el Besòs i el Baix Llobregat, representa el 63% dels
abonats i el 63% del volum d’aigua facturat de tota Catalunya.
Tanmateix, el volum domèstic facturat per abonat l’any 2005 es va
reduir en un 2,7% respecte de l’any 2004. L’any 2005, el nombre d’abonats
va créixer un 1,5% i el volum d’aigua facturat va decréixer un 1,2%. Les
polítiques actives d’estalvi d’aigua podrien explicar el canvi de tendència
en el consum d’aigua domèstica per abonat, que fins a l’any 2005 augmentava a causa de l’increment d’habitatges unifamiliars o plurifamiliars i de
la reducció del nombre de persones per habitatge.64

El consum d’aigua
domèstica per
habitant es va
reduir a l’any 2005
en un 2,7% respecte
de l’any 2004.

3.1.2. Ecosistemes
La preservació dels ecosistemes i, per tant, de la biodiversitat, no només
té un valor natural sinó també econòmic, atès que se n’aprofiten els béns i els
serveis que aquests hàbitats ens ofereixen. A més, la preservació dels ecosistemes ajuda a conservar el sòl evitant-ne l’erosió i mitiga el canvi climàtic.

Prop del 30% del
territori català
està protegit per la
xarxa Natura 2000.

El Pla d’espais d’interès natural ha variat substancialment d’ençà de
l’aprovació de la Llei 12/2006 de mesures en matèria de medi ambient,
perquè s’hi inclouen les zones d’especial protecció d’aus. Així, després de
l’aprovació de la xarxa Natura 2000, en què es defineix una xarxa europea
coherent de zones especials de conservació, hi ha 165 espais protegits amb
una superfície de 960.101,8 hectàrees terrestres i 77.818,2 hectàrees marines, la qual cosa representa prop del 30% del territori de Catalunya.

64. Cens de les entitats subministradores de Catalunya, any 2005. Àrea Tributària i d’Ingressos. Desembre 2006.
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GRÀFIC 233. EVOLUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE D’ESPAIS
PROTEGITS. CATALUNYA, 1992-2006
Unitats: hectàrees.
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1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

646.055
638.742
7.313
1992

Marina

Superfície total

729.068
720.331
8.737
2004

1.037.920

960.102
77.818
2006

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

A Catalunya, el Departament de Medi Ambient i Habitatge gestiona
17 parcs, el més antic, és el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici, que es va crear l’any 1955, i el més nou, el Parc Natural de l’Alt
Pirineu, creat l’any 2003.
La superfície de parcs és de 263.947 hectàrees, és a dir, més del 8% del
territori de Catalunya.
5,6 milions de
persones van
visitar els parcs de
Catalunya.

L’any 2005, els parcs de Catalunya van rebre prop de sis milions
de visitants: 5.665.550. Els més visitats van ser: el Parc Natural de la
Muntanya de Montserrat, el Parc Natural del Delta de l’Ebre i el Parc
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
D’altra banda, a Catalunya hi ha 16.508,5 hectàrees de superfície terrestre de litoral a la franja d’1km des de la línia de la costa, amb algun pla de
protecció, la qual cosa representa el 0,5% de la superfície del territori.
Pel que fa a la població estimada d’espècies en declivi a Catalunya,65
especialment d’ocells, es constata la desaparició l’any 2006 de tres espècies d’ocell66 i la recuperació progressiva de set,67 així com la recuperació

65. Hi ha 18 espècies en declivi o protegides per la Directiva d’hàbitats i aus de la Unió
Europea.
66. Alosa becuda, arpella, bitó.
67. Agró blanc, àguila cuabarrada, capó reial, esparver cendrós, flamenc, gavina corsa, trencalòs.
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de l’ós bru i de la llúdriga, la població estimada de la qual va ser l’any 2006
de més de 600 individus. Tanmateix, hi ha cinc espècies d’ocells que han
perdut població durant l’any 2006.
Finalment, el nombre d’espècies exòtiques a Catalunya, que poden
generar problemes ambientals i econòmics, ha augmentat progressivament
en els darrers anys. A l’any 2005 hi havia a Catalunya 116 espècies invasores d’ocells, 20 de peixos, 6 de mamífers i 4 d’amfibis i rèptils.

3.1.3. Ús del sòl
A l’àmbit europeu, l’expansió de les àrees artificials, sobretot de les
infraestructures, és la causa principal del recobriment del sòl. Les zones
agrícoles i, en menor grau, els boscos i les àrees naturals estan desapareixent en favor del desenvolupament de les superfícies artificials. Els
hàbitats i els espais naturals es fragmenten i, al seu torn, fragmenten la
biodiversitat.68
A l’Informe d’avaluació del sòl de maig del 2005 de l’Agència Europea
del Medi Ambient es constatava que el sòl agrícola desapareix en favor
del sòl artificial i urbà. La proporció de boscos i espais naturals que s’ha
convertit en sòl artificial i urbà durant el període 1990-2000 a l’Estat
espanyol és del 31%, un dels percentatges més alts després del de Portugal
(35%). L’Estat espanyol contribueix amb un 13,3% a l’expansió urbana i
d’infraestructures europea. Com diu l’Informe, el desenvolupament urbà
és ràpid a l’Estat espanyol, amb un increment anual de prop del 2%.

El sòl artificial
avança a l’Estat
espanyol. A
Catalunya el 60%
del sòl és forestal,
però la urbanització
a la franja
costanera no para
de créixer, sobretot
als 10 primers
kilòmetres des de la
línia de la costa.

Tanmateix, Catalunya és un país muntanyós i el 60% del sòl, 1.945.205
hectàrees, és forestal, com s’observa al gràfic següent:

68. Land take (CSI 014) – May 2005 Assessment. European Enviroment Agency (EEA).
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GRÀFIC 234. SUPERFÍCIE I ÚS DEL SÒL. CATALUNYA, 2005
Unitats: percentatge en hectàrees sobre el total.
Urbanitzat
6,1%
Sense
vegetació 4,6%
Hectàrees totals:
3.208.345 ha

Conreus
28,6%
Forestal
60,6%

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

La superfície de la franja costanera urbanitzada a Catalunya ha augmentat durant el període 1987-2002, com s’observa a l’indicador del Mapa
d’usos del sòl 2002-2004, sobretot a la franja de 10 km des de la línia de la
costa, el percentatge d’urbanització de la qual és del 19,3%.

GRÀFIC 235. SUPERFÍCIE URBANITZADA A LA ZONA
DE LA COSTA. CATALUNYA, 1987-2002
Unitat: percentatge d’urbanització del sòl a les zones costaneres.
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Font: Mapa d’usos del sòl 2002.

El canvi en la urbanització del sòl a la zona costanera ha estat originat, d’una banda, pel creixement de les infraestructures viàries, què s’han
duplicat a 1 km des de la línia de la costa i gairebé s’han triplicat a 10 km
des de la línia de la costa, així com als municipis del litoral. I, de l’altra,
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pel creixement de les urbanitzacions, què gairebé s’ha duplicat a 10 km des
de la línia de la costa, tal com s’observa al gràfic següent:

GRÀFIC 236. URBANITZACIÓ DEL SÒL A LES ZONES
COSTANERES. CATALUNYA, 1987-2002
Unitats: variació relativa de les hectàrees urbanitzades 1987-2002.
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Font: Mapa d’usos del sòl a les zones costaneres.

Així, el grau d’urbanització de les franges més properes al mar és el
següent:
− Un 35,2% a la franja d’1 km des de la línia de costa.
− Un 16% a la franja dels 10 km.
− Un 19% als municipis del litoral.

3.1.4. Boscos
Gestió forestal
La correcta gestió del bosc és necessària per a la preservació de la
biodiversitat, el sòl i l’aigua. La superfície de bosc a Catalunya es manté
estable des de l’any 2002.
Els boscos, els matollars i els prats constitueixen prop del 60% del
territori de Catalunya, el 20% dels quals està inclòs en el Pla d’espais
d’interès natural.
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A Catalunya hi ha 984.43969 hectàrees de bosc de les quals gairebé el
40% s'han gestionat de manera sostenible al final del 2006.
TAULA 251. EVOLUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE BOSCOSA TOTAL.
CATALUNYA, 1992-2006
Unitats: hectàrees.

EVOLUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE BOSCOSA TOTAL
1992

1997

2002

2006

998.157 ha

982.657 ha

984.440 ha

984.439 ha

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.
El 40% dels boscos
catalans van ser
gestionats de
manera sostenible
l’any 2006.

La certificació forestal a Catalunya es va iniciar l’any 2001. És un sistema de certificació de la gestió forestal sostenible de caràcter voluntari que
fomenta la preservació dels boscos, la biodiversitat i el patrimoni natural.
Entre les dues certificacions forestals més conegudes: la Panaeuropean
Forest Certification (PEFC), promoguda pels propietaris europeus i la
Forest Stewardship Council, promoguda pels ecologistes a tot el món, el
sector forestal català ha optat per la primera, la PEFC. La demanda de fusta
certificada, per posar fi a les explotacions abusives de què són objecte els
boscos tropicals i subtropicals, esdevé un factor d’oportunitat per als productes catalans de l’explotació forestal sostenible.

69. Mapa d’usos del sòl de Catalunya.
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GRÀFIC 237. EVOLUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE BOSC
PRIVADA GESTIONADA DE MANERA SOSTENIBLE SOBRE
EL TOTAL. CATALUNYA, 2001-2006
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Fonts: elaboració pròpia a partir de les dades del Centre de la Propietat Forestal.

Dins de la certificació PEFC s’integren els plans tècnics de gestió i
millora forestal (PTGMF) i els plans simples de gestió forestal (PSGF),
l’evolució dels quals ha estat la següent:

Incendis forestals
Els boscos són embornals ambientals de diòxid de carboni; per tant,
mitiguen el canvi climàtic. Malauradament, en els últims anys són més
freqüents les secades al bosc i això ha fet augmentar el risc d’incendi
forestal.70
Els incendis forestals són un component natural dels boscos mediterranis. Tanmateix, la conducta i les activitats humanes trenquen l’equilibri de
resistència i regeneració del bosc. La freqüència i la intensitat amb què se
succeeixen els incendis en un mateix indret, conjuntament amb la sequera
i les pluges, desencadenen processos d’erosió i de no-retorn que són una
amenaça per a la preservació del patrimoni natural.
Des de l’any 1996 s’han produït 7.786 incendis i s’han cremat 57.458
hectàrees de bosc.

El nombre
d’incendis i la
superfície cremada
va disminuir l’any
2006: 629 incendis
i 3.405 hectàrees
cremades. Les
causes principals
van ser les
negligències (31%)
i els incendis
intencionats (25%).

70. Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible de Catalunya (CADS). Generalitat de Catalunya.
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GRÀFIC 238. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ INCENDIS
FORESTALS I DE LA SUPERFÍCIE. CREMADA.
CATALUNYA, 1996-2006
Unitats: hectàrees i valors absoluts.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

L’any 2006 es van produir 629 incendis i la superfície forestal afectada
va ser de 3.405 hectàrees. Cal tenir en compte que el pressupost pel que fa
a emergències i protecció civil de l’any 2006 va ser de prop de 172 milions
d’euros, amb un increment del 74% respecte del de l’any 2003.
La comarca més afectada pels incendis l’any 2006 va ser el Baix Camp,
seguida de l’Alt i el Baix Empordà.
Si s’analitza el període 1994-2005, s’observa que la meitat dels incendis del període es van produir a l’estiu, durant els mesos de juny, juliol i
agost. El 70% dels incendis del període es van produir entre les 17 i les
18 hores.

3.1.5. Recursos pesquers
Un dels principals problemes dels recursos pesquers és la sobreexplotació dels caladors. La pesca insostenible posa en risc, d’una banda, el subministrament de peix als mercats i, de l’altra, els ingressos dels pescadors,
els llocs de treball i els resultats econòmics del sector.
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La política pesquera de la Unió Europea ha canviat d’ençà de l’any
2003, amb la intenció d’evitar la desaparició d’algunes espècies d’elevada
importància econòmica. Els tres principis fonamentals d’aquesta política
són: pescar la quantitat de peix correcta, de la mida correcta i amb l’art de
pesca correcte.71
No obstant això, el sector s’enfronta a un augment dels costos, derivat
de l’increment dels preus dels carburants, i a una disminució d’ingressos
causada per l’estancament de preus del mercat.72
Les captures de peix a les llotges catalanes en kilograms han disminuït
una quarta part des de l’any 1999. L’any 2005 es van capturar 32.737.108
tones de peix, un 2,8% menys que l’any 2004.
El descens de les captures de peix s'associa al desenvolupament de
l’aqüicultura marina, la producció de la qual va arribar a les 4.263 tones
de peix l’any 2004.

Les captures de peix
van disminuir un
2,8% l’any 2005. Es
recupera el sector
de l’aqüicultura
i els preus
s’estabilitzen.

El sector de l’aqüicultura catalana es recupera després de la davallada
de la producció de l’any 2003. El creixement de la producció de peix de
l’any 2004 va augmentar en més d’un 14% respecte de l’any 2003, i els
preus de venda prop d’un 41%. Aquest increment del preu del peix procedent de l’aqüicultura ha estat molt més elevat que l’increment del preu
de les captures de peix. Així entre els anys 2003 i 2004 el preu del peix
procedent de l’aqüicultura va passar de 2,7 €/kg a 3,4 €/kg; en canvi, el de
les captures de peix es va mantenir en 3,6 €/kg.
El descens de les captures ajuda a la conservació de les espècies de
més importància econòmica sempre que se n’incrementi el preu. Per aquest
motiu s’ha de tenir en compte la relació que tenen en l’evolució dels preus
la importació de peix d’altres països i la concentració de la venda en mans
de les grans cadenes de distribució.
Al gràfic següent s’observa un estancament en el preu de les captures
de peix. L’any 2005 el preu del peix es va reduir un 0,8% respecte de l’any
2004.

71. «La política pesquera comuna 2007». Comissió Europea. [Consulta feta el 10.05.2007 a:
< http://ec.europa.eu/fisheries/cfp_es.htm>].
72. Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la Comunicació de la Comissió
al Consell i al Parlament Europeu sobre "La millora de la situació econòmica del sector pesquer”.
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GRÀFIC 239. EVOLUCIÓ DEL PREU DE LES CAPTURES DE
PEIX EN RELACIÓ AMB L’IPC. CATALUNYA, 2000-2005
Unitats: euros per kilogram.
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Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Direcció General de Pesca i Acció Marítima.

No obstant això, quant a la disminució dels rendiments pesquers, cal
tenir en compte l’esforç pesquer realitzat sobre determinades poblacions de
peixos d’importància econòmica i la capacitat de la flota pesquera. La paradoxa és la següent: la construcció i la modernització dels vaixells incrementa
la capacitat de pesca i, quan les captures són excessives, les espècies no es
poden regenerar al mateix ritme i els recursos s’esgoten. Les polítiques de la
Unió Europea tenen una influència directa en aquesta situació.
Finalment, el consum de peix fresc per càpita s'ha incrementat en els
darrers anys i s'ha situat l’any 2005 en 14,6 kilograms per càpita,73 amb un
creixement del 20,6% respecte de l’any 2003.

73. Font: La Alimentación en España. Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. No inclou
les conserves de peix.
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3.2. RECURSOS ENERGÈTICS
3.2.1. Introducció
El món depèn dels combustibles fòssils. Així ho confirmen les xifres
de demanda d’energia actual, en què la demanda de petroli, gas natural i
carbó té un pes del 80%. Tanmateix, se sap que al ritme actual de consum,
les reserves de petroli, gas natural i carbó s’exhauriran d'aquí a 40, 65 i
200 anys, respectivament.74

L’augment de
preus, la seguretat
del subministrament
i l’ impacte
mediambiental
són les principals
preocupacions.

Davant l’escenari d’augment del consum energètic al món, associat a
l’increment de la població i els seus hàbits, i a la contribució de la Xina
i Rússia, sorgeix la preocupació per la seguretat en el subministrament,
l’augment de preus i l’impacte mediambiental.
Hi ha l’opinió generalitzada que la incentivació de l’ús de les energies
renovables, l’eficiència energètica i el canvi de model energètic s’han
d’accelerar per continuar creixent econòmicament.75

3.2.2. Consum d’energia primària
El consum intensiu de recursos naturals energètics, sobretot de carbó
i petroli, ha augmentat a Catalunya a causa de l’increment de la demanda
d’energia primària.76 El consum de petroli ha passat de 10.060,9 kilotones
equivalents de petroli (ktep) l’any 1995 a 13.145,8 ktep l’any 2005, la qual
cosa representa un augment del 30,6%.

El consum de
petroli a Catalunya
en la dècada 19952005 va augmentar
el 30%.

El consum d’energia per càpita, abans de ser transformada, va ser l’any
2005 a Catalunya de 3.884 tones equivalents de petroli (tep). L’evolució
del consum no ha parat de créixer d’ençà de l’any 1995; tanmateix,
l’any 2005 ha baixat per primera vegada als nivells del 2002. L’evolució
d’aquest consum per càpita es mostra al gràfic següent:

74. Energía. El desafío de la demanda. Fundación de la Innovación Bankinter 2006.
75. Ídem.
76. El concepte d’energia primària és útil per avaluar les necessitats energètiques d’un país o
una regió, ja que representa la suma de l’energia necessària per produir tota l’energia consumida al territori.
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El consum per
càpita l’any 2005
va tornar als nivells
de l’any 2002.

GRÀFIC 240. EVOLUCIÓ DEL CONSUM D’ ENERGIA
PRIMÀRIA PER CÀPITA. CATALUNYA, 1995-2005
Unitats: tep (tones equivalents de petroli) per càpita.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Català d’Energia de Catalunya.
El consum de
gas natural s’ha
triplicat en deu
anys (1995-2005).

El consum d’energia primària ha augmentat en totes les fonts d’energia,
a excepció de la nuclear que gairebé no ha canviat i, fins i tot, s’ha reduït
fins a participar en un 19,6% del total del consum d’energia primària. El
creixement més important l’ha experimentat el gas natural. Així, el consum
primari de gas natural ha passat de 2.215,8 ktep l’any 1995 a 6.763,1 ktep
l’any 2005, és a dir, s’ha triplicat.
Davant la necessitat de satisfer l’augment de la demanda però a la
vegada garantir la protecció dels sistemes naturals i el benestar de les
generacions futures, la política energètica ha intentat influir i modificar
el patró de consum d’energia primària, patró que ha variat al llarg de la
dècada 1995-2005.
Al gràfic següent es detalla l’aportació de cada font al consum d’energia
primària durant el període 1995-2005.
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GRÀFIC 241. CONSUM D’ENERGIA PRIMÀRIA EN FUNCIÓ
DE LA FONT. CATALUNYA, 1995-2005
Unitats: percentatges.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Català d’Energia de Catalunya.

El Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 estableix un objectiu de
participació de les energies renovables del 9,5% l’any 2015.
S’observa que la participació de les fonts renovables en el total del
consum d’energia primària és escassa, del 2,4%. En termes relatius, la
participació de les energies renovables al total s’ha reduït fins a situar-se
al mateix nivell de l’any 1995.

GRÀFIC 242. EVOLUCIÓ DE L’APORTACIÓ DE LES FONTS
RENOVABLES AL CONSUM D’ENERGIA PRIMÀRIA TOTAL.
CATALUNYA, 1995-2005
Unitats: percentatge sobre el total.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Català d’Energia de Catalunya.
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No obstant això, el consum d’energia primària de fonts renovables, en
termes absoluts, ha passat de les 446,7 ktep l’any 1995 a les 641,2 ktep
l’any 2005, i ha experimentat un creixement del 43,3%. El Pla estableix
que aquest consum arribi a les 2.949 ktep l’any 2015, un objectiu ambiciós,
atès que implica quadruplicar el consum en deu anys. L’esforç necessari
per superar els resultats de la dècada precedent (1995-2005) haurà de ser
considerable.
El Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015 estableix una sèrie
d’inversions, públiques i privades, destinades a l’assoliment dels objectius
següents: fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica, promoure les energies
renovables, desenvolupar les infraestructures energètiques necessàries i
donar suport a l'R+D+I.
L’estalvi i
l’eficiència
energètica i la
promoció de les
energies renovables,
objectius del Pla
de l’energia de
Catalunya 20062015.

TAULA 252. INVERSIONS I FITES PREVISTES AL PLA
DE L’ENERGIA DE CATALUNYA, 2006-2015
INVERSIONS
Estalvi i eficiència energètica

Promoció de les energies renovables

4.320.000.000 €

5.140.000.000 €

FITES
Estalvi i eficiència energètica
Estalvi d’energia final del 10,6% en arribar el 2015.
Reducció del consum d’energia en 3 Mtep,77 2.100 ktep78 a l’any.
Reducció de la intensitat energètica en més d’un 1,74% anual.
Augment del consum d’energies renovables fins a 2.949 ktep l’any
2015.
Participació de les energies renovables del 9,5% l’any 2015.
Percentatge de les energies renovables en la generació d’energia
elèctrica fins que s’assoleixi el 24% l’any 2015.
Disminució de la producció nuclear al 35,3% l’any 2015.
Reducció de les emissions de CO2 fins a representar el 13,3% del conjunt de l’Estat espanyol l’any 2010.
Font: Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015 .7778

77. Milions de tones equivalents de petroli.
78. Kilotones equivalents de petroli.
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Les energies renovables són minoritàries. Tanmateix, les fonts
d’energia renovable que més van aportar al total l’any 2006 van ser, per
ordre d’importància, les següents: hidràulica (50,4%), residus renovables
(18,3%) i biomassa forestal (14,9%).
Les que han crescut més respecte de l’any 1995 han estat l’energia
solar, que s’ha multiplicat per 144; el biogàs, que s’ha multiplicat per 103,
i l’eòlica, que s’ha multiplicat per 60.
GRÀFIC 243. DISTRIBUCIÓ DE L’APORTACIÓ DE CADA
FONT D’ENERGIA RENOVABLE AL CONSUM D’ENERGIA
PRIMÀRIA TOTAL. CATALUNYA, 2006
Unitats: percentatges.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l‘Institut Català d’Energia de Catalunya.

Pel que fa a l’objectiu del Pla de reduir la intensitat energètica, és a dir,
de reduir el consum d’energia final sobre el PIB en l'1,74% anual, s’observa
que durant el període 2000-2005 la taxa de creixement acumulatiu del
consum d’energia final s’ha mantingut per sobre de la taxa de creixement
acumulatiu del PIB. No obstant això, al gràfic que es mostra a continuació
s’aprecia un canvi de tendència a partir de l’any 2005.

La intensitat
energètica primària
es va reduir un
2,6% l’any 2005.
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GRÀFIC 244. INDICADOR DE CREIXEMENT DE LA
INTENSITAT ENERGÈTICA. CATALUNYA, 2000-2005
Unitats: índex 2000 = 100.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Català d’Energia de Catalunya.

L’indicador d’intensitat energètica disminueix un 2%, és a dir, ambdues
taxes, la de creixement acumulatiu del consum d’energia final i la del PIB,
tendeixen a convergir.
Finalment, la intensitat energètica primària de l’any 2005 va situar-se
en 238,7 tep/M€ de l’any 1995. L’any 2005 ja es va començar a reduir la
intensitat energètica primària en un percentatge del 2,6% respecte de l’any
2004 com s’observa a la gràfica següent:

GRÀFIC 245. EVOLUCIÓ DE LA INTENSITAT ENERGÈTICA
PRIMÀRIA. CATALUNYA, ESPANYA
I UNIÓ EUROPEA, 1996-2004
Unitats: tep (tones equivalents de petroli)/M€ de l'any 1995.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Català d’Energia de Catalunya.

736

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

3.2.3. Consum d’energia final.
Pel que fa al consum d’energia final, és a dir, un cop transformada, el
Pla en preveu un estalvi del 10,6% en arribar l’any 2015. Tanmateix, el
consum d’energia final no ha parat de créixer des de l’any 1995. L’any
1995 el consum d’energia final va ser de 15.943 ktep. En la dècada 19952005 ha augmentat en 5.374 ktep, és a dir, el 50,8% . La variació interanual
respecte de l’any 2004 va ser de 209,2 ktep.
En aquest període de temps (1995-2005), s’ha reduït el consum final de
fuel-oil i gasolines i ha augmentat el de gasoil, querosè, gas natural i electricitat. La variació interanual 2005/2004 d’aquests quatre tipus de fonts ha
estat del el 0,6%, el 5,6%, l'1,9% i el 4,5% respectivament .

El consum
d’energia final
ha augmentat un
50% durant la
dècada 1995-2005.
L’any 2005 va
disminuir el consum
de biomassa i
bioetanol.

El consum final d’energies renovables no ha parat de créixer des de
l’any 2003, sobretot el consum de biodièsel i biogàs. L’energia solar ja
anava creixent des de l’any 1996.
Tanmateix, entre els anys 2004 i 2005 hi va haver un petit descens
del consum d’energia final de biomassa i bioetanol del 5,3% i el 6,6%,
respectivament.
El Pla preveu que el consum de biodièsel arribi a les 844.095 tep.
Actualment el seu consum final és de prop de 18.000 tep, és a dir, gairebé
s’ha multiplicat per 50.
Al gràfic següent es veu la lenta i progressiva disminució de la participació en el consum final dels productes petrolífers respecte de l’augment
del consum del gas, l’electricitat i les fonts renovables.
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La participació
de les energies
renovables en
el consum final
d’energia va ser
reduïda, només
del 0,9%.

GRÀFIC 246. CONSUM D’ENERGIA FINAL EN FUNCIÓ DE LA
FONT. CATALUNYA, 1995-2005
Unitats: percentatges.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'Institut Català d’Energia de Catalunya.

El consum final d’energia es caracteritza per un consum predominant
de productes petrolífers i, a una certa distància, de gas i electricitat.
El consum final d’energies renovables va ser l’any 2005 de 150 ktep.
Encara queda un llarg camí per arribar a l’objectiu de 2.949 ktep l’any
2015, com preveu el Pla.

3.2.4. Electricitat
El pes de les energies renovables en la producció bruta d’electricitat és
del 9,7%. L’objectiu del Pla és arribar al 24% l’any 2015, la qual cosa vol
dir que hauria de créixer prop d’1,6 punts percentuals de mitjana a l’any.
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GRÀFIC 247. PRODUCCIÓ BRUTA D’ELECTRICITAT AMB
FONTS RENOVABLES. CATALUNYA, 1995-2005
Unitats: GWh i percentatges.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Català d’Energia de Catalunya.

La cogeneració, és a dir, l’aprofitament de la calor residual d’una
instal·lació industrial o d’una central de generació elèctrica per a usos
diversos, ha experimentat un creixement d’ençà de l’any 1995: s’ha triplicat. L’any 2005 es van produir 7.710 GWh de cogeneració, és a dir, el
14,6% de la producció bruta total d’electricitat.

L’aprofitament de
la calor residual o
cogeneració es va
triplicat durant el
període 1995-2005.

La tecnologia que ha experimentat un creixement més important durant
el període 2004-2005, pel que fa a la producció bruta d’electricitat, és la de
les centrals de règim especial. Tot i l’escassa participació d’aquest tipus de
tecnologia en el conjunt, destaca l’increment de la producció d’electricitat
de les centrals fotovoltaiques, de transformació de matèries orgàniques
en biogàs (metanització de residus) i eòliques. Tanmateix, cal esmentar
l’increment de la producció d’electricitat de les centrals de règim ordinari
tèrmiques de gasoil i fuelgàs.

Només el 10%
de l’electricitat
generada l’any
2005 es va fer
amb combustibles
renovables.
La producció
d’electricitat
de les centrals
fotovoltaiques, de
biogàs i eòliques es
va incrementar.

La producció bruta d’electricitat de l’any 2005 va ser de 45.710,4
GWh, 2.478,1 GWh menys que l’any anterior, dels quals prop del 10% es
van generar amb combustibles renovables. Actualment l’energia hidràulica
és la font renovable que té més pes en la producció d’electricitat.
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TAULA 253. PRODUCCIÓ BRUTA D’ELECTRICITAT PER
COMBUSTIBLES. CATALUNYA, 2006
Unitats: GWh i percentatges.

Producció
bruta
(GWh)

%

Variació
interanual
2006/2005

41.271,2

90,29

-2,1

Carbó

988,3

2,16

10,6

Fueloil

820,2

1,79

6,7

Gasoil

93,1

0,20

-12,8

Gas natural

18.495,1

40,46

16,5

Nuclear

20.675,7

45,23

-15,1

174,8

0,38

58,9

Querosè

0,0

0,00

0,0

Residus industrials no renovables

24,0

0,05

10,9

RENOVABLES

4.439,2

9,71

-26,6

Hidràulica

3.761,4

8,23

-30,4

241,6

0,53

17,3

Fotovoltaica

4,6

0,01

49,4

Biomassa

0,8

0,00

3,3

Biogàs

131,3

0,29

-5,9

Residus Sòlids Urbans

299,5

0,66

1,5

45.710,4

100,00

-5,1

TIPUS DE COMBUSTIBLE
FÒSSIL I NUCLEAR

Gas de refineria i altres gasos
de procés

Eòlica

TOTAL

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Català d’Energia de Catalunya.

3.3. QUALITAT AMBIENTAL
3.3.1. Qualitat de l’aigua
2005 i 2006 van ser
anys de sequera. El
Pla hidrològic de
Catalunya prioritza
la reutilització de
l’aigua mitjançant
el tractament d’aigües residuals.
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Indicadors de qualitat de les aigües continentals
L’aigua dolça continental és un recurs escàs a Catalunya i al món. De
l’aigua, en són importants la quantitat i la qualitat. La política de l’aigua
durant els anys 2004 a 2006 ha tingut com a objectiu garantir el subministrament i la qualitat sanitària mitjançant: la construcció d’una dessalinitza-
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dora, la millora de l’abastament i del tractament i el sanejament d’aigües,
l’impuls de la reutilització, l’ús eficient i la protecció dels ecosistemes
fluvials.79
Les condicions pluviomètriques i de sequera que caracteritzen Catalunya
fan considerar de manera prioritària la reutilització de l’aigua mitjançant
el tractament d’aigües residuals, tal com preveuen el Pla hidrològic de les
conques internes de Catalunya i el Pla de sanejament de Catalunya aprovat
el mes de maig del 2006.
Els anys 2005 i 2006 han estat anys de sequera. Al principi del mes de
setembre del 2006 la reserva d’aigua a l’Estat espanyol arribava al 40,6%
de la seva capacitat, el nivell més baix dels últims 147 anys.80
La reutilització de les aigües tractades a les estacions depuradores per
a usos agrícoles, industrials i recreatius, o per a la recàrrega d’aqüífers
exhaurits, és una fita important.
Com s’observa al gràfic següent, el nombre de depuradores ha crescut
un 33,7% des de l’any 2000. Amb un creixement l’any 2006 respecte de
l’any 2005 del 2,1%. El cabal tractat, en m3/dia, ha augmentat un 20,6%
des de l’any 2000. L’any 2006 es van tractar 1.879.482 m3/dia.

79. Departament de Medi Ambient i Habitatge. “La nova política de l’aigua”. 100 accions,
100 raons d’una Catalunya més sostenible i solidària, agost 2006, pàg. 58-75.
80. Comissió Europea (2007), «Comisión Staff working document», Environment Policy Review. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament,
Brussel·les, abril 2006, pàg. 92-93.
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GRÀFIC 248. EVOLUCIÓ DEL PARC D’ESTACIONS
DEPURADORES. CATALUNYA, 2000-2006
Unitats: nombre de depuradores i capacitat d'habitants equivalents.81
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Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Agència Catalana de l’Aigua.
La capacitat
depuradora va
augmentar l’any
2005 un 2,1%. Els
fangs generats
es fan servir
principalment
a l’agricultura.
La valorització
energètica dels
fangs és una opció
emergent.

La capacitat de tractament de les aigües, mesurada en nombre
d’habitants equivalents, s'ha incrementat un 21,5% d’ençà de l’any 2004.
L’any 2006 va augmentar un 2,1% respecte de l’any 2005.
El nombre de depuradores biològiques ha crescut. Des de l’any 2004, a
part de les depuradores biològiques, fisicoquímiques i de llacunatge, s’han
incorporat altres tractaments i el pretractament. Els rendiments mitjans de
les depuradores oscil·len entre el 83% i el 90%.82
L’any 2005 es van tractar 471.248 tones de matèria fresca de les depuradores. El tractament previ dels fangs s’ha multiplicat gairebé per set des
de l’any 2000.
Pel que fa a l’eliminació dels fangs tractats i no tractats, el 71,3% es
van fer servir a l’agricultura i a la jardineria, el 19,2% es van dipositar en
abocadors i el 7,5% es van valoritzar energèticament, en el context d’una
prova pilot.

81. Habitants equivalents: paràmetre que permet quantificar la càrrega contaminant real per
habitant.
82. Rendiment mitjà global d’eliminació de MES: 87; rendiment mitjà global d’eliminació de
demanda bioquímica d’oxigen (DBO5): 90; rendiment mitjà global d’eliminació de demanda
química d’oxigen (%): 87.
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GRÀFIC 249. EVOLUCIÓ DEL TRACTAMENT DELS FANGS
GENERATS A LES DEPURADORES. CATALUNYA, 2000-2005
Unitats: índex 2000 = 100.
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Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Agència Catalana de l’Aigua.

El Pla de sanejament de Catalunya fixa uns objectius de qualitat que
s’han de complir. L’any 2006 es van produir 1.788 incompliments, és a dir,
el 13,8% de les mostres d’aigua analitzades incomplien els objectius fixats
al Pla. La metodologia de mesura va canviar l’any 2006; per tant, no es
pot analitzar l’evolució del grau de compliment durant el període. El major
nombre d’incompliments és degut als coliforms totals i a l’amoni.

L’any 2006 es van
produir el 14%
d’incompliments
de qualitat de
les aigües i de
plaguicides i el
0,3% de substàncies
tòxiques.

Amb relació a les substàncies tòxiques i perilloses, l’any 2006 es van
produir 12 incompliments, el 0,3% de les mostres analitzades. La presència
de substàncies com ara la tertbutilazina, els fluorurs, el crom dissolt i el
cloroform és la causant principal dels incompliments.
Finalment, pel que fa al control de plaguicides, que no pot superar els
500 ng/l,83 han tingut lloc incompliments en el 14,2% dels punts de control. L’any 2006 es van fer 1.233 controls a 225 punts.

Indicadors de qualitat de les aigües costaneres
En relació amb el compliment de la Directiva 76/160/CEE a les platges, el nombre de platges conformes segons la qualitat microbiològica va
ser del 100% l’any 2006. Aquesta fita ja es va assolir l’any 2003.

El 95% de les
platges van tenir
una qualificació
excel·lent.

El 95,3% de les platges tenien una qualificació excel·lent, i el 4,7%
restant, bona. Els nombre de platges amb qualificació excel·lent ha aug-

83. Nanograms per litre.
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mentat progressivament alhora que ha disminuït el nombre de platges amb
qualificació deficient o molt deficient.

3.3.2. Qualitat de l’aire
El Barcelonès i
el Baix Llobregat
van superar l’any
2005 els límits de
diòxid de nitrogen.
Els nivells d’ozó
troposfèric encara
es mantenen alts.

La Comissió Europea va detectar l’any 2001, en el marc del programa
Clean Air for Europa (CAFE), que un dels problemes més importants de
la qualitat de l’aire era la presència de partícules fines i d’ozó troposfèric,
seguit del de l’acidificació i el de l’eutrofització.
El problema no és local sinó continental, atès que les emissions
en un lloc determinat poden afectar la concentració en altres llocs de
l’àmbit europeu com a conseqüència del transport a llargues distàncies en
l’atmosfera.
Pel que fa als contaminants principals, el diòxid de nitrogen que intervé
en tots els problemes de contaminació de l’aire i afecta la salut humana,
manté uns valors màxims encara alts en alguns punts de control. El màxim
de l’any 2005 va ser de 296 mg/m3 a Barcelona (Sant Gervasi), per sobre
del valor límit de 270 mg/m3. Les zones que superen els límits establerts
per la Unió Europea se situen a les comarques del Barcelonès i del Baix
Llobregat.
Un altre contaminant important és l’ozó troposfèric que s’acumula
arran de terra, el qual afecta la salut humana en ser respirat i l’agricultura
en dipositar-se sobre les collites. El màxim de l’any 2005 va ser de 246
mg/m3 a Reus. Els nivells d’immissió màxims de l’ozó, amb un impacte
directe per inhalació o deposició sobre el sòl, l’aigua o la vegetació, es
van mantenir per sobre del llindar d’alerta de la població, 240 mg/m3 en
una hora (RD 1796/2003), en una estació de control l’any 2005. Els valors
màxims d’immissió de l’ozó van superar el llindar d’informació a la població, 180 mg/m3 en una hora (RD 1796/2003), en 20 estacions de control
l’any 2005; els valors horaris que han superat el llindar d’informació a la
població (unitats) ha estat 111. L’objectiu és que l’any 2010 no es pugui superar més de 25 dies per any de mitjana en tres anys el llindar de 120 mg/m3.
Com a conseqüència d’això, l’any 2006 es va aprovar el Decret que declara zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric diversos municipis
de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el
Baix Llobregat, com es detalla a l’epígraf 6.1 d’aquest capítol.
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GRÀFIC 250. EVOLUCIÓ DELS VALORS MÀXIMS DELS
CONTAMINANTS ATMOSFÈRICS PRINCIPALS.
CATALUNYA, 2000-2005
Unitats: (1) Màxim de les mitjanes horàries (en mg/m3). Llindar d’informació a la població=180. Llindar d’alerta= 360. (2) Màxim de les mitjanes horàries (en mg/m3). Valor
límit=270.
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Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Direcció General de Qualitat Ambiental.

Els països del sud d’Europa estan més exposats a la radiació que els del
nord i, per tant, a l’ozó troposfèric. El transport terrestre i, en segon lloc, la
indústria són les fonts principals d’emissió dels seus precursors.
Altres contaminants importants són les partícules en suspensió, sobretot les inferiors a 10 micres. L’exposició excessiva a partícules petites té
una relació directa amb el desenvolupament de malalties cardiovasculars
i cardiopulmonars.
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GRÀFIC 251. EVOLUCIÓ DELS VALORS MÀXIMS DE
PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ, DIÒXID DE SOFRE
I FUMS NEGRES. CATALUNYA, 2001-2005
Unitats: (1) Mitjana anual (en mg/m3). Valor límit=150. (2) Percentil 50 de les mitjanes
diàries (en mg/m3). Valor límit=80. (3) Màxim de les mitjanes diàries (en mg/m3). Valor
límit=125.
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Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Direcció General de Qualitat Ambiental.

Al Barcelonès, el
Baix Llobregat i el
Vallès se superen
els límits fixats per
la UE de partícules
respirables inferiors
a 10 micres.

A partir del 2005 només es mesuraran les partícules respirables inferiors a 10 micres. El límit legalment establert a la normativa vigent (RD
1796/2003) és que no es pot superar el valor límit de 50 μg/m3 en més de
35 ocasions per any. S’han superat els límits fixats per la Unió Europea
a les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Oriental i el
Vallès Occidental.
Destaca la zona portuària de Barcelona amb fins a 184 superacions
dels límits a l’any, Sant Adrià del Besòs i Granollers, amb 88; el Prat de
Llobregat, amb 87, i l’Eixample de Barcelona, amb 77.
Per aquest motiu, el Govern va aprovar el Decret que declara zones de
protecció especial de l’ambient atmosfèric diversos municipis d’aquestes
comarques, d’acord amb el Decret 226/2006, de 23 de maig.

3.3.3. Qualitat del sòl
L’alteració dels sòls per contaminants químics perillosos d’origen
humà pot comportar riscos per a la salut humana i el medi ambient. Els
sòls es contaminen per una mala gestió dels residus, instal·lacions indus-
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trials amb males pràctiques, accidents en el transport, emmagatzematge i
manipulació de productes químics i purins, entre d’altres. 84
Un sòl contaminat a més de representar un risc per a la salut humana, pot
afectar i contaminar altres recursos, per exemple, l’aigua subterrània. Prevenirne la contaminació és menys costós que recuperar-lo un cop contaminat.
Pel que fa a la identificació, la investigació i la recuperació de sòls,
falten dades sobre els sòls agraris. Quant a la resta de sòls, el passat i
present industrials de Catalunya en determinen les causes principals de
contaminació: les males pràctiques en les instal·lacions industrials, seguit a
gran distància de la mala gestió dels residus i els abocaments incontrolats,
com s’observa al gràfic de sòls identificats següent:

A causa del passat
industrial de
Catalunya, les
males pràctiques
a les instal·lacions
industrials van
ser una de les
principals causes
de contaminació
dels sòls l’any 2006
(66% ).

GRÀFIC 252. ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓ DELS SÒLS
CONTAMINATS IDENTIFICATS. CATALUNYA, 2004 I 2006
Unitats: percentatge sobre el total.
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Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.

L’any 2006, s’observa un augment dels sòls contaminats identificats
per accidents de transport de prop del 6% respecte de l’any 2004. També

84. Fundació Fòrum Ambiental; Feliu, Álvaro; Camps, Francesc; Bassols, Roger. Departament de Medi Ambient i Habitatge (2006). Catalunya 2005. Informe sobre medi ambient i
desenvolupament sostenible (1a ed.: abril de 2006, 191 pàg). Barcino.
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s’aprecia un augment dels sòls contaminats per emplaçaments industrials
del 2% respecte de l’any 2004.
S’observa, en relació amb l’any 2004, un augment dels següents contaminants: hidrocarburs clorats (20%), metalls pesants (3,5%) i hidrocarburs
aromàtics policíclics (2,5%).
Els olis minerals, els metalls pesants i els pesticides configuren el conjunt de contaminants principals dels sòls, amb un pes agrupat del 75%.

L’any 2006 es
van investigar i/o
recuperar el 26%
més de sòls que
l’any 2004.

A l’inventari català de sòls contaminats hi havia 1.641 sòls, un 8,5%
més que l’any 2004. L’inventari d’emplaçaments potencialment contaminats s’actualitza mitjançant el registre de denúncies i accidents, entre altres
mitjans.
Al gràfic següent s’observa que 575 sòls van ser investigats i/o recuperats durant l’any 2006, un 26,4% més que l’any 2004.

GRÀFIC 253. SÒLS CONTAMINATS IDENTIFICATS I
INVESTIGATS I/O RECUPERATS. CATALUNYA, 2004 I 2006
Unitats: nombres absoluts.
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Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.

3.3.4. Contaminació acústica
El progrés de la societat, la mobilitat i les activitats humanes han
fet sorgir nous tipus de contaminació i el soroll n’és un a considerar per
l’efecte que té en la salut psíquica i física de les persones. Es fa palesa la
preocupació social en relació amb la contaminació acústica.
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Minimitzar-ne l’efecte és un dels objectius a assolir; per això, es van
fer campanyes de mesurament del nivell de soroll de referència de la xarxa
bàsica de carreteres de Catalunya durant l’any 2003, d’acord amb la Llei
16/2002, de protecció contra la contaminació acústica.
Els sectors del territori amb presència d’infraestructures de transport
viari, ferroviari, marítim i aeri generen al seu entorn zones de soroll.
Al gràfic següent s’observen els resultats d’aquestes mesures. El
53,7% dels punts analitzats superen la norma pel que fa als valors límit
d’immissió diürns85 en zones de sensibilitat moderada (B),86 com poden
ser les carreteres, i d’acord amb els mapes de capacitat acústica en què es
fixen els objectius de qualitat.
Els valors límit diürns d’atenció87 en zones de sensibilitat moderada
(B) van ser superats en un 35,2% dels punts de control.
Pel que fa a les zones de contaminació acústica baixa (C),88 la superació dels nivells d’immissió diürns es va produir en el 22,2% dels punts
de control, i la dels nivells d’atenció diürns, en cap, tal com s’observa al
gràfic següent:

85. Valor límit d’immissió: aplicable a tot el que es faci de nou a partir de la Llei. Diürn: de
les 7 a les 23 hores.
86. Comprèn els sectors del territori que admeten una percepció mitjana de soroll com són les
infraestructures de transport viari, ferroviari, marítim i aeri.
87. Valor d’atenció: aplicable a tot allò existent abans de la Llei.
88. Comprèn els sectors del territori que admeten una percepció elevada de soroll.
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GRÀFIC 254. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. PUNTS DE
CONTROL DE LES CARRETERES CATALANES QUE SUPEREN
ELS VALORS LEGALMENT ESTABLERTS. CATALUNYA, 2003
Unitats: percentatge sobre el total.
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Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge.

3.4. RESIDUS
L’any 2006
operaven a
Catalunya
700 empreses
autoritzades.

Una adequada gestió dels residus contribueix a l’estalvi de matèries
primeres, a prevenir la contaminació de sòls, aigües i aire, i a generar llocs
de treball.
Les actuacions del Govern han anat encaminades a disminuir l’impacte
ambiental dels residus mitjançant el seu tractament, el reciclatge i la millora de la gestió.89 Les ajudes per avançar en una gestió més sostenible dels
residus en forma de subvencions han augmentat progressivament. L’any
2006 es van atorgar 29.000.000 euros en subvencions per a projectes en
matèria de residus.
Finalment, el tractament i el reciclatge de residus és font de riquesa i de
creació de llocs de treball. En els darrers anys el nombre d’empreses que
es dediquen a l’aprofitament i a la recuperació de materials ha augmentat.
L’any 2006 operaven a Catalunya 700 empreses autoritzades per gestionar
residus industrials, 565 empreses més que l’any 1995.

89. Departament de Medi Ambient i Habitatge, “La nova política de l’aigua”. 100 accions,
100 raons d’una Catalunya més sostenible i solidària, agost 2006, pàg. 58-75.
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3.4.1. Residus municipals
Els residus generats als domicilis particulars, als comerços i als serveis
exerceixen una pressió ambiental local i global. Els residus municipals
consumeixen recursos públics, causen molèsties i requereixen infraestructures de tractament amb forta contestació d’àmbit local, l’anomenat efecte
Nimby.90 D’altra banda, els residus municipals participen en l’emissió de
gasos d’efecte d'hivernacle com el metà i el diòxid de carboni, i són un
indicador del consum total de materials d’una economia base de la pressió
ambiental.

Els residus
municipals
consumeixen
recursos públics,
causen molèsties
i requereixen
infraestructures
de tractament amb
forta contestació
social, l’anomenat
efecte Nimby.

El Pla d’acció per a la gestió de residus municipals a Catalunya fixa
una sèrie d’objectius de reciclatge i valorització d’envasos, paper i cartró,
vidre, matèria orgànica, recollida selectiva i disposició final per a l’any
2012. Un dels primers objectius del Pla és l’increment de la prevenció per
frenar la generació de residus a Catalunya, que no ha parat d’augmentar,
com es mostra al gràfic següent:

GRÀFIC 255. EVOLUCIÓ DEL COEFICIENT DE GENERACIÓ
DE RESIDUS MUNICIPALS. CATALUNYA, 1996-2005
Unitats: kilogram per habitant i dia.
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Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Agència de Residus de Catalunya.

Tanmateix, l’any 2005 hi va haver una petita disminució en la generació de residus, que va ser d'1,64 kg per habitant i dia.
El Pla també preveu que la recollida selectiva i la valorització arribin a
les 2.700.000 tones l’any 2012. L’any 2005 se'n van recollir només 989.683

90. Not in my back yard ("no en el pati de casa meva").
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No s’assoleixen els
objectius previstos
de recollida
selectiva que l’any
2003 ja havia de ser
del 37% . El 2005
va ser del 24%.

tones. Tot i que any rere any augmenta la recollida selectiva, es parteix de
la base que l’any 2003 no es van assolir els objectius previstos, atès que la
recollida selectiva havia de tenir un pes del 37% i, en realitat, va ser només
del 19%. L’any 2005 només es van recollir selectivament el 25% dels residus municipals. El 75% de la brossa va a dipòsits controlats o s’incinera.

GRÀFIC 256. EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE
RESIDUS MUNICIPALS. CATALUNYA, 1996-2005
Unitats: percentatge sobre el total.
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Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Agència de Residus de Catalunya.

A la taula següent es detalla el total de la recollida selectiva de residus
municipals de cadascuna de les fraccions. El paper i cartró i la matèria
orgànica són les fraccions amb un pes sobre el total més elevat.
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TAULA 254. RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS
MUNICIPALS PER FRACCIONS. CATALUNYA, 2005
Unitats: tones, percentatge i variació relativa respecte de l’any anterior.

Valors absoluts
(tones)

Percentatge

Variació interanual
2005/2004

Matèria orgànica

215.373

21,8%

21,1%

Vidre

110.158

11,1%

7,3%

Paper i cartró

232.207

23,5%

30,8%

Envasos lleugers

62.139

6,3%

19,9%

Residus voluminosos

142.562

14,4%

9,3%

Poda i jardineria

60.151

6,1%

22,7%

Piles

516

0,1%

4,9%

Medicaments

440

0,0%

17,0%

4.929

0,5%

12,0%

Altres residus
deixalleries

161.208

16,3%

9,6%

Total recollida
selectiva

989.683,1

100,0%

17,6%

Tèxtil

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Agència de Residus de Catalunya.

Una altra realitat important és que els dipòsits controlats del Garraf i
de Vacarisses esgoten la seva vida útil per a 1,7 milions de tones de brossa
anuals, la qual cosa representa el 43% dels residus municipals, atès que
l’any 2005 se’n van generar més de 3,9 milions de tones.
Les directives europees i la normativa limiten l’abocament de residus
municipals biodegradables (fracció orgànica, paper i cartró, fusta). La fracció orgànica recollida selectivament es pot transformar en compost i ser
retornada al sòl de manera que s’evitin les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle, la generació de lixiviats i les males olors per no fer-ho. El
Pla preveu que només vagi a disposició final el 30% dels residus generats,
no el 75% de l’any 2005.
Al gràfic següent es pot observar l’evolució de la destinació dels
residus municipals generats. L’any 2005, 2,1 milions de tones de residus
municipals van anar a l’abocador; 0,7 milions es van incinerar; 0,9 milions
es van metanitzar, i només un milió de tones van ser recollides selectivament.
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GRÀFIC 257. EVOLUCIÓ DE LA DESTINACIÓ DELS RESIDUS
MUNICIPALS. CATALUNYA, 1996-2005
Unitats: percentatge sobre el total en tones de residus.
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Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Agència de Residus de Catalunya.

El model d’abocador de grans dimensions on s’aboquen residus en
massa i sense triatge es pretén substituir per un model de dipòsit controlat
de bales de rebuig premsat i recobertes de polietilè, encara en fase de prova
pilot.
El Pla preveu que tot allò que la ciutadania no separi a casa, la fracció
resta, passi per un procés de triatge a fi de recuperar-ne la matèria orgànica
per valoritzar-la com a biogàs (metà), recuperar materials per al reciclatge
(vidre, paper, plàstics i metalls) i estabilitzar el residu no valoritzable, que
es compactarà en bales de manera que se'n redueixi notablement el volum
i la reactivitat. 91
El Pla preveu que aquesta fracció resta, que l’any 2005 tenia un pes
del 75% i era de 2.975.745 tones, es redueixi gairebé prop d’un 37% l’any
2012, i que se'n tripliqui la recollida selectiva.

91. Pla d’acció per a la gestió de residus municipals a Catalunya 2005-2012.
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S’ha de tenir en compte que les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle es poden reduir si s’aprofita el biogàs generat per la valorització de la matèria orgànica i es redueixen els residus sòlids urbans
que es gestionen a través d’abocador, concretament la matèria orgànica
continguda.

3.4.2. Residus industrials
Els residus industrials són una mesura de la ineficiència dels processos
industrials que les empreses internalitzen com a cost ambiental associat
i que les incentiva a reduir-ne la generació i optimitzar-ne la gestió.
Tanmateix, les estadístiques de residus industrials incorporen els llots de
depuració municipals, la qual cosa introdueix un biaix en les estadístiques
de residus industrials, atès que els llots de depuració representen el 17,6%
dels residus industrials.
L’any 2005 es van generar un total de 6.369.863 tones de residus industrials, de les quals 786.087 tones eren perilloses i la resta, 5.583.776, no
ho eren. És a dir, més de 890 kg de residus industrials per habitant a l’any.
Entre els residus industrials generats destaquen, per ordre: els llots de depuració (17,6%), els residus de combustió (10,6%), els metalls (10,4%), els
residus de descontaminació (9,9%), els residus vegetals (8,7%) i animals
(8,1%), els productes caducats (6,6%) i els productes minerals (6,3%).

El 2005 es van
generar 890 kg de
residus industrials
per habitant a l’any.

Al gràfic següent s’observa l’augment sostingut del total dels residus
industrials i, especialment, dels perillosos; no obstant això, cal tenir present, com ja s’ha esmentat, que s’hi inclouen els llots de les depuradores
municipals i que en aquest augment també ha influït la declaració de residus industrials.
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El 2005 va
augmentar la
generació de
residus industrials.
La valorització dels
residus industrials
va ser del 66%, per
sota dels objectius
fixats.

GRÀFIC 258. EVOLUCIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS
INDUSTRIALS. CATALUNYA, 1997-2005
Unitats: índex 1997 = 100.
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Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge. Agència de Residus de Catalunya.

Els residus generats per l’activitat industrial a Catalunya classificats
com a perillosos (corrosius, inflamables i/o tòxics) representen el 12% del
total.
Gran part dels residus industrials es generen a les comarques següents:
Vallès Occidental (20,9%), Baix Llobregat (10,3%), Vallès Oriental
(9,7%), Barcelonès (8,7%) i Osona (4,6%). El nombre d’establiments
declarants ha augmentat també un 88,6% des de l’any 1996. L’any 2005
n’hi havia 22.853.
A diferència dels residus municipals, la forma de gestió dels residus
industrials és la valorització, directament com a subproducte o després
d’un tractament previ. L’objectiu per a l’any 200692 era d’arribar a reciclar
o valoritzar el 76% dels residus industrials. L’any 2005 els residus industrials reciclats o valoritzats van ser el 65,9%, prop de 10 punts percentuals
per sota de l’objectiu fixat al Programa. No obstant això, la valorització
industrial supera la municipal, que encara està més lluny dels objectius.

92. Objectiu 2006 segons el Programa de residus industrials de Catalunya 2001-2006 (PROGRIC), incloent-hi els fangs de les depuradores.
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La valorització durant el període 1996-2005 s’ha triplicat. Allò que més
s'ha incrementat és la valorització externa.
Atès que els processos productius de les empreses han de millorar
perquè es generin menys residus, l’import total de la línia de subvencions
destinada a la minimització dels residus industrials del període 2006-2010
és de 19.500.000 euros.93

La valorització
dels residus és
principalment
externa a
l’empresa.

93. Agència de Residus de Catalunya. Balanç 2003-2006. Consell per a la Prevenció de la
Gestió dels Residus a Catalunya.
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SOSTENIBILITAT: SECTORS I EMPRESES

4.

En aquest apartat es descriu breument l’evolució d’alguns indicadors
bàsics disponibles dels sectors amb especial incidència ambiental a Catalunya: el transport, la indústria i la construcció, el turisme, i l’agricultura i
la ramaderia. Tanmateix, pel que fa al consum energètic, tenen una especial rellevància el transport i la indústria i la construcció, com s’observa al
gràfic següent:
Els principals
sectors consumidors
d’ energia són,
d’una banda, el
transport i, de
l’altra, la indústria
i la construcció.

GRÀFIC 259. DISTRIBUCIÓ DEL CONSUM D’ ENERGIA FINAL
PER SECTORS. CATALUNYA, 2005
Unitats: percentatge sobre el total en ktep (kilotones equivalents de petroli).
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Català d’Energia de Catalunya.

4.1. TRANSPORT I MOBILITAT
En els darrers anys ha augmentat, d’una banda, la mobilitat quotidiana
de la població i, de l’altra, el transport de mercaderies, la qual cosa ha
tingut un impacte sobre el consum final d’energia i sobre les emissions de
gasos d’efecte d’hivernacle. En el conjunt de la Unió Europea la demanda
energètica del sector del transport és de prop del 32%.
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La mobilitat i el transport han passat a ser els principals consumidors
d’energia, amb un pes del 37,7% sobre el total del consum.
El consum d’energia del sector del transport del període 1995-2005
ha augmentat de manera sostinguda. La taxa de creixement acumulat del
període ha assolit el nivell de 146,8. En una dècada ha crescut prop del 47%,
com s’observa al gràfic següent.
GRÀFIC 260. TAXA DE CREIXEMENT ACUMULAT DEL
CONSUM D’ENERGIA FINAL AL SECTOR DEL TRANSPORT.
CATALUNYA, 1995-2005
Unitats: índex 1995 = 100.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Català d’Energia de Catalunya.

L’any 2006 el sector del transport va consumir 6.018,4 kilotones equivalents de petroli (ktep), molt per sobre del consum final d’energia del
sector industrial, que va ser de 5.178,2 ktep. L’any 2006 es va constatar
una lleugera estabilització del consum energètic causada probablement per
l’increment dels preus dels carburants.
És innegable el pes que tenen el petroli i els seus derivats en el transport. Els productes petroliers representen més del 98% del consum final
d’energia al sector del transport.
S’ha produït un canvi de patró com a conseqüència de l’augment
del consum de gas, que s’ha multiplicat per 57 en la dècada 1995-2005.
Tanmateix, el gas només representa el 0,1% del consum total d’energia
final, 5,3 ktep.
El consum de biodièsel i bioetanol també ha augmentat de manera considerable durant aquest període, ja que s'han multiplicat per 11. No obstant això,
el pes sobre el total del consum és de tan sols el 0,7%. Al Pla de l’energia
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de Catalunya 2006-2015 es preveu substituir el 18% del consum de gasoil
d’automoció per biodièsel i arribar a la fita de les 8,4 ktep l’any 2015.
L’evolució positiva de l’eficiència energètica dels vehicles i la millora
en la tecnologia dels carburants són aspectes que poden influir en un canvi
de tendència, que ara per ara es veu molt lluny.
L’indicador d’intensitat energètica del sector del transport era l’any
2005 de 53,8 ktep/M€ de 1995 (PIB).

GRÀFIC 261. EVOLUCIÓ DE L’INDICADOR D’INTENSITAT
ENERGÈTICA AL TRANSPORT. CATALUNYA, 1995-2005
Unitats: ktep (kilotones equivalents de petroli)/ milions d’ euros de l’ any 1995 (PIB).
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Català d’Energia de Catalunya.

S’observa un creixement sostingut durant el període 1995-2005.
Tanmateix, en el darrer any, la tendència canvia lleugerament i se situa al
mateix nivell que l’any 2002.
Davant d’aquest escenari, l’eficiència energètica dels vehicles i
l’ampliació de la xarxa ferroviària són dos aspectes a tenir en compte amb
la finalitat de contrarestar l’augment de les distàncies recorregudes per la
població i la disminució de les ocupacions mitjanes dels vehicles.94 Els
plans de mobilitat eficients en municipis, polígons industrials i empreses
són els instruments per millorar la sostenibilitat al sector. L’ús que facin els
ciutadans del cotxe en serà un factor clau.

94. Llebot Rabagliati, Enric; Jorge Sánchez, Jorge, Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya
( 214 pàg.), Generalitat de Catalunya, 2006.
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4.2. INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ
La indústria, en ser subjecte de regulacions ambientals, és un dels sectors que ha fet més esforços per reduir el seu impacte ambiental. Un dels
indicadors que es fa servir per avaluar la sostenibilitat ambiental a la indústria és el dels residus industrials declarats, derivats de l’activitat econòmica. Des de l’any 1997 la generació de residus no ha parat de créixer. El
creixement acumulat durant el període 1997-2005 ha estat del 37%.

La generació de
residus industrials
va disminuir
l’any 2004 i es va
estabilitzar l’any
2005.

Un altre indicador important és el consum d’energia; per tant,
l’eficiència energètica i l’estalvi energètic: reduir els consums específics,
diversificar les fonts d’energia i fomentar la incorporació de tecnologia
eficient.
Al gràfic següent s’observa un canvi de tendència en l’evolució del
consum final d’energia a la indústria i a la construcció ja que, si bé fins
al 2003 no va parar de créixer, l’any 2004 va disminuir i el 2005 es va
estabilitzar.
GRÀFIC 262. EVOLUCIÓ DEL CONSUM D’ENERGIA FINAL
A LA INDÚSTRIA I A LA CONSTRUCCIÓ.
CATALUNYA, 1995-2005

L’any 2005, el
consum d’energia
final a la indústria
es va estabilitzar.

Unitats: ktep (kilotones equivalents de petroli).
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Català d’Energia de Catalunya.

El canvi de patró a la indústria i a la construcció ha estat considerable
pel que fa a les energies renovables, el consum final de les quals s’ha multiplicat per 37 en el període 1995-2005.
L’indicador d’intensitat energètica, és a dir, les kilotones equivalents de
petroli consumides amb relació al producte interior brut de la indústria (en

761

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006

milions d’euros de l’any 1995), ha augmentat progressivament des de l’any
1995 fins a l’any 2003: de 157,9 ktep/M€ de l’any 1995 a 176,9 ktep/M€
de l’any 1995. Tanmateix, s’observa un canvi de tendència a partir de l’any
2003; així, l’any 2004 l’indicador va ser de 168,7 ktep/€ de l’any 1995.
Durant el període
1995-2005 el
consum d’energies
renovables a la
indústria s’ha
multiplicat per
37. El consum
de petroli s’ha
substituït pel de
gas.

GRÀFIC 263. EVOLUCIÓ DE L’ INDICADOR D’ INTENSITAT
ENERGÈTICA A LA INDÚSTRIA. CATALUNYA, 1995-2005
Unitats: ktep (kilotones equivalents de petroli)/ milions d’euros de l’any 1995 (VAB
industrial).
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Català d’Energia de Catalunya.

La diversificació de les fonts d’energia a la indústria i a la construcció es
fa palesa en observar el pes dels productes petrolífers sobre el total del consum d’energia final, que és del 23,2% , mentre que l’any 1995 era del 33,5%;
és a dir, en deu anys ha disminuït 10 punts percentuals, i la seva substitució
progressiva pel gas, que ha passat de tenir un pes del 32,8% sobre el total
del consum energètic l’any 1995 al 41,7% l’any 2005, és ha dir, en deu
anys ha augmentat 9 punts percentuals (l’altre punt percentual correspon a
l’augment de les energies renovables).

4.3. TURISME
El turisme és un dels sectors econòmics més importants de Catalunya i
comprèn: el turisme de masses (sol i platja), el turisme d’hivern (esquí) i altres
tipus emergents de turisme com són el turisme rural i de natura. El creixement
d’aquest tipus de turisme emergent i sostenible, amb menys dependència
del clima, menys contaminant i menys consumidor de recursos naturals és
un indicador de sostenibilitat del sector. La importància econòmica i social
d’aquest tipus de turisme, associada a la valorització i la sostenibilitat del
paisatge, és cada cop més rellevant, com s’observa al gràfic següent:
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GRÀFIC 264. EVOLUCIÓ DEL TURISME RURAL.
CATALUNYA, 2003-2006

L’any 2006 va
créixer el turisme
rural domèstic.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

El creixement acumulat del nombre de viatgers de turisme rural ha estat
del 52,8% en el període 2003-2006, amb una diferència de 41.500 viatgers
més respecte a l’any 2005. El turisme sostenible que més ha augmentat ha
estat el domèstic, amb una taxa acumulada durant el període de referència
anteriorment esmentat de 159,8. Altrament, el turisme rural estranger ha
decrescut: la taxa de creixement acumulat del període ha estat de 89,2, per
sota del valor 100 de l’any base 2003.
El grup de treball de turisme sostenible de la Comissió Europea, a
l’Informe de febrer del 2007, destaca la relació entre el desenvolupament
sostenible i el turisme. Alguns dels reptes són els següents: reduir la
demanda estacional, disminuir l’impacte del transport turístic, minimitzar
l’ús de recursos naturals i energètics i la generació de residus, conservar el
patrimoni natural i cultural.
Finalment, en relació amb la millora del rendiment ambiental d’empreses
i destinacions turístiques, per tant, de la qualitat, cal esmentar que l’any
2004 les certificacions del sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) del sector turístic català
representaven prop del 24% del total, és a dir, una de cada quatre empreses
certificades EMAS eren del sector turístic. D’altra banda, les empreses
turístiques catalanes certificades tenen un pes del 8,5% sobre el total de les
empreses certificades EMAS de l’Estat espanyol.

L’any 2004,
una de cada
quatre empreses
certificades EMAS
era del sector
turístic.
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4.4. AGRICULTURA I RAMADERIA
La superfície
de conreus va
disminuir l’any
2005, respecte del
2002, un 12%.

L’agricultura intensiva contribueix a la pèrdua de biodiversitat i a la
contaminació de les aigües superficials i costaneres per l’ús de fertilitzants,
herbicides, insecticides i fungicides. Per això són tan importants els mètodes d’explotació agrària respectuosos amb el medi ambient.

L’agricultura
ecològica va créixer
l’any 2006.

En aquest sentit, cal tenir en compte el desenvolupament del sector de
l’agricultura integrada95 i el de l’agricultura ecològica,96 que l’any 2005
representava el 10,3% de la superfície de conreus. L’agricultura ecològica
té un pes del 5,9% del total de la superfície agrícola i l’agricultura integrada el 4,4%.
Un altre indicador important és el consum de fertilitzats nitrogenats per
unitat de superfície agrària, que ha passat dels 85,3 kg/ha de l’any 1999 als
44,6 kg/ha de l’any 2005. El consum de fertilitzants s’ha reduït a la meitat
en sis anys.
La repercussió de la ramaderia en el medi ambient és deguda principalment a la contaminació per nitrats provinents dels purins. El nombre de caps de porcí ha disminuït entre l’any 2005 i el 2006 un 5,5%,
343.826 caps de porcí menys. L’any 2006 hi havia a Catalunya 5.855.714
de caps de bestiar. Les activitats ramaderes estan subjectes a un procés
d’autoritzacions ambientals que té per objectiu prevenir i reduir la contaminació de les aigües per nitrats a les zones vulnerables.
No obstant això, des d’una perspectiva més llarga en el temps, el
creixement acumulat del porcí ha estat del 16,2%.
L’ecoeficiència al sector primari, és a dir, la capacitat de l’agricultura
i la ramaderia per minimitzar la contaminació i l’ús de recursos durant
el procés de producció, és un altre indicador de sostenibilitat del sector.
S’observa un canvi en el patró de consum en comparar la distribució
del consum d’energia final de l’any 1995 amb el de l’any 2005, amb un
increment del consum de gas, que s’ha multiplicat per dotze, i del consum
d’energies renovables, que gairebé s'ha triplicat.

95. Terme mitjà entre la producció convencional i l'ecològica. S’utilitzen els productes naturals i els de síntesi química més respectuosos amb la natura.
96. S’utilitzen productes naturals exclusivament com històricament s’havia fet.
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El consum d’energia final, en kilotones equivalents de petroli (ktep), ha
augmentat progressivament fins arribar l’any 2005 a les 635,6 ktep, com
s’observa al gràfic següent:

GRÀFIC 265. EVOLUCIÓ DEL CONSUM D’ENERGIA FINAL
AL SECTOR PRIMARI. CATALUNYA, 1995-2005

El consum
d’energia final va
créixer l’any 2005.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Català d’Energia de Catalunya.

Els productes petrolífers representen el 91,8% de l’energia final consumida pel sector primari.

4.5. SISTEMES DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL
La contribució global de les empreses a la sostenibilitat ambiental és
un factor d’especial rellevància. La innovació i el disseny, l’estalvi en el
consum d’energia i la qualitat mediambiental són tres de les dimensions
de contribució empresarial a la millora de l’impacte social i ambiental, i
representen una oportunitat per a totes les empreses i molt especialment
per a les petites i mitjanes empreses (pimes).
Els sistemes de gestió sostenible impliquen processos d’integració
d’aspectes econòmics, socials i ambientals a les empreses que, en conjunt,
poden tenir una repercussió important en l’economia, la societat i el medi
ambient.
A continuació es detalla quina ha estat l’evolució de l’acceptació
d’aquests sistemes pel teixit empresarial català.
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4.5.1. EMAS i ISO 14001
Les estadístiques de qualificació ambiental es basen en registres
oficials que, en el cas del sistema europeu Eco-Management and Audit
Scheme (EMAS), són més fàcils d’obtenir que en el cas de l’Environment
Management Systems and Standards (ISO 14001).
El 5% de registres
EMAS de la UE
són d’empreses
catalanes.

Prop del 5% dels registres EMAS de la Unió Europea són d’empreses
catalanes, 147, més d’una tercera part de les empreses de l’Estat espanyol.
Els indicadors que relacionen el nombre d’empreses certificades EMAS
amb el PIB o amb el nombre d’habitants estan per sobre dels indicadors de
l’Estat espanyol i de la Unió Europea.
El sector amb una proporció de registres EMAS més elevada és el turístic, seguit del sector dels serveis i el de la química i el plàstic.
L’altre sistema de gestió ambiental d’àmbit internacional és el conjunt de normes del sistema d’estandardització internacional International
Organization for Standardization, ISO 14001.
Al gràfic següent es detalla la contribució de Catalunya al sistema de
gestió ambiental internacional, que és de l'1,2% amb 1.100 empreses registrades. Catalunya representa el 17% de la contribució de l’Estat espanyol
a la norma d’estandardització internacional, i el 3% de la contribució de la
Unió Europea dels 25 més Noruega.

Hi ha 1.100
empreses catalanes
certificades ISO
l’any 2004, el
17% del total
d’ empreses
certificades de
l’Estat i el 3%
de la UE–25 més
Nourega.

GRÀFIC 266. CONTRIBUCIÓ AL SISTEMA DE GESTIÓ
AMBIENTAL ISO 14001. CATALUNYA, 2004
Unitats: percentatge sobre el total de registres.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General de Qualitat Ambiental.
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L’indicador del nombre d’empreses registrades ISO 14001 per cada
100.000 empreses és de 260 a Catalunya, per sota del de l’Estat espanyol
o del de la Unió Europea dels 25 més Noruega, que és de 364 i 266, respectivament.

La proporció
d’empreses catalanes
certificades ISO
és inferior a
la d’empreses
espanyoles o
europees.

4.5.2. Distintius de qualitat ambiental: etiqueta ecològica de la Unió
Europea i distintiu de garantia de qualitat ambiental
Pel que fa als distintius de qualitat ambiental, com el sistema d’etiquetatge
ecològic de productes europeus, de caràcter voluntari, cal dir que a Catalunya
només hi havia vuit empreses amb aquest distintiu l’any 2004, el 3,5% del
total de les empreses de la Unió Europea, que era de 226 aquest mateix any.
Tanmateix, a la Unió Europea aquest distintiu va augmentar un 35% l’any
2004 respecte del 2003.

El sistema de gestió
mediambiental
EMAS ha tingut una
gran acceptació
entre els empresaris
catalans, però la
ISO guanya terreny.

De les vuit empreses catalanes, tres són fabricants de pintures i tres més
són fabricants de productes tèxtils, la qual cosa no és estranya si es té en
compte que a la Unió Europea dels 25 més Noruega els productes tèxtils
representen més del 26% dels etiquetatges ecològics, i les pintures i els
vernissos, el 20%; els segueixen a més distància els allotjaments turístics i
els fabricants de netejadors multiús i per al bany.
Encapçalen el rànquing de l’etiquetatge ecològic: Itàlia, Dinamarca
i França. L’Estat espanyol n'ocupa el quart lloc, tenint en compte que la
meitat de les empreses són catalanes.
L’altre distintiu de qualitat ambiental és el de garantia de qualitat ambiental
català. Un sistema d’etiquetatge ecològic creat l’any 1994 per la Generalitat
de Catalunya que inclou la qualitat ambiental dels productes però també
dels serveis. La majoria dels distintius de qualitat ambiental atorgats són de
serveis, 113, que en representen el 84%, enfront de 21 productes, que en són
el 16%.

8 de cada 10
distintius de
qualitat ambiental
són de serveis.

El nombre de distintius de garantia de qualitat ambiental ha anat
creixent any rere any. S’observa una estabilització d’aquest creixement,
que era de més del 50% anual l’any 2004 respecte de l’any 2003, amb un
augment del 18%.
Les activitats econòmiques del sector serveis que més utilitzen el distintiu són, per ordre d’importància, les següents: tallers de vehicles, residències
i cases de pagès, i establiments hotelers. Les del sector industrial, és a dir, de
productes són les bosses d’escombraries i els productes d’estalvi d’ aigua.
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1.

L’ECONOMIA A CATALUNYA

1.1. MARC EXTERIOR DE REFERÈNCIA
L’any 2006, el ritme de creixement de l’economia mundial continua sent, en conjunt,
significatiu, tal com ja va succeir els dos exercicis anteriors. El manteniment d’unes condicions de finançament favorables, la millora dels beneficis de les empreses i de la seva
situació patrimonial han contribuït, entre d’altres, a l’expansió de l’activitat. Malgrat això i
el manteniment en cotes elevades dels preus de l’energia, especialment del cru, les tensions
inflacionistes s’han mantingut moderades i també en nivells pròxims als dels dos anys precedents. Per als països de l’OCDE, la taxa interanual mitjana de variació de l’IPC se situa
l’any 2006 en el 2,6% i la de la inflació subjacent en el 2,0%.
El creixement del PIB real de la zona de l’euro és del 2,8%. Aquest registre, el més
elevat des de l’any 2000, és 1,3 punts percentuals (p.p.) superior al de l’exercici 2005
i és afavorit pel bon comportament del mercat de treball i la millora significativa de la
confiança d’empresaris i consumidors. Els motors del creixement són tant la demanda
interna, amb una aportació al creixement real del PIB del 2,5%, enfront de l’1,8% de
l’any anterior, com les exportacions que, amb un augment del 8,1%, pràcticament doblen el creixement de l’exercici anterior (4,5%). Entre els components de la demanda
interna destaca el creixement, del 4,3%, de la formació bruta de capital fix, que és
afavorida per la millora de les expectatives empresarials, les encara laxes condicions
monetàries i la correcció parcial, en el segon semestre, de l’augment significatiu del
preu del petroli que s’havia produït durant els mesos anteriors. Les economies dels estats membres de la UE no pertanyents a la zona de l’euro també participen, en termes
generals, d’aquesta dinàmica expansiva.
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Als EUA, el creixement del PIB l’any 2006 és del 3,3%; s’aprecia, però, una certa desacceleració en el transcurs de l’exercici imputable a una reducció de la inversió residencial.
Aquesta pauta de desacceleració no afecta, en canvi, la despesa en consum privat, malgrat la
pèrdua d’impuls del mercat de l’habitatge i de l’increment dels preus de l’energia, factors que
es compensen pel creixement de les rendes del treball i pel manteniment d’unes condicions de
finançament laxes. El creixement interanual de l’IPC se situa en el 3,3%, només una dècima
superior al corresponent de l’any anterior. En aquest context, l’evolució del mercat de treball
és favorable, i s’observa una pauta de continuïtat en la trajectòria de creació de llocs de
treball (excepte en les manufactures) iniciada al final de l’any 2003.
Al Japó, la recuperació econòmica de l’any 2005 té continuïtat durant el 2006, i es registra una variació interanual del PIB del 2,2%, en context de remissió de les pressions deflacionistes. La recuperació es basa especialment en el dinamisme de la inversió privada no
residencial i en la solidesa de les exportacions, afavorides especialment per la depreciació
del ien. El consum privat, en canvi, mostra una certa desacceleració. A la resta del continent
asiàtic, i de forma significativa en les economies de major pes de la regió, el creixement econòmic continua mostrant un dinamisme significatiu. Destaca la Xina, el creixement del PIB
de la qual és del 10,7%, registre que significa el 5,5% del PIB mundial i que implica el 15%
del consum energètic mundial.
A l’Amèrica Llatina, l’entorn internacional favorable, el creixement dels preus de les matèries primeres, de les quals la regió és exportadora neta, i la solidesa de la demanda interna
determinen que, en general, el creixement de l’activitat econòmica continuï sent dinàmic
durant l’any 2006, al temps que millora la posició financera de la regió a causa, en part,
especialment, de l’existència d’un context financer internacional favorable.

1.2. LA CONJUNTURA ECONÒMICA A ESPANYA
L’any 2006, el creixement del PIB de l’economia espanyola se situa en el 3,9%, per sobre
del 3,5% de l’exercici 2005. A aquest resultat contribueix la correcció significativa de l’aportació negativa de la demanda exterior neta, que se situa en -1,0 punts percentuals (p.p.), 0,7
p.p. inferior a la de l’any anterior. El creixement de l’activitat econòmica se sosté en la fortalesa de la demanda interna, impulsada per un comportament significativament dinàmic de
la renda disponible, a l’albir d’un ritme elevat de creació d’ocupació, i per la contenció de la
inflació en els darrers mesos de l’any. Aquests factors, juntament amb l’efecte riquesa associat a la revalorització dels actius immobiliaris i de la renda variable propicien un creixement
anual de la despesa en consum de les llars del 3,7%, enfront del 4,2% de l’any 2005. Aquesta
situació es produeix de forma paral·lela a l’augment de la seva necessitat de finançament, del
nivell d’endeutament (que se situa al final de l’any 2006 en el 125% de la seva renda bruta
disponible) i de la càrrega financera associada.
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El caràcter expansiu de la demanda nacional i, concretament, la intensificació significativa del creixement de les exportacions, els bons resultats del sector empreses, i les expectatives que es poden continuar produint en els propers mesos, determinen el dinamisme de la
inversió, que creix el 6,5%, i el 6,9% la corresponent al component de béns d’equipament.
Malgrat que aquests resultats indiquen que l’exercici 2006 es produeix un cert reequilibri
del patró de creixement en relació amb el dels anys anteriors, l’evolució negativa ininterrompuda del saldo exterior denota una pèrdua de competitivitat acumulada en els darrers
anys. El baix creixement de la productivitat i el diferencial d’inflació persistent en relació
amb l’UEM, que augmenta dues dècimes durant l’exercici 2006, fins a situar-se en 1,4 p.p.,
així com el manteniment de l’apreciació de l’euro, continuen minvant la competitivitat de
l’economia espanyola. La pèrdua de competitivitat pressiona a l’alça el dèficit de la balança
per compte corrent, que se situa l’any 2006 en el 8,8% del PIB, enfront del 7,4% de l’exercici
anterior.
Des de l’òptica de l’oferta, l’activitat productiva no agrícola mostra una dinàmica expansiva notable. Destaca especialment la recuperació de l’activitat industrial, el valor afegit
brut de la qual creix el 3,1%, 2,4 p.p. superior a l’enregistrat l’any anterior. A aquesta recuperació ha contribuït de forma significativa el major creixement de la producció destinada
a les exportacions, que s’han vist beneficiades pel fort creixement de la UE, especialment
d’Alemanya. Pel que fa a la producció interior, les bases de la recuperació descansen, principalment, sobre la producció de béns d’equipament i de béns intermedis (sovint associats a
la demanda de la construcció). Per la seva part, el sector serveis, tot i presentar una certa
moderació de l’activitat, continua mostrant un comportament expansiu notable, amb un creixement del valor afegit brut del 3,6%, 0,8 p.p. inferior a l’enregistrat l’any 2005.

1.3. LA CONJUNTURA ECONÒMICA A CATALUNYA
El creixement de l’economia catalana l’any 2006 ha estat del 3,9% en termes reals, un
creixement més intens que el de l’any anterior. Paral·lelament, el creixement de l’ocupació
ha estat pràcticament igual, del 3,9%, segons l’EPA. Amb les estimacions macroeconòmiques de la Comptabilitat Regional, l’evolució de l’ocupació en termes de llocs de treball ha
estat lleugerament menys intensa; s’ha corregit d’aquesta manera la tendència al creixement
negatiu de la productivitat d’aquests darrers anys.
El creixement s’ha assolit però amb canvis significatius en la seva composició. D’una
banda, hi ha hagut símptomes de correcció del desequilibri comercial amb l’exterior, i la
demanda domèstica, tot i que ha continuat creixent de forma intensa ho ha fet a un ritme
menor que el de l’any anterior. Aquesta desacceleració de la demanda interna ha estat, però,
més que compensada per les exportacions, que sembla que han contribuït clarament a moderar la contribució negativa al creixement de la demanda exterior neta. El component de
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demanda més fort en termes de creixement ha estat la inversió en béns d’equipament. Aquest
creixement de la demanda en béns d’inversió, a diferència de l’any anterior, no ha contribuït
al creixement del dèficit comercial. La demanda per inversió en béns de construcció ha crescut a la mateixa intensitat que el 2005.
D’altra banda, la indústria s’ha recuperat, atès que ha crescut a un ritme del 2,9%, que
tot i que és més baix que el del PIB, és positiu i força més alt que el dels anys precedents.
Aquest creixement s’ha generat, tal com s’avançava, de manera paral·lela a una millora en
termes relatius del saldo comercial, i de la productivitat, que ha pujat per sota de la mitjana
europea.

1.4. PREUS, COSTOS I PRODUCTIVITAT
L’evolució de l’IPC ha estat del 3,7%, una inflació alta tot i que més moderada que la
de l’any anterior. El diferencial d’inflació entre Catalunya i Espanya s’ha situat en 0,2 p.p.
(enfront de 0,4 p.p. l’any anterior), a causa bàsicament de la millor evolució dels preus
durant el segon semestre.
El cost laboral per treballador i mes ha augmentat un 3,5% en termes nominals (el 4% si
tenim en compte el cost/hora efectiva). La productivitat real puja un 1% segons les primeres
estimacions del 2006 de la Comptabilitat Regional. Aquest creixement dels costos laborals
per treballador i mes ha estat lleugerament més intens que l’any anterior.

1.5. LES INFRAESTRUCTURES A CATALUNYA
En data 25 de juliol de 2006 s’aprova el nou Pla d’infraestructures de transport de
Catalunya (PITC), que renova i actualitza els anteriors. La inversió total del PITC prevista
en infraestructures és d’uns 44.794 M€ fins a l’any 2026.
El nombre de passatgers ha arribat fins a un total de 200.100 milers de passatgers l’any
2006 (ATM). Segons les darreres dades de la Memòria anual de Renfe, el nombre de passatgers l’any 2005 és de 184.358 milers de passatgers. D’aquests, 138.268 milers corresponen a
Renfe (75% dels passatgers) i 46.090 a FGC. El nombre de passatgers per quilòmetre de via
si bé ha disminuït lleugerament als FGC s’ha incrementat a Renfe (aproximadament el 5,3%
respecte del 2004).
Les mercaderies transportades per ferrocarril són 13.444 milers l’any 2005, xifra superior al valor mitjà dels darrers cinc anys de 12.208,4 milers de tones. D’aquestes, 12.875
milers (el 95,76%) corresponen a la xarxa d’ADIF i 569 milers a FGC.
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A la xarxa del Metro de Barcelona, amb un total de 6 línies i una longitud de xarxa de
86,6 km, durant l’any 2006 s’han realitzat 353,4 milions de viatges, fet que significa un increment interanual respecte del primer semestre de 2005 del 2,4% i una recaptació total de
175,1 M€.
L’any 2006 finalitza amb les obres engegades per permetre l’arribada del TAV a
Tarragona.
Pel que fa a la xarxa viària, per al període 2001-2005 s’observa un increment (7,77%
de mitjana) de viatgers per carretera, que arriba als 46.400.286 viatgers transportats l’any
2005.
Segons l’Anuari estadístic del Ministeri de Foment, la inversió liquidada pel Ministeri
de Foment a Catalunya ha passat dels 5.073.991 milers d’euros l’any 1992 als 11.436.145
milers l’any 2005, fet que representa el 17% de la inversió estatal regionalitzada, amb un
creixement del 6,8% respecte del 2004 (per a la resta d’Espanya aquest increment és del
5,5%).
En matèria energètica, Catalunya és deficitària i no pot atendre una demanda que creix
més que la pròpia economia. En el cas català, el 48% del consum prové del petroli, el 22%
del gas natural i l’1% del carbó. El 25% del consum energètic restant prové de les centrals
nuclears, mentre que només el 3% prové de fonts renovables.

1.6. EL SECTOR PÚBLIC
El sector públic de la Generalitat
D La Generalitat de Catalunya modera el marcat caràcter expansiu dels pressupostos del
2005, que van créixer prop del 15%, si bé manté el 2006 un creixement de la despesa
pública amb augments pressupostats per sobre de l’increment del PIB nominal, i amb un
valor del pressupost de 29.689 milions d’euros.

La despesa
-

En termes homogenis respecte de l’any anterior i en l’àmbit del sector públic de la
Generalitat la despesa total creix l’any 2006 el 9,3%, mentre que el PIB augmenta en termes nominals el 7,9%. Les previsions del pressupost del 2007 mantenen
aquest moderat caràcter expansiu amb un creixement de la despesa total del 8,3%,
quan el PIB es preveu que s’incrementi el 6,7%.
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-

L’exercici 2006 el 52% d’aquesta despesa es destina a despesa social (protecció
i promoció socials i producció de béns públics de caràcter social); el 17,8% a la
producció de béns públics de caràcter econòmic (principalment infraestructures de
transport); el 4,9% a serveis públics generals (justícia i seguretat); el 4,9% a foment i regulació dels sectors productius (principalment suport financer als sectors
productius); el 20,4% restant es destina a quatre àrees més genèriques de despesa.
Quant a polítiques de despesa, salut, educació i transport, les tres principals finalitats pressupostàries de la Generalitat, concentren el 53,2% de la despesa.

-

L’any 2005 va tenir lloc un salt significatiu en la despesa d’inversió (capítol 6),
segons obligacions reconegudes, en l’àmbit del sector públic de la Generalitat. La
despesa en inversió va ser de 440,4 euros/habitant, un 70,4% més elevada que en
la mitjana del període 2001-2004, i va significar l’1,7% del PIB català, enfront de
l’1,2% del període 2001-2004.

-

Els pressupostos aprovats del 2006 preveuen una despesa d’inversió de 567,8 euros
per habitant, amb un pes sobre el PIB català del 2,1%. L’exercici 2007, i també amb
dades pressupostades, es preveu una caiguda de la inversió (capítol 6) del 9,3%, amb
509 euros per habitant, i amb un pes de l’1,8% del PIB català. El 60,1% de la inversió
per al 2006 es concentra en les polítiques de transport, educació i salut.

-

En el conjunt dels exercicis 2006 i 2007, en el perímetre institucional del subsector Generalitat, Servei Català de la Salut, entitats gestores de la Seguretat Social i entitats autònomes les dotacions de personal s’incrementen en 26.575 noves places, amb un creixement
anual acumulatiu del 8,6%. L’increment s’explica, principalment, en un 37% per les
noves dotacions de personal docent no universitari, en un 23% per les noves dotacions
de personal sanitari, i en un 12% per les noves dotacions de mossos d’esquadra.

Els ingressos
-

Es preveu finançar la despesa del 2006 en un 58,7% amb ingressos tributaris, en
un 23,3% amb transferències rebudes, i el 16,5% restant amb ingressos derivats
d’operacions financeres, estructura de finançament similar a la del 2005. En els
pressupostos del 2007 destaca la pèrdua de pes relatiu del recurs a l’endeutament
com a font d’ingrés, i l’increment del pes dels ingressos tributaris.

-

El pressupost 2006 en l’àmbit SEC-95 (2000) preveu un dèficit de 1.328,8 milions
d’euros, xifra que representa el 0,68% del PIB de Catalunya. Aquest dèficit és conseqüència d’unes despeses de capital, de 3.458,9 milions d’euros, que superen els
recursos corrents derivats de l’estalvi per operacions corrents, de 1.694,9 milions
d’euros, i dels ingressos de capital, de 314,8 milions d’euros.
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L’estat d’execució dels pressupostos del 2006
-

De l’estat d’execució dels pressupostos del 2006 es pot destacar que, en l’àmbit de
l’Administració pública de la Generalitat, els ingressos se situen un 1,6% per sobre
de les previsions, per un comportament oposat dels ingressos corrents, que han estat
un 4,4% més grans que les previsions, i dels ingressos per operacions financeres,
que han estat el 55,8% inferiors a les previsions. Pel que fa a les despeses, superen
en el 4,8% les previsions inicials tant per unes despeses més elevades en transferències corrents i de capital de les previstes, com per una major despesa per operacions
financeres.

-

De l’estat d’execució del 2006 també es pot destacar que el model de finançament
autonòmic aporta a la Generalitat 19.177 milions d’euros, el 86,4% de tots els recursos del subsector Generalitat de Catalunya, percentatge que s’ha anat incrementat progressivament des del 2004, quan significaven el 80,9% de tots els recursos.
Entre el 2004 i el 2006 el creixement, de 4.381,8 milions d’euros, que experimenten
els ingressos associats al model de finançament autonòmic s’explica en un 84% per
l’evolució dels ingressos tributaris, i en un 16% pels ingressos derivats de transferències de l’Administració central, amb una aportació del 10% del Fons de suficiència.

-

L’endeutament financer de la Generalitat (no inclou els altres instruments d’endeutament com els censos, confirming, pagament a tercers, titularitzacions, crèdits
ICF/ICCA) s’ha incrementat el 2006 en 815,7 milions d’euros (augment del 4,7%),
fins als 18.076,6 milions d’euros. Aquest increment és menor que l’experimentat en
l’exercici 2005, que va ser de 1.487,9 milions d’euros, i redueix lleugerament el seu
pes sobre el PIB en passar del 9,5% al 9,3%.

El Pla de sanejament
D

La generació d’un dèficit no financer segons criteris SEC-95 (base 1995) de 1.177 milions d’euros l’exercici 2003 va requerir de la Generalitat un Pla de sanejament per al
període 2005-2008. La liquidació del pressupost del 2005 i les previsions pressupostàries del 2006 i del 2007 mantenen el dèficit no financer de la Generalitat dins els límits
previstos pel Pla:
- L’any 2005 es liquida amb un dèficit de 700 milions d’euros, que significa un 0,08%
del PIB de tot Espanya, que es correspon amb el límit establert pel Pla.
- L’any 2006 el pressupost aprovat preveu un dèficit de 510,7 milions d’euros, el
0,05% del PIB espanyol, que es correspon amb el límit establert pel Pla.
- I l’any 2007 els pressupostos preveuen un dèficit de 254,5 milions d’euros, el 0,02%
del PIB espanyol, que es correspon amb el límit establert pel Pla.
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Les administracions locals catalanes
D En el període 2003-2005 els pressupostos de les administracions locals mostren una relativa estabilitat pel que fa al pes dels tres nivells administratius. Els ajuntaments gestionen
el 86% de la despesa, les diputacions el 9,6% i els consells comarcals el 4,5% restant,
amb una lleuger guany de pes relatiu d’aquests darrers en detriment de les diputacions.
D En termes conjunts aquestes administracions financen la seva despesa, al llarg d’aquests
tres anys, un 53,5% amb ingressos propis, un 39,8% amb transferències rebudes i un 6,6%
amb operacions financeres, que majoritàriament responen al recurs a l’endeutament.
D La despesa total dels ajuntaments s’ha increment entre el 2003 i el 2005 en una taxa anual acumulativa de l’11,1%, la despesa de les diputacions en una taxa del 5,8%, i la dels
consells comarcals en una taxa anual acumulativa del 15%.
La inversió de l’Estat a Catalunya
D La inversió pressupostada de l’Estat a Catalunya creix el 2006 un modest 3,3% fins a
2.878 milions d’euros, és a dir, el 14,6% respecte de tota la inversió regionalitzada de
l’Estat.
D La inversió pressupostada de l’Estat a Catalunya per càpita se situa el 2006 en 403 euros
per habitant, i creix un 1,3% respecte del 2005. De totes maneres, el major creixement de
la inversió pressupostada de l’Estat en termes mitjans en el conjunt de tot Espanya fa que
augmenti el diferencial de la inversió per càpita de Catalunya respecte de la inversió per
càpita mitjana d’Espanya.

La recaptació tributària de l’Estat i la Generalitat a Catalunya
D La recaptació tributària en el territori de Catalunya manté, si no s’incrementa, el ritme de
creixement dels dos darrers anys. Així, l’any 2006:
- La recaptació de l’Estat a Catalunya assoleix els 37.280 milions d’euros, 4.320,7 milions més que el 2005, i un creixement del 13,1%.
- La recaptació de la Generalitat a Catalunya assoleix els 5.784 milions d’euros, 737,2
milions més que el 2005, i un creixement del 14,6%.
D Dels impostos estatals destaquen pel seu creixement:
- l’IRPF, amb un creixement del 14,6%.
- l’impost de societats, amb un creixement del 20,7%.
- els impostos especials, amb un creixement del 22,2%.
D Dels impostos de la Generalitat destaquen pel seu creixement:
- L’impost de successions i donacions, amb un creixement del 14,5%.

778

RESUM GENERAL

-

L’impost sobre el patrimoni, amb un creixement del 19,5%.
Transmissions patrimonials, amb un creixement del 19,1%.
Actes jurídics documentats, amb un creixement del 18,7%.

D El pes de la recaptació tributària de l’Administració central i la Generalitat sobre el PIB
català ha crescut des del 20,1% l’exercici 2004 fins al 22,1% el 2006, com a conseqüència de l’increment de la recaptació, del 13,2% anual acumulatiu, per sobre de l’evolució
del PIB català, del 8,0% anual acumulatiu, per al període 2004-2006. El 56,3% d’aquest
increment de la recaptació s’explica per l’evolució de la imposició directa, mentre que
l’evolució de la imposició indirecta n’explicaria el 43,6%.
Els recursos europeus a Catalunya
D El 4 d’abril del 2006 s’assoleix l’acord interinstitucional entre el Consell, la Comissió
i el Parlament Europeu per aprovar les perspectives financeres de la UE per al període 2007-2013. Les perspectives preveuen 308.041 milions d’euros, expressats en termes
constants del 2004, destinats a l’objectiu de cohesió per al creixement i l’ocupació, una
xifra que inclou el 35,6% del total de crèdits compromesos des d’Europa.
D Aquests recursos són més grans que en l’anterior etapa pressupostària (2000-2006), si
bé també s’amplien les despeses a cobrir, i per a Espanya i Catalunya es produirà una
caiguda dels recursos com a conseqüència de l’ampliació de la UE i la incorporació
de nous membres amb rendes per càpita més baixes que les nostres. Amb referència als
fons FEDER i FSE, els recursos assignats a Catalunya seran un 40% més baixos. Val a
dir també que a partir d’enguany els recursos destinats a polítiques de desenvolupament
rural no tindran la consideració d’estructurals.
Recaptació tributària, anàlisi comparativa Espanya-UE
D En el conjunt de la UE-25, l’any 2005, el pes dels ingressos impositius i les cotitzacions
socials efectives sobre el PIB se situa en el 39,9%, amb un increment de la pressió fiscal
respecte al 2004 de 0,4 punts percentuals.
D Espanya, amb una pressió fiscal del 35,6%, té 4,3 punts percentuals menys que la mitjana de la UE-25. Espanya se situa, així, entre 4,7 i 6,7 punts percentuals per sobre dels
quatre països amb menor pressió fiscal (Irlanda, Letònia, Eslovàquia i Lituània), i entre
15,8 i 8,4 punts percentuals per sota dels cinc països amb major pressió fiscal (Suècia,
Dinamarca, Bèlgica, Finlàndia i França).
D Respecte de l’any 2004, la majoria de països de la UE-25 incrementen la seva pressió
fiscal, i Espanya se situa, conjuntament amb Dinamarca, el Regne Unit i Malta, amb
un increment d’1,1 punts percentuals, entre el segon grup de països on més augmenta
la pressió fiscal, darrere de Xipre i Polònia. Per la seva part, sis països (Alemanya,
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Hongria, Itàlia, Eslovàquia, la República Txeca i Àustria) redueixen la pressió fiscal entre
0,3 i 1,9 punts percentuals, tots, excepte la República Txeca, amb pressions fiscals superiors a l’espanyola.

1.7. L’ECONOMIA SOCIAL L’ANY 2006
L’any 2006 davalla el nombre de noves societats (tant cooperatives com laborals) constituïdes (el 24,6% i el 25,2%, respectivament). En el cas de les cooperatives també disminueix
el nombre de les que es dissolen, de tal manera que el ritme de constitució de noves cooperatives supera el de la seva dissolució. En les societats laborals, aquest ritme és més elevat, atès
que se n’han dissolt molt poques l’any 2006 (només cinc).
Pel que fa a la distribució interna de les noves cooperatives per sectors productius, cal
destacar el pes majoritari dels serveis (que concentra el 61,5% del total), seguit de la indústria i la construcció. Per branques d’activitat, l’any 2006 la major part de les noves cooperatives es concentren en el sector de serveis a les empreses i serveis personals, seguit de la
indústria manufacturera i la construcció.
L’evolució per sectors reflecteix que l’any 2006, en comparació amb l’any 2005, s’han
constituït menys cooperatives en tots els sectors excepte en la indústria. Per branques d’activitat, s’aprecia com a més d’incrementar-se en la indústria manufacturera també ho fan en
els serveis a empreses i serveis personals.
La distribució interna per sectors productius de les noves societats laborals reflecteix el
pes majoritari dels serveis (64%) durant l’any 2006, seguit per la construcció i la indústria.
Per branques d’activitat, el sector majoritari és el comerç, l’hoteleria i la restauració, seguit
dels serveis a les empreses i serveis personals (que en el cas de les cooperatives és el que
concentra un major percentatge), de la construcció i de la indústria manufacturera.
L’evolució per branques d’activitat respecte de l’any anterior reflecteix com davalla el
nombre de noves societats laborals en totes les branques a excepció del transport. Els principals decrements els experimenten els serveis comunitaris, el comerç, l’hoteleria i la restauració i la construcció.
Diferents departaments de la Generalitat preveuen ajudes econòmiques destinades a
l’economia social. Aquest suport es dirigeix principalment a fomentar la creació i la consolidació de les cooperatives i les societats laborals, així com a ajudar-les a superar els reptes
productius i de competitivitat que planteja un mercat competitiu i obert a la competència
internacional.
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2.

SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

2.1. MARC NORMATIU
Pel que fa a les iniciatives públiques, el 2006, en l’àmbit estatal, cal esmentar la posada en marxa del Pla de foment empresarial amb l’objectiu de donar suport als esforços de
les empreses per millorar el seu nivell d’innovació i de competitivitat. Una altra iniciativa
remarcable és la publicació, el desembre del 2006, del VII Programa marc de recerca i desenvolupament tecnològic, la principal iniciativa comunitària per fomentar i donar suport a
l’R+D.
En l’àmbit català, una iniciativa estratègica significativa és la constitució de la Fundació
Bioregió, amb l’objectiu de potenciar el sector biomèdic i biotecnològic.

2.2. L’ESTAT DE L’R+D+I
Les dades ens indiquen que durant el 2005 el ritme de creixement de les despeses en
R+D s’alenteix. La taxa de creixement de les despeses internes en R+D l’any 2005 és del
9,3% quan l’any 2004 era del 12,3%. Aquest fet comporta que es mantinguin les distàncies
respecte a la Unió Europea, el Japó i els Estats Units. A Catalunya el pes de les despeses
internes en R+D sobre el PIB és de l’1,35%, mentre que a la UE-25 és de l’1,85%, al Japó
és del 3,18% i als EUA és del 2,67%.
El 2005, el sector privat ha tingut un comportament desigual respecte a l’R+D+I. Així,
s’observa una pèrdua d’impuls en R+D, especialment pel que fa al personal dedicat a l’R+D.
Les depeses internes en R+D del sector privat augmenten un 4,4% l’any 2005, mentre que
ho van fer el 12% l’any 2004. Pel que fa al personal dedicat a l’R+D, aquest disminueix un
2,5% l’any 2005, mentre que va augmentar un 14,1% l’any 2004.
En canvi, en innovació, el creixement ha estat intens, protagonitzat fonamentalment per
les grans empreses i per un canvi de tendència, de negatiu a positiu, de les pimes. La taxa de
creixement de les despeses en innovació passa del 5,4% l’any 2004 al 13,6% l’any 2005. Les
grans empreses mantenen un creixement elevat de les despeses en innovació els anys 2004,
amb un 26,6%, i 2005, amb un 22,2%. Les despeses en innovació de les pimes passen de
reduir-se un 13,8% l’any 2004 a créixer un 2,1% l’any 2005.
Es constaten alguns resultats diferents dels esperats en relació amb la productivitat i la
intensitat innovadora dels sectors industrials d’elevat contingut tecnològic. A Catalunya,
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l’any 2005 les manufactures de tecnologia alta tenen una productivitat superior (51.772,5
euros) a la de les manufactures de tecnologia mitjana-alta (44.341,1 euros) però la intensitat
innovadora de les primeres (1,2) és inferior a la de les segones (3,6). D’altra banda, entre
els anys 2004 i 2005 s’observa que les manufactures de tecnologia mitjana-alta redueixen
la productivitat (8,1%) malgrat que augmenten les seves despeses en innovació (21,1%) i la
seva intensitat innovadora (22%).
Les sol·licituds de patents estan força estancades. El nombre de sol·licituds catalanes a
l’Oficina Espanyola de Patents i Marques és de 747 l’any 2005 i va ser de 743 l’any 2004. El
pes de les patents catalanes en el total d’Espanya es redueix del 25,9% l’any 2004 al 24,7%
l’any 2005.
Cal dir, però, que l’Administració és qui ha fet el salt endavant més important en l’àmbit
de l’R+D a Catalunya. El creixement, tant en despeses internes com en personal, ha estat
molt important. Tot plegat, ens ha permès reduir el diferencial existent respecte a la UE i
apropar-nos als valors dels EUA i el Japó. Les despeses internes en R+D de l’Administració
han crescut l’any 2005 un 33,8% i el personal dedicat a l’R+D ha crescut un 29,6%. El pes de
les despeses internes en R+D de l’Administració sobre el PIB de Catalunya s’han situat l’any
2005 en el 0,15%, a 0,09 punts percentuals de distància de la mitjana de la UE-25. Aquesta
distància era de 0,19 punts percentuals l’any 2000.
El rol de la universitat no ha estat tan expansiu com el de l’Administració, amb un creixement del 13,2% l’any 2005, lleugerament superior al del conjunt de sectors en despesa en
R+D. Tot i així, hi ha algunes dades que poden avaluar-se com a engrescadores, tot i que
algunes siguin una mica antigues, com és l’evolució dels documents citables, el nombre de
patents o l’increment d’spin-offs.

2.3. LA BALANÇA COMERCIAL TECNOLÒGICA
L’evolució del saldo comercial amb l’estranger dels productes industrials de nivell tecnològic alt i mitjà-alt ha contribuït a la reducció del pes del dèficit comercial industrial
respecte del PIB l’any 2006. El pes del dèficit comercial de productes industrials de nivell
tecnològic alt sobre el total ha passat de l’1,7% a l’1,6% entre els anys 2005 i 2006, mentre
que el pes dels productes de nivell tecnològic mitjà-alt ha passat del 4,7% al 4,3%. Aquestes partides de saldo són les úniques que han reduït la seva participació en el PIB. El dèficit
comercial total de productes industrials sobre el PIB es redueix de l’11,5% a l’11,2% entre
els anys 2005 i 2006.
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2.4. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC)
Les dades ens indiquen que el 2006 ha estat un any de creixement moderat de penetració
de les TIC tant entre la població com entre les empreses. Entre els anys 2005 i 2006 el percentatge de llars amb ordinador passa del 61,2% al 62,1%, amb accés a Internet passa del
45,1% al 48,1% i amb telèfon mòbil passa del 88,5% al 91,4%. En relació amb l’equipament
de les empreses, la tinença d’ordinadors es manté en nivells del 99% entre els anys 2005 i
2006, l’accés a Internet passa del 94,2% al 95,2% i la disponibilitat de pàgina web passa
del 50,5% al 53,3%.
L’anomenada escletxa digital es manté, especialment entre la gent més gran i en l’entorn rural. El percentatge d’individus que han utilitzat Internet almenys un cop per setmana en els darrers tres mesos disminueix a mesura que avança l’edat, des del 79,5% entre
les persones de 16 a 24 anys fins al 7,6% entre les persones de 65 a 74 anys. Atenent a la
grandària del municipi, s’observa que a les poblacions de més de 100.000 habitants i a
les capitals de província l’ús d’Internet correspon al 48,6% de la població, mentre que a
les poblacions de menys de 10.000 habitants l’ús d’Internet entre la població es redueix
fins al 38,2%.
L’ordinador ja és una realitat a pràcticament tot l’univers d’empreses de 10 assalariats i
més a Catalunya. Tot i així, l’assignatura pendent encara és disposar d’una plana web corporativa. A Catalunya l’any 2006 un 53,3% de les empreses disposen de pàgina web, mentre
que a la UE-25 aquest percentatge augmenta fins al 64%.
Per sectors econòmics, el sector terciari treu més profit dels usos més avançats de les
TIC (pàgina web, intranet i xarxes externes). L’ús de pàgines web a les empreses de serveis
és del 59,8%, l’ús d’intranet és del 45,1% i l’ús de xarxes externes és del 17,8%, mentre
que a les empreses industrials aquests percentatges baixen fins al 47,8%, el 27% i el 8,5%,
respectivament.
Es manifesta una contradicció entre les dades de l’INE i les de la Generalitat pel que fa
a l’e-govern i a l’e-aprenentatge. Segons les dades de l’INE hi hauria un estancament i fins
i tot, ens alguns aspectes, un cert retrocés, mentre que segons les dades de la Generalitat hi
hauria un augment de l’ús d’Internet per motius de relació amb les administracions públiques i d’educació.
L’e-comerç, tot i que de manera lenta, es va estenent entre les empreses i els ciutadans, especialment en el vessant de la compra. Destaca la despesa en viatges i en compra
d’entrades per a espectacles en les compres dels ciutadans per Internet. S’aprecia que un
33% de les persones que utilitzen Internet per motius particulars compren per Internet i
un 5,4% hi venen. Entre els individus que compren, destaca que un 66% fan compres amb
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finalitat de viatges i un 34,4% fan compres d’entrades per a espectacles. Pel que fa a les
empreses, el 13,8% compren per Internet i el 2,6% venen per Internet.
El 2005 ha estat un any de canvi de tendència en el sector manufacturer productor de TIC,
atès que hi ha una clara millora de productivitat, tot i que s’ha seguit perdent ocupació. La
seva productivitat augmenta a una taxa del 12,8% i la seva ocupació es redueix un 4,3%. El
sector audiovisual participa activament d’aquest canvi de tendència. La seva productivitat
augmenta a una taxa del 15,6% i la seva ocupació es redueix un 1,8%.
Pel que fa als serveis productors de TIC, han tingut una bona dinàmica quant a la productivitat, especialment el sector de les telecomunicacions. La productivitat dels serveis productors de TIC augmenta entre els anys 2000 i 2004 a una taxa mitjana anual del 8,8% i és el
sector de les telecomunicacions el que presenta la taxa més alta, amb un 25,2%.
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3.

MERCAT DE TREBALL, RELACIONS LABORALS,
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

3.1. EVOLUCIÓ DEL MERCAT DE TREBALL
3.1.1. Activitat, ocupació i atur a Catalunya1
Durant l’any 2006, les estadístiques han mostrat un comportament moderadament més
positiu del mercat de treball pel que fa a la creació d’ocupació, però no a l’increment de la
temporalitat, respecte de les dades obtingudes l’any anterior.
És destacable l’aprovació, el 13 d’octubre passat, pel Consell de Ministres, de l’Informe
anual de progrés 2006 del Programa nacional de reformes (PNR), que recull el seguiment
de les mesures previstes en el PNR 2005-2008, així com la seva actualització; és significatiu
que, de les 310 mesures recollides, el 52% han estat ja aprovades, el 39% es troben en un
estat previ a l’aprovació i únicament el 9% estan en fase d’estudi.
Pel que fa a la inactivitat, ha continuat la tendència a la reducció observada en anys
anteriors. L’any 2006 aquesta constatació és vàlida per a ambdós sexes, i la taxa d’inactivitat s’ha reduït un punt percentual respecte de l’any 2005. No obstant això, la taxa d’inactivitat femenina (47,5%) continua sent més elevada que la masculina en tots els grups
d’edat, principalment en les franges d’edat més avançades. En aquest sentit, s’observa
que la causa més freqüent d’inactivitat és la jubilació (36,18%), seguida de les feines de
la llar (29,58%).
La població activa a Catalunya s’ha incrementat en un 3,5% respecte de l’any anterior.
Per sexes, els homes són el 57% de les persones actives l’any 2006 a Catalunya, si bé l’activitat s’ha incrementat més en les dones que en els homes, en termes interanuals. Per franges
d’edat, l’activitat s’ha incrementat més en les edats més avançades, principalment entre els
homes. La taxa d’activitat ha augmentat quasi un punt per sobre l’any anterior, i és actualment d’un 62,1%. És significatiu que la taxa d’activitat masculina sigui 20 punts percentuals
superior a la femenina.

1. Les dades d’activitat, ocupació i atur procedents de l’EPA fan referència a la població de 16 anys i més, mentre que
les obtingudes d’EUROSTAT estan calculades per a la població entre 15 i 64 anys, a excepció de les corresponents
a l’atur, que estan referides a la població de 15 i més anys. Aquest fet implica que aquestes variables mostrin valors
significativament dispars en funció que estiguin calculades amb una o altra font i, per tant, no són comparables.
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El creixement interanual de l’ocupació ha estat del 3,8%, enfront del 5,9% de l’any anterior. Per sectors econòmics, segueix la tendència dels anys anteriors: la major part de
l’ocupació es concentra en el sector serveis, que representa el 62,4% de l’ocupació. Per
sexes, s’observa l’any 2006 una desacceleració en el creixement de l’ocupació en ambdós
col·lectius. El nombre de dones ocupades s’incrementa el 4,6% (l’any 2005 va ser un 7%) i,
en el cas dels homes, és d’un 3,4% (un 5,2% l’any 2005). La taxa d’ocupació s’eleva fins al
58,1%, augmentant en un punt percentual. És 20 punts percentuals més alta entre els homes i
és també més elevada en el col·lectiu entre 25 i 54 anys d’edat.
L’any 2006, el pes del treball a temps parcial ha estat de l’11,7%. Ha disminuït respecte
de l’any anterior, en què va ser del 12,4% en ambdós casos, trencant amb la tendència dels
anys anteriors.
El total de persones assalariades l’any 2006 s’ha incrementat en un 3,9% més que l’any
anterior i la taxa de salarització és del 82,7%, similar a la de l’any anterior. Segons el tipus de
contracte, el col·lectiu assalariat amb contracte indefinit mostra una lleu recuperació respecte
de l’any anterior, si bé té un creixement inferior (l’1,6%) al registrat per les persones assalariades amb contracte temporal (el 10,85%). Pel que fa a l’anàlisi de l’ocupació segons sector
públic o privat, s’observa un increment del 5,1% de les persones assalariades del sector privat,
enfront d’una disminució del 3,6% de les del sector públic.
La taxa de temporalitat ha estat del 26,4%, superior en quasi dos punts percentuals a la
del 2005: ha estat superior en les dones i, tot i que ha augmentat paral·lelament tant en el
sector públic (l’1,5%) com en el privat (l’1,6%), continua la tendència d’anys anteriors i és
més gran la corresponent al sector privat. En aquest sentit, s’ha de significar que la reforma
laboral acordada pel Govern i els agents socials ha tingut un impacte limitat sobre l’evolució
de la taxa de temporalitat, ja que només es va reduir en set dècimes percentuals entre els dos
darrers trimestres de l’any 2006.
La mitjana anual de persones registrades a la Seguretat Social ha representat, en termes
relatius, un increment de l’ocupació del 3,9%, per sota de l’increment de l’any 2005, principalment en el règim general, el qual representa el 79,9% del total de persones afiliades.
Pel que fa al nombre de persones aturades, segons dades de l’EPA, continua la tendència
de reducció iniciada l’any 2004 i és, en termes interanuals, d’un 1,75%; encara que no és tan
accentuada com la de l’any 2005, afecta més les dones.
La taxa d’atur ha disminuït respecte de l’any 2005, i s’ha situat en el 6,6%. Per sexes,
les dones continuen tenint unes taxes d’atur més elevades, principalment el col·lectiu de 16
a 19 anys.
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3.1.2. Anàlisi comparativa de l’evolució dels principals agregats del mercat de treball a les regions dels quatre motors per a europa
L’any 2006, la taxa total d’ocupació i la taxa d’ocupació de les dones a Catalunya (de 16
a 64 anys) han assolit els objectius de l’EEO i se situen en el 72,1% i en el 61,7%, respectivament.
Si es comparen les taxes d’ocupació de les regions dels quatre motors europeus (BadenWürttemberg, Roine-Alps, Llombardia i Catalunya), s’observa que a Catalunya, l’any 2005,
se situa en el 69,3%, només superada per Baden-Württemberg. En termes interanuals, el
major creixement de la taxa d’ocupació es produeix a Catalunya (2,3 punts percentuals). Pel
que fa a les taxes d’atur, la més baixa correspon a la regió de la Llombardia (el 4,1% de la
població activa), seguida de Catalunya, amb un 7,0%.

3.1.3. La contractació a Catalunya
Durant l’any 2006, la contractació continua la seva tendència a l’alça, i representa un
augment del 7,5% respecte de l’any 2005. Del total d’aquests contractes, cal destacar que la
contractació a través dels contractes de posada a disposició efectuada per les empreses de
treball temporal ha significat un increment del 6,1% respecte de l’any anterior.
L’aplicació de l’Acord laboral del 2006 ha representat un increment respecte de l’any
anterior en la formalització de contractes laborals indefinits d’un 38,3%, principalment pel
que fa als contractes convertits en indefinits. Tot i això, els contractes laborals temporals
representen el 83,5%2 del total dels formalitzats l’any 2006, amb un increment del 2,9% en
relació amb l’any anterior.
Si analitzem la contractació per sectors econòmics, es pot assenyalar que tres quartes
parts de tota la contractació realitzada es concentren en el sector serveis.
Pel que fa a la distribució dels contractes per gènere, els percentatges no han variat
respecte de l’any anterior: el 52,8% s’han subscrit amb homes i el 47,2% amb dones, i el
contracte temporal ha estat el més utilitzat, en un 83,8%.

2. S’ha de tenir en compte que, al llarg d’un mateix any, una mateixa persona pot formalitzar diversos contractes
laborals temporals, fet que contribueix a explicar aquest elevat percentatge.
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3.1.4. La incidència de la immigració en el mercat de treball
Segons dades de l’EPA, l’any 2006 hi ha hagut un augment generalitzat respecte de les
persones actives, ocupades i desocupades estrangeres, en un 22,8%, 24,5% i 11,7%, respectivament. La taxa d’activitat de les persones estrangeres ha estat del 78,03%, la d’ocupació
del 68,5% i la d’atur del 12,1%.
Pel que fa a l’afiliació, el 12,4% del total de les persones afiliades a Catalunya són persones estrangeres, fet que representa un lleuger augment respecte de l’any anterior, en què
se situaven en un 10,3%. En nombres absoluts, el creixement de l’afiliació en el col·lectiu
d’estrangers ha estat més pronunciat que el creixement produït en l’afiliació a Catalunya.
En data 31 de desembre de 2006, el 78,7% de les persones estrangeres estan afiliades al règim general, i és significativa també l’afiliació al règim especial de treballadors autònoms, amb
un 7,2%, i al règim especial dels treballadors de la llar, amb un 10,9%. Per branques d’activitat, destaca una major afiliació en el sector de la construcció, seguit del comerç i la hoteleria.
Pel que fa a la contractació, el 85,6% del contractes formalitzats amb persones estrangeres són temporals, i la majoria de durada inferior a un any. La taxa de temporalitat de les
persones assalariades estrangeres és del 55,6%.
No obstant això, és significatiu l’augment del total de contractes indefinits, ja que quasi
s’ha doblat respecte de l’any anterior, com a conseqüència de l’aplicació de la reforma laboral. La distribució dels contractes segons els serveis econòmics mostra que la major part
s’han registrat en el sector serveis i, en segon lloc, en la construcció.

3.2. LES POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
Les politiques actives d’ocupació es troben l’any 2006 en un moment de transició entre
el disseny i la gestió d’uns programes ideats als anys vuitanta i la reformulació que haurà
d’efectuar-se per adaptar-los a la nova realitat del mercat de treball: la davallada de l’atur,
el creixement de l’activitat i l’ocupació, la incorporació de la dona al mercat de treball i
l’arribada de la població immigrant.
L’aprenentatge permanent esdevé l’element clau per mantenir l’ocupabilitat de la població activa i, amb aquesta finalitat, l’Acord de la formació professional per a l’ocupació
subscrit en data 7 de febrer de 2006 entre els agents socials i el Govern de l’Estat preveu la
integració de la formació per a persones en atur i ocupades en un únic sistema.
Malgrat que gairebé el 27% de l’oferta que intermedia el SOC és no qualificada, destaca
que la resta correspon a ocupacions de certs nivells de qualificació. És, per tant, important
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aprofundir en els processos de qualificació de les persones en atur per poder donar resposta
adequada a les ofertes de treball del SOC.
La xarxa Eures es converteix un servei de referència per als empresaris que necessiten
fer contractacions transnacionals. S’observa un augment considerable de les ofertes gestionades per la xarxa Eures en determinats sectors.
A la formació ocupacional gestionada des del Departament de Treball destaquen el nombre d’alumnes d’administració i oficines i de serveis a les empreses. A la formació contínua
gestionada pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya destaca la formació en informàtica i idiomes. Malgrat que la concentració de formació en aquestes especialitats es correspon amb necessitats de formació transversal i amb la realitat ocupacional de l’economia
catalana, cal reflexionar sobre la conveniència de diversificar les especialitats formatives i
fer que l’oferta formativa s’ajusti a les necessitats de la demanda empresarial.
En relació amb els programes de desenvolupament local, cal assenyalar que hi ha 24
pactes territorials vigents a Catalunya el 2006; per tant, és un programa i una manera de
gestió de les PAO ben consolidat arreu de Catalunya.

3.3. RELACIONS LABORALS
3.3.1. La negociació col·lectiva a Catalunya
El nombre total d’acords col·lectius l’any 2006 va ser de 1.038. Cal destacar el nombre
de convenis col·lectius (920 sobre un total de 1.038) i que, segons l’àmbit de negociació, el
84% del total d’acords són d’empresa. Així mateix, la majoria dels acords signats són de
vigència plurianual.
Segons l’anàlisi de les dades, la majoria d’empreses i treballadors estan afectats per
acords sectorials.
Pel que fa al sector d’activitat econòmica, el sector dels serveis és el que disposa d’un
nombre més elevat d’acords.
La jornada anual mitjana pactada l’any 2006 ha estat de 1.764 hores/any. Atenent a
l’àmbit funcional, es constata que en els convenis de sector la jornada pactada és superior
que en els convenis d’àmbit d’empresa, tendència ja observada anys anteriors.
L’increment salarial mitjà pactat l’any 2006 ha estat d’un 3,2% i, un cop feta la revisió
salarial, d’un 3,4%.
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La major part de clàusules innovadores dels acords tracten temàtiques relatives a conciliació de la vida laboral i familiar i politiques d’igualtat i no-discriminació, flexibilitat en la
jornada i horaris.

3.3.2. Hores no treballades
El nombre d’hores no treballades durant el quart trimestre del 2006 ha estat de 67,1
hores per treballador i treballadora, amb un increment de 5,8 hores respecte del quart
trimestre de l’any anterior. Segons la causa, la gran majoria d’hores no treballades (52,2
hores) corresponen a vacances, festius i ponts no recuperables. La resta, 14,9 hores,
correspon a causes ocasionals, i en són els principals motius la incapacitat temporal i
la maternitat (12,2 hores), seguida dels permisos remunerats (1,1 hores), l’absentisme
no justificat (0,5 hores), la formació (0,4 hores), les activitats de representació sindical
(0,3 hores) i altres motius (0,2 hores). Segons el sector econòmic, la indústria és el sector
amb un nombre major d’hores no treballades per treballador i treballadora, seguit del
sector serveis.

3.3.3. Conflictivitat laboral
A diferència de l’any anterior, el nombre de vagues s’ha reduït l’11,3%, així com també el
nombre de jornades i hores no treballades, en aquest cas en un 14,6%, tot i que el nombre de
persones treballadores participants s’ha incrementat considerablement.
L’índex d’incidència de les vagues aquest any ha estat molt superior al dels anys anteriors, ja que se situa en un 51,2%, enfront del 35% de l’any 2005.
El nombre d’expedients de regulació d’ocupació tramitats davant l’autoritat laboral s’ha
reduït respecte de l’any anterior, així com també el nombre de persones treballadores afectades.
Respecte a les empreses sotmeses a procediment concursal, hi ha hagut un increment de
l’1,6%. La major part de les empreses concursades a Catalunya són societats de responsabilitat limitada, i quasi tres quartes part tenen com a activitat econòmica principal la indústria
i l’energia.
Les conciliacions individuals realitzades per l’autoritat laboral continuen la tendència a
la disminució ja observada en anys anteriors. Aquest descens, l’any 2006, és molt superior
al de l’any anterior, que va ser de l’1,7%, amb l’única particularitat de les conciliacions per
sancions ja que són les úniques que s’han incrementat respecte de l’any anterior, i ho han fet
en un 8,3%
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Pel que fa al nombre de conciliacions col·lectives, aquestes han tingut un decrement del
12,1%, però uns augments del 8,9% de les empreses afectades i del 88,3% dels treballadors
i treballadores afectats.
Quant al total de les mediacions dutes a terme per l’autoritat laboral catalana, hi ha
hagut una lleugera disminució respecte de les produïdes durant l’any 2005.
Pel que fa als expedients tramitats pel Tribunal Laboral de Catalunya, hi ha hagut un
augment del 10,4%, el nombre d’empreses afectades s’ha duplicat i el personal afectat s’ha
incrementat un 71,4%.

3.3.4. Polítiques de recol·locació
En els darrers anys, les polítiques de recol·locació han adquirit importància en el conjunt
de polítiques d’ocupació i, en aquest sentit, la Comissió Europea proposa, el mes de març
del 2006, la creació d’un nou fons europeu d’adaptació a la globalització que tingui com a
objectiu un tractament individualitzat de les persones afectades per processos de deslocalització.
Els darrers anys, l’ús dels serveis de recol·locació s’ha estès, d’una banda, com a conseqüència dels processos de deslocalització i, de l’altra, pel debat engegat sobre la reforma de
les polítiques actives d’ocupació que les ha d’adaptar al nou context del mercat de treball,
potenciant les polítiques de prevenció de l’atur i la ràpida incorporació a aquest mercat. En
aquest sentit, s’han d’enfortir i impulsar els serveis públics d’ocupació perquè incrementin
les seves taxes d’intermediació i siguin més eficaços.

3.4. SEGURETAT I SALUT LABORAL
La sinistralitat ha augmentat respecte a l’any anterior, en incrementar-se el nombre d’accidents en jornada de treball l’1,6% i el 6,7% pel que fa als accidents in itinere. Per contra,
les malalties professionals presenten un descens del 26,4% respecte de l’any anterior.
En general, els accidents en jornada de treball s’incrementen en un percentatge inferior
al creixement de l’afiliació (3,9%). Tot i això, els accidents laborals en jornada de treball
amb baixa, que representen la meitat dels accidents en jornada, mostren en conjunt l’any
2006 un augment del 6,7% respecte a l‘exercici anterior, fet que trenca la disminució progressiva que havia tingut lloc els darrers anys.
Segons la gravetat dels accidents en jornada amb baixa, destaca l’augment dels accidents lleus i mortals, sobretot d’aquests últims, els quals han tingut un increment respecte
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de l’any anterior del 40,2%, mentre que el nombre d’accidents greus manté constant la tendència a la baixa.
Les dades de sinistralitat mostren que majoritàriament els accidents són patits per homes
(tres de cada quatre accidents), seguint la pauta que s’ha vingut observant des de l’any 2001.
No obstant això, les dones tenen més accidents lleus que els homes i enguany els seus accidents mortals han augmentat el 75% (4 dones mortes el 2005 i 7 el 2006), més que l’increment
registrat per al conjunt de la població (40%).
Pel que fa al sector econòmic, l’evolució respecte a l’any anterior mostra un creixement
del nombre total d’accidents en tots els sectors. Tot i això, la variació interanual que més
augment registra es troba al sector de la construcció (el 14,4,% més) i la menor, a la indústria
(el 2,6% més).
Si s’analitzen les dades segons els índexs d’incidència, s’observa que els sectors no guarden la mateixa gradació que si es fa amb els nombres absoluts d’accidentabilitat, ja que per
a la totalitat dels accidents en nombres absoluts el sector amb més accidentabilitat és el dels
serveis; en canvi, els índexs d’incidència mostren que el sector que presenta un grau més alt
d’accidentabilitat és el de la construcció, seguit de la indústria.
L’índex d’incidència de la totalitat dels accidents (5.950) està lleugerament per sota de la
mitjana estatal, que se situa enguany en 6.030. Pel que fa al conjunt d’ accidents, l’increment
registrat als índexs d’incidència ha estat del 2,5%, principalment pel que fa als accidents
lleus i mortals.
L’evolució dels accidents in itinere presenta un augment respecte de l’any anterior d’un
6,7%.
La taxa d’incidència de les malalties professionals registrades l’any 2006 mostra una
progressió al descens, i la principal causa de baixa són les malalties de tipus muscular.
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4.

SITUACIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM A CATALUNYA

4.1. MARC NORMATIU
Des del punt de vista normatiu, tot i l’aprovació d’algunes normes amb incidència en el
col·lectiu de treballadors autònoms, l’any 2006 destaca per l’aprovació del Projecte de llei
de l’Estatut del treball autònom, que quan superi el tràmit parlamentari corresponent constituirà una novetat en dret comparat atès que té per objecte ser una norma marc per al treball
autònom.

4.2. ANÀLISI DEL COL·LECTIU DE TREBALLADORS AUTÒNOMS SEGONS TIPOLOGIES I SECTORS D’ACTIVITAT A CATALUNYA
Segons les estimacions de l’EPA, l’any 2006 el col·lectiu d’autònoms augmenta en unes
22.000 persones i significa el 17,3% del total de treballadors ocupats a Catalunya. Aquest
darrer registre no ha variat respecte de l’any anterior, atès que el ritme de creixement dels
autònoms (3,95%) és pràcticament el mateix que el del personal assalariat i el de la població ocupada. Els registres d’autònoms pròpiament dits de la Seguretat Social donen, però,
una caiguda del nombre total d’autònoms, per bé que si considerem tots els treballadors per
compte propi que cotitzen, el col·lectiu mostra un lleuger increment del 0,68%.
De fet, les noves incorporacions des del 2005 fins al 2006 al col·lectiu d’autònoms, segons
estimacions EPA, es concentren equitativament en les figures de l’empresari amb assalariats i sense. Això fa que continuï augmentant el pes dels autònoms amb personal assalariat.
Amb dades de la Seguretat Social, el total d’autònoms també augmenta però els autònoms
pròpiament dits disminueixen. Aquest fet s’entén si es té en compte precisament aquest increment persistent dels autònoms amb personal assalariat que ens mostren les estimacions EPA,
sempre que la propensió a crear empreses societàries per part dels autònoms amb personal
assalariat sigui més alta que la dels autònoms sense assalariats. Aquest fet evidenciaria un
canvi també en la composició del col·lectiu d’afiliats a la Seguretat Social.
L’aportació al creixement total del nombre d’autònoms homes ha estat molt positiva
(116%), mentre que la de les dones disminueix en termes nets i, a diferència del període analitzat en el darrer informe, hi fan una aportació negativa del 2005 al 2006 (-16%). Pel que
fa a afiliació a la Seguretat Social, tot i que tant homes com dones baixen en termes absoluts,
les dones cauen també en termes relatius atès que la seva reducció és més elevada que la dels
homes.
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En la distribució relativa del col·lectiu d’autònoms per grans sectors augmenta el pes
de la construcció i es redueix el de la indústria, atès que els autònoms augmenten en tots els
sectors tret de la indústria. Si comptabilitzem només els autònoms pròpiament dits afiliats a la
Seguretat Social, només augmenta el nombre de persones afiliades al sector de la construcció,
i cau a la resta.
Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, els autònoms pròpiament dits que cotitzen per la mínima han augmentat encara més el seu pes relatiu fins a significar el 77,9%
del total del col·lectiu. Paral·lelament, i tot i que encara són només el 5,7%, ha augmentat la
proporció de persones estrangeres entre els autònoms pròpiament dits afiliats a la Seguretat
Social.
Finalment, l’aportació al creixement total del col·lectiu d’autònoms continua essent més
alta per als nivells d’estudis assolits més elevats, cosa que fa pujar el nivell mitjà de formació del col·lectiu. En la distribució relativa dels autònoms segons ocupació, el major pes
correspon a la categoria de personal directiu (34%), seguida de la categoria que aplega els
artesans i el personal qualificat (17%).
Recapitulant i per concloure, pel que fa a l’evolució del treball autònom, la primera constatació és que es manté el nombre d’autònoms respecte del total de persones ocupades. Les
tendències i les característiques del col·lectiu d’autònoms són pràcticament les mateixes que
les dels anys 2004 i 2005. L’únic element que cal tenir en compte és que el nombre de dones
tendeix a reduir-se l’any 2006, fet que caldrà contrastar en properes estimacions atès que
recentment s’ha produït un canvi metodològic.
Per tant, el perfil de l’autònom continua essent:
•

un home,

•

que treballa a temps complet,

•

empresari preferiblement sense personal assalariat,

•

de mitjana edat,

•

que treballa al sector comerç, tot i que les activitat de la construcció i els serveis a
les empreses i immobiliaris continuen creixent força en termes de treballadors per
compte propi.

Aquest perfil no varia, en allò que resulta constatable atesa la informació disponible, per
al col·lectiu d’autònoms pròpiament dits.
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4.1. LA PROTECCIÓ SOCIAL DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMS
L’any 2006, a Catalunya augmenta un 2,6% la mitjana anual de persones afiliades al
règim especial de treballadors autònoms (RETA) i es manté, però, la desacceleració del
creixement iniciada l’any anterior i que també es dóna a Espanya. En la resta de règims que
inclouen treballadors per compte propi, règim especial de treballadors del mar (REM) i règim especial agrari (REA), disminueix el nombre de persones afiliades un -4,5% i un -6,2%,
respectivament.
Els afiliats al RETA representen un 16,8% del total de persones afiliades a Catalunya. El
percentatge d’afiliació a la resta de règims que incorporen treballadors per compte propi és
molt inferior: 0,61% al REA i 0,02% al REM, respectivament.
Pel que fa al pes de les persones afiliades a règims que incorporen treballadors per
compte propi en relació amb el total d’afiliació a Espanya en aquests mateixos règims, el
2006 es constata una disminució lleugera, que es dóna també en la relació del total de persones afiliades a Catalunya amb el total d’afiliació al sistema de la Seguretat Social a Espanya,
que passa del 18% al 17,8%.
D’altra banda, en data 31 de desembre del 2006, les persones afiliades al RETA que perceben pensions contributives augmenten un 2,5% respecte del 2005 i representen un 13,42%
del total de pensions reconegudes a Catalunya. Les persones afiliades al REA per compte
propi que perceben prestacions contributives representen un 4,9% del total de pensionistes
a Catalunya.
L’import mitjà de les pensions contributives percebudes per les persones afiliades al
RETA a Catalunya en data 31 de desembre del 2006 és de 473,9 euros, un 5,9% més que
l’any anterior i molt similar a l’import mitjà de la pensió que perceben la totalitat de persones afiliades al RETA a Espanya, que és de 474,9 euros.
Pel que fa al col·lectiu de pensionistes afiliats al REA per compte propi, l’import mitjà
de la pensió és de 411,3 euros, molt similar a l’import mitjà de la pensió que perceben la
totalitat d’afiliats al REA per compte propi a Espanya, que és de 419,9 euros.
Ambdós imports mitjans són inferiors a l’import de l’indicador de renda de suficiència de
Catalunya, que per al 2006 es fixa en 509,8 euros mensuals.
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4.2. MESURES DE FOMENT DE L’ACTIVITAT EMPRENEDORA
Mesures en l’àmbit estatal
L’any 2006 s’ha incrementat el 45% el nombre de persones beneficiàries que capitalitzen
la prestació d’atur a Catalunya. Aquest creixement ha estat més intens que a escala estatal
(on ha estat del 39,2%). El pes del col·lectiu d’autònoms sobre el total de persones beneficiàries continua creixent (també a Catalunya, amb una intensitat superior que a l’Estat). El
nombre de beneficiaris que es constitueixen com a socis de cooperatives també han crescut,
mentre que els de societats laborals han davallat.
El tipus de capitalització majoritari és la cotització a la Seguretat Social, incloent-hi
la procedent de capitalització parcial, amb el 73,6% de les persones beneficiàries totals a
Catalunya. Aquesta modalitat de capitalització de la prestació, mitjançant les cotitzacions a
la Seguretat Social, és majoritàriament escollida per les persones que es constitueixen com a
autònomes, atès que aquest col·lectiu representa el 97,6% dins d’aquest tipus de cobrament,
i les altres dues activitats hi tenen una presència residual. La distribució és similar en la
modalitat de capitalització parcial. En canvi, entre les persones beneficiàries que han optat
per la capitalització total de la prestació, el 8,3% són autònoms, els socis de cooperatives
representen el 47,3% del total i els de societats laborals el 44,4%.
En funció del sexe del beneficiari, s’aprecia com a Catalunya predominen els homes sobre les dones, atès que els primers representen el 75,5% del total. Aquesta distribució varia
segons l’edat: els menors de 25 anys presenten una distribució una mica més igualitària que
a nivell general.
Pel que fa a les SLNE creades des de l’any 2003, Catalunya en concentra el 7,1% del total
estatal. Cal destacar que el procediment de constitució telemàtic no és el més seguit en la
majoria de comunitats autònomes.

Mesures en l’àmbit autonòmic
El nombre d’empreses creades per mitjà del Servei de Creació d’Empreses, així com els
llocs de treball creats, han davallat de manera significativa respecte de l’any anterior (amb
variacions properes al 15%). D’altra banda, es confirma la tendència ja assenyalada els anys
anteriors segons la qual la forma jurídica majoritària que presenten les noves empreses creades és la de l’empresari individual.
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Pel que fa a les subvencions a la promoció de l’ocupació autònoma que atorga el Departament de Treball, cal destacar que les subvencions financeres representen més de les tres
quartes parts del total, seguides per les rendes de subsistència i les d’assistència tècnica.
D’altra banda, els homes reben un major percentatge de l’import atorgat en comparació
amb el seu pes en el total de beneficiaris.
La finalitat del programa Empreses qualificades d’innovació i ocupació (I+O) és impulsar nous projectes empresarials innovadors en certs sectors productius i alhora fomentar la
creació de llocs de treball estables. L’any 2006 gairebé el 50% de les subvencions es destinen
al suport a la contractació indefinida i el 26,5% són ajudes financeres.
Pel que fa a la comparativa que s’ha realitzat de les mesures de foment de l’ocupació
autònoma de les diferents comunitats autònomes, s’aprecia com les mesures centrades en
el suport a la creació d’empreses concentren la major part de les iniciatives autonòmiques.
D’altra banda, l’existència de plans específics per al col·lectiu d’autònoms en algunes comunitats explica l’amplitud de les mesures que es duen a terme. Els darrers anys s’aprecia un
increment significatiu d’aquestes mesures, atès que l’EEO concep l’autoocupació com una
via per crear ocupació.
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5.

CONDICIONS DE VIDA I BENESTAR SOCIAL

5.1. DINÀMICA DEMOGRÀFICA
La població europea ha crescut, entre l’1 de gener del 2005 i l’1 de gener del 2006, en
2.044,7 milers de persones i ha assolit els 463.523,4 milers d’habitants. Aquest creixement és
degut majoritàriament a la contribució de la immigració, així com a una lleugera recuperació de la fertilitat. No obstant això, l’augment relatiu de la població en el període esmentat
(el 0,4%) ha estat inferior al del període anterior, que va ser del 0,5%.
Per comunitats autònomes, Catalunya és la que registra un augment més elevat de població en termes absoluts, entre l’1 de gener del 2005 i l’1 de gener del 2006, així com de la
població estrangera.
La població resident a Catalunya l’1 de gener del 2006 és de 7.134.697 persones, de les
quals 913.757 són de nacionalitat estrangera. D’altra banda, el pes relatiu de la població
resident a Catalunya respecte al total estatal és del 16% i segueix la seva tendència ascendent
dels anys anteriors, probablement a causa de la contribució de la immigració.
La taxa de natalitat consolida la seva recuperació i se situa en l’11,57% l’any 2005,
enfront de l’11,41% de l’any anterior. Aquesta consolidació és deguda a la recuperació de
l’indicador de fecunditat, principalment per l’increment de dones immigrants en edat fèrtil.
Pel que fa a l’estructura de la població, les franges d’edat més nombroses a Catalunya
l’any 2006 són les que corresponen a les edats entre 25 i 39 anys, tot i que destaca l’augment
de la població de 65 anys i més i el sobreenvelliment, principalment de les dones.
L’anàlisi de l’evolució entre els anys 2001 i 2006 mostra que el pes de la població estrangera s’ha triplicat i ha passat del 4,0% al 12,8%.
Les tendències migratòries s’han anat consolidant aquest 2006, especialment dels països
que tenien forta presencia a Catalunya, com ara el Marroc, Equador, Romania, Colòmbia,
Argentina i Bolívia.
L’estructura demogràfica per edats, segons el continent al qual pertany cadascuna de
les nacionalitats de les persones estrangeres residents a Catalunya, mostra unes diferències
notables pel que fa a l’edat mitjana de la població, ja que si bé la població total de Catalunya
té una edat mitjana de 40 anys i l’espanyola de 42 anys, l’estrangera és molt més baixa: de
31 anys.
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Catalunya es manté com la comunitat autònoma amb més nombre de targetes o autoritzacions de residència. Enguany, el creixement del nombre de targetes ha estat del 6,5%
respecte al 31 de desembre del 2005, amb una diferència segons el règim d’aplicació: en el
règim comunitari hi ha hagut un increment del 14,6% i en el general, del 4,5%. No obstant
això, cal assenyalar que el creixement general ha estat molt per sota de la mitjana registrada
a Espanya, així com de l’increment registrat anys anteriors.

5.2. SALUT
En les societats socialment desenvolupades, la salut i la qualitat de vida són una prioritat. En aquest sentit, les polítiques públiques de salut són determinants per garantir la salut
dels ciutadans, a més d’un destacat instrument de cohesió social ja que la salut és l’element
de la vida més apreciat i més valorat. Per assolir uns nivells de salut elevats, el sistema sanitari s’organitza fonamentalment en tres eixos bàsics d’actuacions: l’assistència hospitalària,
l’atenció primària i la salut pública. A grans trets, els dos primers concentren les actuacions
de restabliment de la salut i el tercer eix concentra la prevenció de les malalties i el foment
de la salut.
L’any 2006 destaca per l’aprovació de diversos plans directors en diferents àmbits de
la salut, amb l’objectiu d’incidir molt més en la prevenció, el diagnòstic i el tractament, la
rehabilitació, la recerca i la tecnologia, per tal d’aconseguir reduir el nombre de persones
malaltes i mortes a Catalunya.
L’objectiu del Departament de Salut ha estat instaurar un model sanitari que integri i
prioritzi la salut pública (incloent-hi la salut laboral, mediambiental i alimentària; l’atenció
sanitària, i els serveis sanitaris i socials d’atenció a la dependència).
Un dels problemes que afecta tots els països en via de desenvolupament és l’envelliment
demogràfic, ateses les seves repercussions, sobretot econòmiques, socials, laborals i sanitàries. Aquest fenomen, conseqüència del descens de la mortalitat gràcies a les millores en
salut, juntament amb un augment de l’esperança de vida i una disminució de la fecunditat
i la natalitat, determina l’adopció de noves estratègies per tal de procurar un envelliment
saludable: adaptar el sistema a la realitat amb una porta única als recursos sociosanitaris,
adequar l’oferta a la necessitat, externalitzar prestacions limitant les que no siguin efectives
i incentivar els programes per a processos crònics.
Segons l’Enquesta de salut de Catalunya del 2006, el 80% de la població catalana declara
que la seva salut és, en general, bona o molt bona, i és significativa la proporció de dones que
consideren que la seva salut és dolenta: duplica la dels homes. En aquest sentit, malgrat observar-se canvis positius pel que fa als hàbits i els factors determinants de la salut, encara hi ha
àmbits de millora com el sedentarisme, el tabaquisme i el consum d’alcohol entre els joves.
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Tot i el bon resultat del sistema sanitari, les principals causes de mort continuen sent, en
primer lloc, les malalties del sistema circulatori; en segon lloc, els tumors, i, en tercer lloc,
les malalties del sistema respiratori.
S’ha de destacar la millora en la gestió de les llistes d’espera i l’esforç dels professionals
que han possibilitat que s’hagi reduït el nombre de persones que esperen sotmetre’s a una
intervenció quirúrgica un 10,66% respecte del 2005.
Pel que fa a la durada de l’espera, el temps que triguen els catalans a operar-se es va
reduir l’11,50% respecte del 2005, amb un temps mitjà de resolució de quatre mesos.
Pel que fa a les proves diagnòstiques, l’any 2006 el Departament de Salut es va comprometre que, en data 31 de desembre del 2006, un total de dotze proves diagnòstiques tinguin
un temps d’espera màxim garantit de 90 dies.
L’any 2006, el Govern de la Generalitat ha destinat a la sanitat catalana un total de
7.948,65 milions d’euros, és a dir, un 10,16% més que durant l’últim exercici. Les assignacions es destinen principalment a millorar les prestacions i els serveis públics per augmentar
la qualitat de vida dels ciutadans, evitar riscos d’exclusió de col·lectius i fomentar la igualtat
de gènere, així com a potenciar la inversió en infraestructures, amb el foment de la recerca
i la innovació.

5.3. EDUCACIÓ
Els darrers anys la preocupació per millorar l’educació de la societat europea s’ha convertit en una prioritat de la política europea i dels estats membres. Es considera que la incorporació del concepte formació al llarg de la vida és cabdal per assolir l’objectiu principal
de l’Estratègia europea per a l’ocupació: que l’economia europea sigui la més competitiva i
socialment cohesionada del món. En aquest context s’ha de situar el programa europeu Educació i formació 2010, la Llei orgànica d’educació aprovada el 2006 i el Pacte nacional per
a l’educació signat el 2006 a Catalunya.
El Pacte nacional per a l’educació fa una diagnosi del sistema educatiu a Catalunya i assenyala els grans reptes de futur tot fixant mesures concretes, temporalitzades i pressupostades
que, entre d’altres, tenen a veure amb la millora de la qualitat de l’escola catalana, l’avenç en
la igualtat d’oportunitats i l’increment de la inversió pública destinada a l’educació.
Un aspecte molt important que es pot destacar del Pacte és que conté el compromís del
Govern d’assolir en un termini de sis anys una inversió progressiva i sostinguda del 6% del
PIB en educació. Aquesta major inversió ha de permetre actuar en diferents fronts i donar
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resposta a tots aquells nous requeriments que planteja l’educació, com és el cas de l’adequació a les necessitats horàries i de serveis a les famílies o la necessitat d’avançar cap a una
única xarxa de centres, amb els mateixos drets i obligacions.
El curs 2005-2006 hi ha hagut 1.175.156 alumnes matriculats a Catalunya des de l’ensenyament infantil a la secundària postobligatòria. Pel que fa a l’educació infantil i obligatòria, s’ha registrat un increment de 43.790 alumnes des del curs acadèmic 2003-2004 que
s’ha concentrat significativament en els centres públics. Les taxes d’escolarització dels 0 als
5 anys a Catalunya són elevades: del 52,8% als 2 anys i del 100% a partir dels 3 anys.
També cal destacar l’evolució experimentada en el curs 2005-2006 en la contractació
de professorat en els centres públics: 2.528 professors i professores més en tots els nivells
educatius, esforç que ha estat més intens en els nivells educatius d’infantil i primària.
L’ESO, que és una de les etapes educatives que concentra alguns dels problemes detectats al sistema educatiu, mostra una evolució positiva pel que fa al percentatge d’alumnat
que la supera en el període 2003-2005, encara que malgrat tot cal millorar.
En relació amb els estudis secundaris superiors, es manté la caiguda d’alumnat al batxillerat, amb 4.854 alumnes menys des del curs 2003-2004, i un increment en els cicles
formatius de 1.023 alumnes.
L’augment d’alumnat a la formació professional és encara poc significatiu i caldrà esperar els resultats que s’obtinguin de les polítiques engegades per estendre aquesta formació.
Finalment, cal assenyalar l’increment sostingut d’alumnes estrangers que, el 2005, representen el 10,2% del total d’alumnes no universitaris.
Pel que fa a l’ensenyament universitari, el curs 2005-2006 manté la tendència de reducció d’alumnes matriculats: 1.847 estudiants menys que el curs anterior es concentren a les
universitats públiques.
En l’exercici 2006 la Generalitat preveu gastar aproximadament 5.000 milions d’euros
en educació: el 16,8% del pressupost i el 2,6% del PIB. Es destina un 80,7% de la despesa
pressupostada a educació no universitària i un 16,6% a educació universitària.
Entre els anys 2003 i 2005 ha crescut l’esforç de despesa per alumne de la Generalitat tant en
educació no universitària com en educació universitària.
Entre els anys 2003 i 2005 la distribució de la despesa del Departament d’Educació entre
centres públics i concertats es manté relativament estable, amb un lleuger increment del pes
de la despesa en els centres públics.
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El 2005 el Departament d’Educació destina el 49,6% dels seus recursos a l’educació secundària, el 44,3% a infantil de segon cicle i primària, i l’1,6% a infantil de primer cicle.
El cost per alumne en el sistema d’universitats públiques catalanes ha crescut a una taxa
del 8,6% anual acumulativa entre els anys 2003 i 2005, i se situa en 6.789 euros per alumne
l’exercici 2005.
El període 2002-2005 les universitats públiques catalanes han finançat el 74,2% de la
seva despesa no financera amb les transferències rebudes, i el 22,7% amb ingressos propis.
Les universitats públiques catalanes, després de l’operació de cancel·lació del deute per
part de la Generalitat l’any 2004, presenten l’exercici 2005 una situació conjunta d’equilibri
en els seus comptes.
L’octubre del 2006, la Generalitat signa amb les universitats públiques catalanes el Pla
de finançament per a la millora de les universitats públiques catalanes, amb la finalitat de
dotar-les d’un finançament adequat a les seves necessitats i millorar-ne el funcionament.
Entre els anys 2003 i 2005 es redueix lleugerament la dispersió entre universitats públiques catalanes de les transferències corrents i les inversions per alumne executades per la
Generalitat.

5.4. HABITATGE
La construcció d’habitatges el 2006 manté el ritme expansiu dels tres anys precedents,
amb un creixement en termes reals del valor de la construcció residencial del 8%, que representa, com en anys anteriors, el 35% del valor de construcció de tot el sector de la construcció, a la vegada que s’incrementa un 15% el nombre d’habitatges iniciats de nova construcció (127.117 nous habitatges).
Les necessitats de nous habitatges principals, prop de 42.000 per any, queden superades
de llarg pel ritme de construcció. Aquest fet indica que la demanda d’habitatges de rotació,
d’inversió i de segona residència segueixen sent components que pressionen en el mercat.
El patró de construcció s’està intensificant des del 2003 en les comarques interiors de
Catalunya. L’any 2006 aquesta intensificació ha estat més acusada.
En el mercat d’habitatge lliure es detecten el 2006 alguns elements de frenada del fort
procés expansiu dels darrers anys que poden estar indicant una certa contenció en la demanda agregada dels nous habitatges, tot i que en un context en què el nombre d’hipoteques
constituïdes se segueix incrementant, fins a 240.498, el 6,2% més que el 2005.
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Així, s’observa un increment del 43,6% dels habitatges en oferta per al conjunt de
Catalunya. Un altre element que cal considerar és que, si bé el preu del metre quadrat construït segueix creixent en taxes de dos dígits en tot el territori (18,8% de mitjana), se n’observa
una desacceleració respecte del 2004 i el 2005 (gairebé 5 punts percentuals menys). A més,
es fa palès un cert augment de la dificultat de comercialització dels habitatges, com ara que
els mesos transcorreguts per vendre una promoció s’incrementa, en termes mitjans, dels 14
mesos del 2005 als 19 del 2006, o que es redueix el percentatge d’habitatges d’una promoció
venuts el primer mes del 7% al 5,3%.
Els preus de l’habitatge a Catalunya s’han incrementat més de cinc vegades per sobre de
l’augment dels salaris (3,9%) i del dels preus de consum (3,7%) de l’economia catalana el
2006. A la vegada, el tipus mitjà dels préstecs hipotecaris ha passat del 3,28% l’any 2005 al
4,17% el 2006. La combinació d’aquests elements ha comportat, un any més, i de forma més
acusada que en anys precedents, un increment de l’esforç de compra d’un habitatge nou.
En el mercat de l’habitatge de segona mà també s’observen creixements de dos dígits
en els preus, que indiquen l’existència, encara, d’unes fortes expectatives de negoci. Tot i
així, també té lloc una desacceleració del preu mitjà de venda fora de l’àmbit de la ciutat de
Barcelona, on el preu creix de mitjana el 17,4% respecte al 2005.
El mercat de lloguer segueix creixent el 2006, amb un increment dels nous contractes del
7,3% i amb una evolució a l’alça del lloguer anual mitjà, que se situa per al conjunt de Catalunya
en els 779,8 euros al mes, cosa que accelera la seva taxa de creixement fins al 12,9%.
L’exercici 2006, l’1,3% del pressupost de la Generalitat de Catalunya es destina a la política de despesa d’habitatge. El 55,1% d’aquesta despesa es destina a inversions reals.
L’exercici 2006 la promoció d’habitatge protegit de nova construcció ha estat de 7.226
habitatges, amb un creixement del 9,3% respecte del 2005. Malgrat que se supera la mitjana
de 6.667 habitatges protegits iniciats anualment en el període 1996-2003, aquest esforç no ha
estat suficient per fer front a les necessitats d’una part cada vegada més gran de la població
amb dificultats per accedir a l’habitatge.
En un context d’expansió del sector, el pes d’aquest tipus de promocions sobre el total de
promocions lliures i protegides, després d’haver-se recuperat modestament l’any 2004, s’ha
tornat a reduir progressivament fins a representar el 5,7% del total, lluny encara del 9,4%
del període 1996-2003. O lluny dels percentatges de promoció protegida assolits el 2006 en
comunitats autònomes com ara Navarra (36,4%), la Comunitat de Madrid (25,9%), Aragó
(25,6%) i el País Basc (25,2%).
Pel que fa a la tipologia de les promocions protegides, els habitatges iniciats protegits
socials estrictes després de recuperar pes el 2005 tornen a perdre’n, i representen el 33,3%
del total.
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Així mateix, el 2006 perden pes els habitatges iniciats protegits de lloguer, que passen a
representar el 33,9% del total, mentre que el 2005 n’havien representant el 49,5%.

5.5. PROTECCIÓ SOCIAL
S’ha aprovat la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic, la qual recull l’indicador de suficiència econòmica de Catalunya que, per primera vegada, té en compte el diferencial de preus de Catalunya respecte a Espanya, per sota del qual es considera que no es pot
viure amb dignitat.
L’Estat espanyol se situa molt lluny de la mitjana de la UE en protecció social, prop de
8,3 punts percentuals per sota. No obstant això, la despesa augmenta l’any 2006 un 8,1% respecte de l’any anterior, seguint la tendència d’anys precedents, de tal manera que actualment
pot afirmar-se que prop de la meitat de la despesa dels pressupostos generals consolidats
de l’Estat per al 2006 es van destinar a l’àrea d’actuacions de protecció i promoció social,
i d’aquests, el 66% es destinen al pagament de pensions, principalment les de caràcter contributiu.
D’altra banda, les persones usuàries dels serveis socials creixen l’11% més que l’any
anterior, principalment en dos col·lectius: els immigrants (35%) i les persones grans (16%).
Pel que fa a l’import mitjà de les pensions, continua també la tendència d’anys anteriors
en el sentit que l’import mitjà creix per sobre de l’augment de l’IPC, sobretot pel que fa a les
pensions d’incapacitat permanent i viduïtat.
Del total de pensions contributives, s’observa un increment respecte de les pensions per
incapacitat. No obstant això, les pensions per jubilació són les que més pes tenen sobre la
resta de pensions. En aquest sentit, el 20,6% de la població catalana és beneficiària d’una
prestació contributiva. En general, com a beneficiaris d’una prestació contributiva, els homes
d’edats compreses entre els 55 i els 65 anys superen les dones en un 3,3%.
La cobertura de les prestacions no contributives és del 0,8% de la població catalana. El
nombre de persones beneficiàries de dites pensions va disminuir un 0,8% respecte a l’any
2005, tant les que corresponen a jubilació com a invalidesa.
Pel que fa a la prestació per maternitat, Catalunya és una de les comunitats autònomes
amb major nombre de permisos per maternitat; si més no, ha disminuït el nombre de pares
que es van acollir a aquests permisos.
Les prestacions per incapacitat temporal derivades de contingències comunes van augmentar en 351 respecte de l’any 2005, però en va disminuir la durada mitjana.
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La despesa pública de l’Estat en atenció a la dependència és del 0,3% del PIB, per sota
de la mitjana dels països de l’OCDE i molt lluny d’altres països de la UE.
La previsió social pública assistencial o no contributiva i la previsió social complementària privada i voluntària es consolida.
Les prestacions d’atur són l’any 2006 la destinació principal de la despesa prevista del
Servei Públic d’Ocupació Estatal (el 65,6%). Pel que fa a la mitjana de persones beneficiàries de prestacions d’atur a Catalunya, continua la tendència ascendent iniciada l’any
2001, tot i que l’any 2006 s’observa una moderació ja que aquest any s’ha produït només un
increment respecte de l’any anterior d’un 1,94%, a diferència d’Espanya, on l’any 2006 hi
ha hagut una reducció del nombre de persones beneficiàries d’un 6,7%.
Per edats, la majoria de persones beneficiàries de prestacions d’atur es concentra en la
franja d’edat compresa entre els 55 i els 59 anys, de les quals un 54,5% són dones.
La taxa de cobertura se situa a Catalunya en el 95,3%, prop de cinc punts superior a la
de l’any 2005, i segueix una tendència ascendent respecte als anys anteriors.
D’acord amb les dades d’Eurostat, la taxa de risc a la pobresa l’any 2004 a la UE és del
16%, i Espanya se situa en el 20%.
Atenent al llindar de risc a la pobresa de Catalunya corresponent a l’any 2005, la taxa
de risc a la pobresa a Catalunya se situa en el 17,2%, és a dir, pràcticament un de cada sis
habitants es troba en aquesta situació que afecta principalment les dones, les persones més
grans de 65 anys i les menors de 16 anys.
Segons l’EPA, l’any 2006, la cobertura de la renda mínima d’inserció, pel que fa al total
de la població aturada de Catalunya, és del 5,5%; i el perfil de les persones beneficiàries és
principalment femení de més de 45 anys.

5.6. CULTURA, ESPORTS, LLEURE I CONSUM
Aquest any es pot destacar en l’àmbit normatiu que s’ha legislat per transposar normes
comunitàries a l’ordenament jurídic intern; així, s’ha aprovat la Llei que amplia els mitjans
de tutela dels drets de propietat intel·lectual i industrial i s’ha modificat el Text refós de la
Llei de propietat intel·lectual. D’altra banda, també hi ha hagut activitat legislativa, amb la
modificació de la Llei de defensa de consumidors i usuaris i la Llei que regula el contracte
d’aparcament de vehicles.
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En l’àmbit català, la Llei de la comunicació audiovisual configura el marc regulador
d’aquest sector. En l’àmbit europeu, s’ha desenvolupat el Programa Cultura, que va començar l’any 2000 i s’ha anat prorrogant fins al 2006. En l’àmbit estatal, s’ha posat en marxa el
Pla de foment de la lectura 2006-2007.
Pel que fa als hàbits de la població en l’ús social del temps es pot posar de manifest que
les activitats més habituals dels catalans són estar amb la família, veure la televisió, passejar,
estar amb les amistats, escoltar música i llegir.
Des de l’any 2001 el cinema acusa un descens d’espectadors que ha anat a més el 2005.
Els espectadors de teatre també van patir un descens durant el període 2001-2003 però, en
canvi, l’any 2004 n’hi va haver un significatiu augment. D’altra banda, el nombre de visites
als museus ha augmentat considerablement any rere any.
Pel que fa a la difusió dels mitjans de comunicació, es pot assenyalar que a Catalunya
l’any 2005 es van publicar 22 diaris diferents. La seva difusió aquest mateix any va ser una
mica inferior a la de l’any 2004 però superior a la de l’any 2003, la qual cosa significa que la
irrupció dels diaris gratuïts no sembla haver afectat en excés la difusió dels de pagament.
Pel que fa a la difusió dels setmanaris, els de pagament han augmentat significativament
des de l’any 2003 fins al 2005; en canvi, els gratuïts han sofert un considerable descens del
2004 al 2005. La difusió de les revistes, tant de pagament com gratuïtes, ha tingut un descens
l’any 2005 respecte de l’any 2004.
Pel que fa a la producció editorial a Catalunya, l’any 2006 ha continuat l’augment que es
produeix des de l’any 2004, any en què hi va haver un considerable descens de la producció
editorial.
Pel que fa a l’audiència de televisió, s’observa un petit retrocés en la quota de pantalla
per part dels canals generalistes consolidats tant en l’àmbit català com en l’espanyol, a favor,
principalment, dels nous canals i de les televisions locals.
L’any 2005, la despesa privada per persona en cultura a Catalunya va ser de 289,8
euros (amb un increment respecte del 2004 del 16,9%), només superada dins l’àmbit
espanyol per la Comunitat Autònoma de Madrid i el País Basc. Respecte al 2004, el creixement ha estat molt significatiu, un 16,9%. Destaca especialment l’increment de despesa
en equips i accessoris audiovisuals de tractament de la informació i, en menor mesura,
els serveis culturals.
La despesa pública en cultura, segons les darreres dades del Departament de Cultura,
mostra una tendència creixent durant els darrers cinc anys. L’any 2005, la despesa de la Generalitat va ser de 269.058,37 milers d’euros, la qual cosa significa un increment del 23,8%
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respecte de la despesa de l’any anterior. Les partides que han crescut més són les que fan
referència a la promoció cultural, fonamentalment de teatre i dansa, i a la cultura popular.
Per comunitats autònomes, segons les dades del Ministeri de Cultura de l’any 2004,
Catalunya va ser la comunitat amb una despesa cultural més elevada, seguida de les comunitats d’Andalusia i Madrid.
En l’apartat de consum es pot destacar que l’any 2006 l’activitat de l’Agència Catalana
de Consum ha augmentat considerablement i que els sectors més conflictius han estat el de la
telefonia, el d’Internet i el de transport ja que la major part de les consultes, reclamacions i
mediacions han estat sobre aquests temes. L’any 2006 es percep com l’any de la consolidació
del telèfon 012 com a canal per fer consultes sobre consum ja que ha registrat un creixement
espectacular.
Dins l’àmbit estatal, l’any 2005 Catalunya ocupa la quarta posició en despesa mitjana
per persona, amb un increment del 3,2% respecte de l’any anterior.
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6.

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

6.1. MARC NORMATIU
Des d’un punt de vista normatiu, és remarcable la incorporació del desenvolupament sostenible a l’Estatut d’autonomia de Catalunya aprovat el juliol del 2006, el qual es considera
un valor i un principi rector de l’actuació dels poders públics de Catalunya que es posa de
manifest amb la inclusió de drets i deures en relació amb el medi ambient.
Pel que fa a matèries concretes, hi ha una major incidència normativa en els àmbits de
la protecció de l’aigua i de la contaminació atmosfèrica i, en particular, sobre l’emissió de
gasos d’efecte hivernacle.

6.2. CONTEXT
El fenomen del canvi climàtic pressiona les societats perquè elaborin polítiques mediambientals destinades a reduir les emissions dels gasos hivernacle que l’han originat. En aquest
context, l’Estat espanyol, que encara és lluny de poder complir els compromisos acordats
d’ençà de la signatura del Protocol de Kyoto, ha reduït, per primera vegada, les emissions
l’any 2006. La diferència respecte dels compromisos signats a Kyoto és d’un augment del
32%. Els efectes del canvi climàtic a Catalunya són incerts a l’espera de si les tendències
observades, pel que fa a la temperatura i les precipitacions, es mantenen els pròxims anys.
La sostenibilitat ambiental no és la principal preocupació dels catalans, sinó la immigració, l’atur o l’habitatge. No obstant això, a Catalunya, vuit de cada deu persones opinen
que el medi ambient és un problema immediat i urgent, i set de cada deu, que l’Administració
ha d’invertir més recursos i fer més campanyes de sensibilització. Els problemes ambientals
percebuts per la població catalana com a més importants són: la contaminació industrial,
l’efecte hivernacle, la contaminació atmosfèrica i l’excessiu nombre de vehicles.
Les eines econòmiques que tracten d’influir en la internalització dels costos mediambientals són els drets d’emissió negociables, els impostos verds, les deduccions fiscals per
inversions ambientals i els ajuts econòmics, entre d’altres.

6.3. L’ESTAT DEL MEDI AMBIENT
L’any 2006 es fa palesa, molt discretament, la nova direcció cap a un desenvolupament
més sostenible. No obstant això, els canvis produïts no són prou intensos per assolir els ob-
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jectius pactats en els àmbits internacional, nacional i autonòmic. Els indicadors amb una
evolució més positiva són els següents:
−

El consum d'aigua domèstica per abonat es va reduir l'any 2005 en un 2,7% respecte
de l'any 2004. Aquest canvi de tendència es podria explicar per les polítiques actives
d’estalvi d’aigua.

−

La capacitat depuradora va augmentar un 2,1% l’any 2006 respecte de l’any 2005. Es
va multiplicar per set el tractament previ dels fangs generats i se’n van valoritzar energèticament més del 7% en una experiència pilot.

−

L’aprovació de la xarxa Natura 2000, que defineix una xarxa europea coherent de zones
especials de conservació, inclou el 30% del territori de Catalunya. La superfície d’espais protegits l’any 2006 ha crescut el 42% respecte de l’any 2004.

−

Els boscos, matollars i prats constitueixen prop del 60% del territori de Catalunya, un
paràmetre força estable des de l’any 1992. Es constata que gairebé el 40% dels boscos es
van gestionar de manera sostenible l’any 2006, majoritàriament a través de la certificació
forestal Panaeuropean Forest Certification (PEFC), més del doble que l’any 2000.

−

Tot i que l’any 2006 va ser un any calorós i sec, es va contenir el nombre d’incendis
forestals, que va ser de 629, 263 menys que l’any 2005. La proporció d’incendis causats
per un comportament negligent ha baixat, possiblement, gràcies a les polítiques de sensibilització. Tanmateix, l’assignatura pendent són els incendis intencionats.

−

Les captures de peix van disminuir l’any 2005 un 2,8%, l’aqüicultura es recupera. Els
preus del peix provinent de l’aqüicultura augmenten i els de les captures s’estabilitzen.

−

El consum intensiu de recursos naturals energètics ha augmentat a Catalunya a causa
de la demanda d’energia primària. Així, l’any 2005 es van consumir 13,1 milions de
tones de petroli, la qual cosa representa un augment de més del 30% respecte de l’any
1995. No obstant això, s’observa un canvi de tendència en el consum d’energia primària per càpita de l’any 2005, que va tornar als nivells de l’any 2002. Una altra dada
positiva és que s’ha reduït la intensitat energètica primària —que relaciona el consum,
en tones equivalents de petroli, amb el PIB— però Catalunya se situa per sobre de la
mitjana espanyola i de la Unió Europea.

−

L’any 2006 es van investigar i/o recuperar un 25% més de sòls contaminats que l’any
2005.

−

La pressió ambiental causada per la generació de residus municipals creix, però l’any
2005 es va reduir de manera moderada. Cada habitant de Catalunya va generar 1,64
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kg de residus al dia, 0,02 kg menys que l’any 2004. El canvi dels ciutadans cap a pautes
de comportament i consum més responsables en pot ser una explicació. La recollida
selectiva i la seva valorització o aprofitament augmenten. L’any 2005 va ser del 25% del
total dels residus municipals. Tanmateix, el ritme de creixement és molt lent per complir
amb les directives europees i no s’estan assolint els objectius previstos al Pla d’acció de
residus municipals 2005-2012.
Els indicadors que més divergeixen dels objectius plantejats en l’àmbit internacional, de
l’Estat o català són:
−

La superfície de la franja costanera urbanitzada a Catalunya ha augmentat durant el
període 1987-2002, sobretot a la franja de 10 km des de la línia de la costa, a causa,
fonamentalment, del creixement de les infraestructures viàries, que s’han triplicat, i de
les urbanitzacions, que gairebé s’han duplicat.

−

Tot i el creixement continuat de consum d’energia primària provinent de fonts renovables, la realitat és que l’aportació d’aquestes al consum total només representa el 2,4%
del total, la mateixa participació que deu anys enrere.

−

El consum d’energia final durant el període 1995-2005 es va incrementar un 51%. Si
bé s’observa una progressiva disminució del consum de productes petrolífers a favor
del gas, l’electricitat i les fonts renovables, encara s’està molt lluny dels objectius del
Pla d’energia de Catalunya 2006-2015, sobretot pel que fa a les energies renovables, la
participació de les quals només representa el 0,9% del consum total d’energia final.

−

Només el 10% de l’electricitat generada l’any 2005 es va fer amb combustibles renovables.

−

Els contaminants atmosfèrics principals afecten la salut humana i l’agricultura. Segons
les dades analitzades, s’observa un cert estancament en l’evolució dels valors màxims
dels contaminants. Tanmateix, al Barcelonès i al Baix Llobregat es van superar l’any
2005 els límits de diòxid de nitrogen i d’ozó troposfèric fixats per la Unió Europea.

−

Barcelonès, Baix Llobregat i Vallès han registrat valors màxims de partícules respirables
inferiors a 10 micres en suspensió —tenen una relació directa amb el desenvolupament
de malalties cardiovasculars i cardiopulmonars—, que superen els límits fixats per la
Unió Europea.

−

La generació de residus industrials creix paral·lelament al nombre de declaracions de
residus industrials. L’any 2005 es van generar un total de 6,4 milions de tones de residus
industrials, 890 kg per habitant a l’any. No obstant això, dues terceres parts dels residus
generats aconsegueixen ser útils un altre cop, és a dir, es valoritzen, sobretot fora del
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centre de producció, tot i que la valorització en origen ha augmentat els darrers anys.
Cal tenir present que a les estadístiques de residus industrials s’inclouen els llots de les
depuradores municipals, que representen prop del 18% del total.

6.4. SOSTENIBILITAT: SECTORS I EMPRESES
A l’anàlisi general dels sectors econòmics amb una especial incidència ambiental a
Catalunya: el transport, la indústria i la construcció, el turisme, i l’agricultura i la ramaderia, s’observen indicis de canvi positiu, en el sentit d’apropar-se a un desenvolupament
més sostenible. Caldrà veure si en els pròxims anys s’evidencia i es consolida aquest canvi
de tendència.
−

En primer lloc, el transport, i en segon lloc, la indústria i la construcció, són els sectors
que més impacte ambiental tenen des del punt de vista del consum d’energia.

−

D’una banda, el transport, amb el 38% del total del consum d’energia final, i, de l’altra,
la indústria i la construcció, amb el 32%, constitueixen més de les dues terceres parts
del consum d’energia final. Al seu costat perden importància els sectors domèstic, dels
serveis i primari.

−

En els darrers anys ha augmentat, d’una banda, la mobilitat quotidiana de la població i, de
l’altra, el transport de mercaderies, la qual cosa ha tingut un impacte sobre el consum final
d’energia i sobre les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Entre l’any 1995 i el 2005, el
consum d’energia final al sector del transport ha crescut un 47%. No obstant això, s’observa
un estancament del consum el 2006. La tendència de creixement s’ha trencat, possiblement
per l’increment de preus dels carburants. El predomini del consum de productes petrolífers
al sector del transport és absolut, tot i que s’observa un important creixement del gas i, en
menor mesura, del biodièsel i el bioetanol, així com un millor aprofitament energètic.

−

La indústria catalana és un dels sectors que ha fet més esforços per reduir el seu impacte
ambiental. Tot i que creix la generació de residus industrials, cal tenir en compte que
a les estadístiques de residus industrials s’inclouen també els fangs de les depuradores
municipals.

−

L’esforç de la indústria per millorar en eficiència i estalvi energètic es fa palès en observar que, des de l’any 2003, s’ha estancat el consum d’energia final, amb 5,2 milions de
tones equivalents de petroli, trencant la tendència de consum creixent. L’ús de les energies renovables també ha augmentat durant els darrers anys, i s’ha reduït, discretament,
el consum de productes petrolífers i del carbó, i són el gas i l’electricitat les principals
fonts d’energia.
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−

Pel que fa al turisme, creix el turisme rural i de natura sobretot domèstic, amb menys
dependència del clima, menys contaminant i menys consumidor de recursos naturals. A
més, una de cada quatre empreses certificades amb l’Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) de la Unió Europea és del sector turístic. Les polítiques destinades a impulsar un turisme sostenible comencen a tenir efecte.

−

Pel que fa a l’agricultura, l’any 2005 la superfície de conreus es va reduir un 12% respecte de l’any 1992. L’agricultura integrada i ecològica té un pes del 10% sobre el total
de la superfície de conreus i es troba en una situació d’estabilització. S’observa una
davallada important del consum de fertilitzants nitrogenats durant els darrers anys.

−

El creixement del consum d’energia final per part del sector primari és continuat i no
s’observa, a curt termini, un canvi de tendència.

−

Els sistemes de gestió sostenible impliquen processos d’integració d’aspectes econòmics,
socials i ambientals a les empreses que, en conjunt, poden tenir una repercussió important en l’economia, la societat i el medi ambient. Les dades indiquen que l’any 2004
es va estancar el nombre d’empreses catalanes amb sistemes de gestió mediambiental
EMAS, que havia tingut una bona acceptació. En canvi, la implantació de la certificació
Environment Management Systems and Standards ISO 14001 ha tingut un creixement
important des de l’any 1999. L’any 2004 hi havia 1.100 empreses catalanes certificades
ISO, una proporció d’empreses inferior a la de l’Estat o a la de la Unió Europea. Pel
que fa als distintius de garantia de qualitat ambiental, s’observa un estancament del seu
creixement.
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Atesa l’evolució de l’economia durant els darrers mesos de l’any 2006, és previsible que
l’any 2007 l’economia mundial continuï immersa en la dinàmica de creixement que s’inicià
després de la crisi del 2001. Malgrat que és possible que l’activitat es desacceleri lleugerament als EUA, el fort dinamisme de l’activitat al continent asiàtic, especialment a la Xina i
l’Índia, i la continuïtat de la recuperació al Japó podrien situar el creixement de l’economia
mundial l’any 2007 en aproximadament el 4,5%.
A la zona de l’euro és possible que s’assisteixi, al llarg de l’any 2007, a una moderació
lleugera del creixement del 2006, fins a situar-se en valors pròxims al 2,3%. En línia amb
l’exercici anterior, el creixement estaria impulsat especialment per la demanda interna, en
la qual podria destacar la continuïtat del comportament expansiu del consum privat (basat
en l’evolució positiva del mercat de treball) i del dinamisme de la inversió. Aquest darrer
component es podria beneficiar del manteniment d’unes condicions de finançament encara
favorables (malgrat que el biaix de la política monetària sigui més restrictiu que en exercicis anteriors) i de l’evolució positiva dels indicadors de clima econòmic i de confiança dels
consumidors.
En aquest context, és previsible que l’economia catalana (igual que l’espanyola) experimenti un creixement significatiu durant l’any 2007, malgrat que també és previsible una desacceleració lleugera respecte de l’any anterior en la mesura que s’accentuï el biaix restrictiu
de la política monetària. A partir d’aquesta premissa, el creixement del PIB es podria situar,
per al conjunt de l’any, en registres de prop del 3,5%.
L’evolució positiva de l’ocupació i dels indicadors de clima econòmic i de confiança,
la recuperació de l’activitat a la UE, que tindrà un efecte positiu sobre el creixement de
les exportacions, el manteniment de les taxes d’interès reals en nivells encara moderats, el
creixement de la riquesa mobiliària i immobiliària del sector famílies (paral·lelament, però,
a l’augment de l’endeutament, que assoleix cotes molt elevades) i la incidència que pugui
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tenir la darrera reforma fiscal sobre la renda disponible podrien afavorir el comportament
expansiu de l’activitat.
Des del punt de vista de l’oferta, és previsible la continuïtat de la recuperació de l’activitat industrial i una certa desacceleració del creixement de la construcció.
En consonància amb la previsió d’una desacceleració lleugera de la demanda interna, de
la continuïtat del to restrictiu de la política monetària, i sempre que no es produeixin increments significatius en els preus de l’energia i de les matèries primeres, la inflació hauria de
mostrar una certa pauta de contenció en relació amb l’exercici anterior.
Atès aquest escenari, el projecte de pressupostos per al 2007 de la Generalitat de Catalunya
manté un moderat caràcter expansiu amb un creixement en termes homogenis respecte del
2006 del 8,3%. Es mantenen relativament estables les prioritats per grans àrees de despesa,
si bé amb una caiguda de les inversions reals. Les previsions d’increment del 12,1% d’ingressos per operacions corrents permeten millorar l’estalvi per operacions corrents, i en conjunt
es redueix de forma significativa el dèficit de la Generalitat de Catalunya, que s’estima en un
0,27% del PIB català.
En aquest context macroeconòmic, cal destacar la rellevància de la societat del coneixement, com es fa palès en l’Acord estratègic per a la internacionalització i la qualitat de
l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.
Així, Catalunya destaca per un sector privat que protagonitza gran part de la despesa en
R+D, 10 punts percentuals per sobre de la mitjana espanyola, clarament per damunt de la
resta de sectors i amb un pes similar al que reclama l’estratègia europea. És per això que seria
convenient analitzar l’alentiment del ritme de creixement del sector privat observat durant el
2005. En aquest sentit, el retrocés de la inversió en R+D per part de la indústria farmacèutica,
tradicionalment un dels principals motors de la recerca a Catalunya, podria agreujar encara
més aquesta situació si no hi ha altres sectors que puguin assumir aquest paper impulsor.
Tot i així, durant l’any 2007, algunes iniciatives, en procés o bé que ja estan en marxa,
poden convertir-se en un valuós impuls, com són el desplegament del 7è Programa marc de
recerca i desenvolupament tecnològic, el nou Pla estatal d’R+D+I o la Llei de la ciència
en l’àmbit català. Aquestes iniciatives pretenen minimitzar les debilitats tradicionals de la
recerca catalana mitjançant la simplificació burocràtica, més implicació de l’empresa, especialment de les pimes, una major capacitat per retenir el talent, o el desenvolupament de
programes a llarg termini amb l’objectiu de donar estabilitat a la recerca.
En l’àmbit més general de la innovació, s’observen les primeres passes per concentrar
els esforços inversors, a la recerca d’una massa crítica suficient, enfront d’una política de
dispersió temàtica. L’aposta per la biotecnologia sembla que va en aquest sentit.
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Després d’observar el creixement moderat de l’R+D a Catalunya, el paper dels poders
públics, com a element tractor de la recerca, segueix sent clau, amb el suport de tots els
agents socials i econòmics, per poder consolidar l’evolució positiva de l’R+D a Catalunya.
Si no hi ha algun tipus d’iniciativa amb un impacte significatiu al 2007, no es preveuen
grans canvis pel que fa a la penetració de les TIC tant entre la ciutadania com entre les empreses. És indubtable que les millores en les infraestructures de telecomunicacions en tot el territori català podrien ser el gran revulsiu per reduir l’escletxa digital, sobretot en els municipis més
petits, però les iniciatives previstes —com la de l’Ens Gestor d’Infraestructures de Telecomunicacions— encara no fan previsible que tinguin un impacte significatiu a curt termini.
De tota manera, no es pot deixar de banda el manteniment d’accions de formació i de
sensibilització a l’entorn de les potencialitats de les TIC entre les empreses de menys grandària, que encara són lluny de treure’n tot el profit, per exemple, disposant d’una plana web
o fent ús del comerç electrònic.
En matèria del mercat de treball, el creixement mostrat per l’economia durant l’any 2006
fa previsible un escenari de continuïtat en la creació d’ocupació durant l’any 2007. En aquest
sentit, l’anàlisi de les principals variables del mercat de treball apunten al creixement de l’activitat i de l’ocupació, a la reducció de l’atur, així com a la continuïtat del creixement dels
registres d’afiliació a la Seguretat Social. En conseqüència, la realitat del mercat de treball
fa necessària la revisió i l’adaptació de les politiques actives d’ocupació, posant l’accent en
l’atenció personalitzada i especialitzada a col·lectius amb dificultats d’inserció. En aquest sentit, cal preveure durant l’any 2007 la implantació d’un Pla de modernització dels serveis públics d’ocupació, en compliment del que preveu la Llei 43/2006, de 29 de desembre.
Cal preveure que l’any 2007 sigui clau, com a conseqüència de la signatura el febrer del
2006 de l’Acord de formació per a l’ocupació entre el Govern de l’Estat i els interlocutors
socials. Aquest Acord integra en un únic sistema la formació contínua i ocupacional per
tal d’afavorir l’aprenentatge al llarg de la vida i aconseguir impulsar i estendre entre empresaris i treballadors una formació que respongui a les seves necessitats i contribueixi al
desenvolupament d’una economia basada en el coneixement.
En l’àmbit de les relacions laborals, l’aplicació de la reforma laboral iniciada el juliol
del 2006 es preveu que es consolidi l’any 2007, principalment pel que fa a la conversió dels
contractes temporals en fixos, així com també quant a la contractació indefinida inicial, cosa
que permetrà que, principalment, en el sector privat, es redueixi la taxa de temporalitat.
Millorar la qualitat de l’ocupació i de les relacions laborals, el suport a la competitivitat
de les empreses i de les persones, l’augment del volum d’oportunitats de treball i la consecució de nivells més alts d’igualtat i d’equitat haurien de constituir els principals eixos de
l’actuació que els poders públics haurien d’assolir durant el proper any.
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Pel que fa a la negociació col·lectiva, s’ha de destacar que l’any 2007 s’ha signat l’Acord
interconfederal per a la negociació col·lectiva, mitjançant el qual es donarà continuïtat als
criteris recollits en els acords anteriors, incorporant-hi els acords que es van assolir en l’àmbit del diàleg social durant l’any 2006, i que estableix nous criteris:
a) En matèria salarial, per contribuir, entre d’altres, al creixement de l’ocupació i a la
millora de la capacitat adquisitiva dels salaris.
b) Criteris sobre manteniment i creació d’ocupació, així com sobre la seva estabilitat.
El desenvolupament de mecanismes de flexibilitat interna; la formació permanent i la
millora de les competències i qualificacions; l’impuls de la contractació indefinida,
l’ús adequat de la contractació temporal, la transparència en la subcontractació; la
informació, la consulta i la negociació amb la representació dels treballadors, i el
foment de la igualtat de tracte i d’oportunitats.
c)

En l’àmbit de la seguretat i la salut laboral, s’estableix el compromís de reduir la
sinistralitat laboral, fomentant la cultura preventiva i el compliment de les normes, i
impulsant la col·laboració de tots els subjectes implicats en el seu àmbit de responsabilitat.

d) Incorpora algunes consideracions relacionades amb el desenvolupament del teletreball i l’Acord marc europeu sobre teletreball.
Quant a la immigració, haurien de continuar els esforços dels poders púbics per aconseguir la vinculació entre immigració i treball i la integració de les persones immigrants,
juntament amb un major increment dels recursos destinats a immigració.
La designació del Parlament i el Consell Europeu de l’any 2007 com a Any Europeu de
la Igualtat d’Oportunitats per a Totes les Persones i l’aprovació de la Llei de la igualtat (LO
3/2007, de 22 de març), en vigor des del 24 de març del 2007, constituiran un gran avenç en
el repte fixat per tots els agents socials i econòmics, ja que la finalitat de la Llei és aconseguir
la igualtat real i l’absència de discriminació per raó de gènere, accentuant la importància de
la conciliació de la vida familiar i laboral i la major presència de la dona en llocs de responsabilitat públics i privats.
El Projecte de llei que recull l’Acord sobre mesures en matèria de Seguretat Social, firmat el 13
de juliol del 2006 pel Govern, CEOE, CEPYME, UGT i CCOO, plantejarà durant el proper any
reformes substancials de la Llei general de la Seguretat Social, relatives a incapacitat temporal,
incapacitat permanent, jubilació, mort i supervivència. La reforma de la Seguretat Social equilibrarà mesures per allargar la vida laboral, i també augmentarà la correspondència entre cotitzacions i prestacions (assegurament del sistema) amb una millora de les pensions, tenint en compte
l’equilibri financer i la compatibilitat de la Seguretat Social amb la creació d’ocupació i riquesa.
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Pel que fa a la seguretat i la salut laboral, les dades que es desprenen de l’anàlisi de la
sinistralitat laboral, tot i mostrar una tendència a millorar, encara són lluny de les referides
al nostre entorn socioeconòmic, per la qual cosa, i per tal d’assolir els objectius fixats en el
Pla de govern per a la prevenció de riscos laborals per als anys 2005-2008, les polítiques a
desenvolupar sobre aquesta temàtica haurien d’incidir més a fer un plantejament global de
benestar en el treball i d’entorn de treball de qualitat, amb les perspectives de poder situarnos en valors propers a la mitjana de la Unió Europea.
En matèria de condicions de vida i benestar social, els trets més destacats de les tendències observades durant l’any 2006 fan previsible que els fets més significats de l’evolució,
l’any 2007, pivotin sobre els aspectes següents:
Quant a l’evolució de la demografia, es preveu que continuï la tendència observada l’any
2006, tant pel que fa a la consolidació de la recuperació de la taxa de natalitat com a la
recuperació de l’indicador de la fecunditat, principalment a causa de les dones immigrants.
D’altra banda, l’augment de l’esperança de vida i la baixa fecunditat determinaran, alhora,
un major envelliment de la població, que plantejarà nous reptes derivats de l’atenció de la
dependència.
En l’àmbit de la salut, malgrat que durant l’any 2006 s’observen canvis positius pel
que fa als hàbits i els factors determinants de la salut, s’ha de continuar incidint en la
prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties per tal d’aconseguir una major
reducció de la morbiditat i la mortalitat a Catalunya. L’any 2007, com a conseqüència de
l’aprovació de la Llei de la dependència, es preveu una major integració entre els serveis
sanitaris i socials per tal de donar resposta a totes les persones que es trobin en situació
de dependència.
En matèria d’habitatge, tot sembla indicar que l’any 2007 es podria produir un canvi
significatiu de tendència en el ritme expansiu d’aquest sector. Tots els elements de frenada
observats en la Memòria es preveu que es concretin a curt termini: increment de l’oferta
d’habitatge i de la dificultat de la seva comercialització, desacceleració dels preus per metre
quadrat i augment del tipus mitjà dels préstecs hipotecaris.
D’altra banda, l’augment de la despesa en habitatge de la Generalitat i la reforma de la
Llei d’urbanisme haurien de repercutir a mitjà termini en un increment de l’oferta d’habitatge de protecció oficial.
Si el fet anterior es confirmés, el pes de la promoció d’habitatges protegits respecte del
total del mercat es podria incrementar i, consegüentment, aproximar-se a la situació del període 1996-2003. Tot i així, Catalunya continuarà estant lluny dels percentatges d’habitatge
protegit de comunitats capdavanteres com Navarra, la Comunitat de Madrid, Aragó o el País
Basc. Un cop obtinguts els resultats de l’any 2007, es podrà valorar si la reducció del pes
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dels habitatges iniciats protegits de lloguer respecte als de venda ha estat un fet puntual del
2006 o comporta un canvi de tendència.
En matèria educativa, seria convenient continuar promovent la millora general del sistema educatiu i la innovació dels centres, així com establir mecanismes per, d’una banda,
prevenir el fracàs escolar en l’educació primària i, de l’altra, reduir el fracàs de l’educació
secundària obligatòria i millorar els resultats de l’alumnat. En aquest sentit, s’haurien de
continuar millorant les condicions que puguin garantir l’accés a una formació professional
de qualitat que respongui a les necessitats de millora de la competitivitat de l’economia catalana.
Pel que fa a la cultura, preocupa el continu descens d’espectadors del cinema, encara més
acusat l’any 2005. Aquest fet, sumat al fenomen de la pirateria electrònica, pot fer encara
més difícil la supervivència de la indústria del cinema a Catalunya. D’altra banda, caldrà
observar l’evolució del mercat dels mitjans de difusió escrita, cada vegada més complex, amb
l’impacte de la premsa gratuïta i la consolidació de la premsa electrònica. Tot i així, però, si
més no el 2005, la premsa de pagament ha pogut fer-hi front.
Si bé la cobertura i la qualitat dels operadors de telecomunicacions es pot considerar
suficient en els nuclis urbans, en canvi, segueix existint un greu dèficit pel que fa a l’atenció al
client, com ho reflecteixen les estadístiques de l’Agència Catalana del Consum, fet que hauria
de corregir-se si no es vol generar més desconfiança entre les persones consumidores.
D’altra banda, en el terreny de les polítiques de protecció social, es posarà en marxa el
sistema d’atenció a la dependència com a nou dret dels ciutadans, amb uns recursos encara
indeterminats.
La consolidació de la sostenibilitat ambiental com a dimensió transversal de totes les polítiques de la Unió Europea, de l’Estat i de l’Administració catalana fa preveure un augment
de la sensibilització, la informació i la formació de la població catalana pel que fa al medi
ambient. Un exemple n’és el Pla d’actuació per restaurar i millorar la qualitat de l’aire 20072009, que ha implicat tots els departaments de la Generalitat de Catalunya, els ens locals i
els agents econòmics i socials.
El quart informe del Panel Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic confirma l’efecte
que ha tingut l’activitat humana sobre el clima; consegüentment, és previsible que els governs
europeus elaborin polítiques més incisives per reduir les emissions dels gasos d’efecte hivernacle que més hi contribueixen. Tot fa preveure que en un futur es reduiran les emissions i
s’equilibrarà el mercat de drets d’emissions de CO2.
Es preveu un creixement de les inversions mediambientals reals fetes per les empreses, tot
i que els instruments econòmics per incentivar-les no han estat suficients. El repte de futur és
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l’enfortiment de l’eix mediambiental en la responsabilitat social de les empreses, més enllà
de les obligacions jurídiques vigents i del règim de responsabilitats que establirà la futura
Llei de responsabilitat ambiental.
Les polítiques d’estalvi i reutilització de l’aigua, de valorització dels residus, de descontaminació de sòls, de protecció dels ecosistemes i d’explotació sostenible dels boscos i els
caladors de pesca fan pensar en una millora dels recursos naturals i de la seva qualitat.
La preocupació pels preus de l’energia, la seguretat en el subministrament i l’impacte
mediambiental que té fan necessari un millor aprofitament del potencial de les energies renovables, l’estalvi i l’eficiència energètica. En són exemples la Directiva sobre l’eficiència
de l’ús final de l’energia i els serveis energètics i el Decret pel qual es regula l’adopció de
criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Aquestes mesures poden variar el patró
de consum energètic en el futur. De tota manera, caldrà incidir de manera especial en el
sector del transport.
La promoció de l’electricitat generada a partir de fonts d’energies renovables en el mercat
interior de l’electricitat pot fer possible el canvi de patró de consum, tal com preveu el Reial
decret pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial.
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REFERÈNCIES NORMATIVES A LA MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA

Àmbit comunitari
Directiva 2001/86/CE, de 8 d’octubre, sobre la societat anònima europea (DOUE L 294,
de 10.11.2001).
Directiva 2003/72/CE, de 22 de juliol, relativa a la implicació dels treballadors en les societats
cooperatives europees (DOUE L 207, de 18.08.2003).
Àmbit estatal
Llei orgànica 7/2001, de 27 de desembre, de modificació de la Llei orgànica 8/1980 de
finançament de les comunitats autònomes (BOE núm. 313, de 31.12.2001).
Llei 21/2001, de 27 de desembre, que regula les mesures fiscals i administratives del nou
sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut
d’autonomia (BOE núm. 313, de 31.12.2001).
Llei orgànica 5/2001, de 13 de desembre, complementària a la Llei general d’estabilitat
pressupostària (BOE núm. 299, de 14.12.2001).
Llei 31/2006, de 18 d’octubre, sobre implicació dels treballadors en les societats anònimes i cooperatives europees (BOE núm. 250, de 19.10.2006).
Reial decret 1576/1991, de 18 d’octubre, de traspàs de funcions i serveis de l’Estat a la
Generalitat de Catalunya en matèria de programes d’ajut a la creació de nous llocs de treball (BOE núm. 268, de 08.11.1991).
Àmbit autonòmic
Decret 310/2006, de 25 de juliol, pel qual s’aprova el Pla d’infraestructures del transport
de Catalunya. Infraestructures terrestres: xarxa viària, ferroviària i logística (DOGC núm.
4685, de 13.07.2006).
Ordre TRI/406/2006, de 2 d’agost, per la qual es concreten les línies d’actuació del Servei de Foment de la Direcció General d’Economia Cooperativa, Social i d’Autoocupació
(DOGC núm. 4698, de 16.08.2006).
Ordre TRI/333/2005, d’11 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores dels
ajuts de caràcter excepcional a cooperatives afectades pels danys derivats de les gelades del
2001, i s’obre convocatòria per accedir als citats ajuts per a l’any 2005 (DOGC núm. 4436,
de 28.07.2005).
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Àmbit estatal
Ordre ITC/2691/2006, de 2 d’agost, per la qual es regulen les bases, el
règim d’ajudes i la gestió de mesures de suport a les agrupacions empresarials innovadores (BOE núm.199, de 21.08.2006).
Àmbit autonòmic
Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (DOGC núm. 4680, de 20.07.2006).
Decret 314/2006, de 25 de juliol, de creació de la denominació de Xarxa de referència d’R+D+I (DOGC núm. 4.685, de 27.07.2006).
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REFERÈNCIES NORMATIVES A LA MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA

1. EVOLUCIÓ DEL MERCAT DE TREBALL
Àmbit comunitari
Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol, relativa a l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en matèria
d’ocupació (DOUE L 204, de 26.07.2006).
Decisió del Consell, de 18 de juliol, relativa a les directrius per a les polítiques d’ocupació
dels estats membres (DOUE L 204, de 26.07.2006).
Àmbit estatal
Resolució de 31 de gener del 2006, de la Direcció General de Treball, per la qual es
disposa la inscripció en el registre i publicació de la pròrroga, per a l’any 2006, de l’Acord
Interconfederal per a la negociació col·lectiva 2005 (BOE núm. 35, de 10.02.2006).
Acord interconfederal per a la negociació col·lectiva 2005 (BOE núm. 48, de
24.02.2007).
Llei 21/2006, de 20 de juny, per la qual es modifica la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al
servei de les administracions públiques (BOE núm. 147, de 21.06.2006).
Llei 32/2006, de regulació de la subcontractació en el sector de la construcció (BOE núm.
250, de 19.10.2006).
Llei 43/2006, de 29 de desembre, sobre millora del creixement i l’ocupació. (BOE núm.
312, de 30.12.2006).
Àmbit autonòmic
Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral
del personal al servei de les administracions públiques a Catalunya (DOGC núm. 4675, de
13.07.2006).

2. LA CONTRACTACIÓ A CATALUNYA
Reial decret llei 5/2006, de 9 de juny, per a la millora del creixement i de l’ocupació (BOE
núm. 141, de 14.06.2006).
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3. LA INCIDÈNCIA DE LA IMMIGRACIÓ EN EL MERCAT DE TREBALL
Àmbit comunitari
Decisió del Consell, de 5 d’octubre del 2006, relativa a l’establiment d’un mecanisme
d’informació mútua sobre les mesures dels estats membres en matèria d’asil i immigració
(DOUE L 283, de 14.10.2006).
Resolució del Parlament Europeu sobre el plantejament de la UE sobre la gestió de la
immigració econòmica (DOUE C 272 E, de 09.11.2006).
Àmbit estatal
Resolució de 30 de desembre del 2005, de la Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració,
per la qual es disposa la publicació de l’Acord de Consell de Ministres, pel qual es regula el
contingent de treballadors estrangers de règim no comunitari Espanya per a l’any 2006 (BOE
núm. 14, de 17.01.2006).
Reial decret 3/2006, de 16 de gener, pel qual es regula la composició, competències i
règim de funcionament del Fòrum per a la integració social dels immigrants (BOE núm. 14,
de 17.01.2006).
Reial decret 1019/2006, de 8 de setembre, pel qual es modifica l’article 13 de Reglament
de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i
la seva integració social, aprovat pel Reial decret 2393/2004, de 30 de desembre (BOE núm.
228, de 23.09.2006).
Ordre TAS/3698/2006, de 22 de novembre, per la qual es regula la inscripció de treballadors
estrangers no comunitaris als serveis públics d’ocupació i a les agències de col·locació (BOE
núm. 291, de 06.12.2006).
Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
(DOGC núm. 4680, de 20.07.2006).

4. LES POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
Àmbit estatal
Reial decret llei 5/2006, de 9 de juny, per a la millora del creixement i de l’ocupació (BOE
núm. 141, de 14.06.2006).
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Llei 43/2006 de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l’ocupació (BOE
núm. 312, de 30.12.2006).
Resolució de 17 d’agost del 2004, de la Direcció General del Servei Públic d’Ocupació
Estatal, per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions públiques a
través de contractes programa, d’àmbit estatal, per a la formació de treballadors ocupats, en
aplicació de l’Ordre TAS/2783/2004, de 30 de juliol (BOE núm. 206, de 26.08.2004).
Ordre TAS 2643/2003, de 18 de setembre, per la qual es regulen les bases per a la concessió de subvencions per a la posada en pràctica de programes experimentals en matèria
d’ocupació (BOE núm. 232, de 27.09.2003).
Àmbit autonòmic
Estratègia catalana per a l’ocupació 2006-2008 (Pla general d’ocupació de Catalunya), 5
de setembre del 2006.
Resolució TRI/1394/2006, de 8 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any
2006 i es desplega el procediment de concessió de subvencions per a la realització d’itineraris
personals d’inserció (DOGC núm. 4632, de 12.05.2006).
Ordre TRI/212/2005, de 27 d’abril, que regula els programes de millora de la qualificació
professional (DOGC núm. 4384, de 13.05.2005).
Resolució TRI/3407/2006, de 20 d’octubre, per la qual s’aprova la convocatòria per a
la concessió de subvencions públiques per al finançament dels contractes programa per a
l’execució de plans de formació contínua sectorial, mitjançant la subscripció de contractes
programa que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (DOGC núm.
4751, de 31.10.2006).
Ordre TRI/658/2006, de 10 de març, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a realitzar els programes intersectorials, els quals tenen la finalitat d’incidir en les
mancances formatives transversals de les persones ocupades en general i, en concret, en les
necessitats més específiques de les cooperatives i societats laborals o del personal treballador
autònom (DOGC núm. 4596, de 20.03.2006).
Resolució EDC/910/2005, de 31 de març, de convocatòria per a la presentació de sollicituds per a impartir programes de garantia social durant el curs 2005-2006 (DOGC núm.
4358, de 07.04.2005).
Resolució TRI/321/2005, de 15 de febrer, de convocatòria per a l’any 2005 per a la concessió de subvencions per al desenvolupament de programes d’escoles taller i cases d’oficis,
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d’acord amb el que preveu l’Ordre TRE/220/2002, de 23 de maig, modificada per l’Ordre
TIC/293/2003, de 26 de juny (codi de reserva Z22) (DOGC núm. 4325, de 17.02.2005).
Resolució TRI/322/2005, de 15 de febrer, de convocatòria per a l’any 2005 per a la concessió de subvencions per al desenvolupament de programes de tallers d’ocupació d’acord amb
el que preveu l’Ordre TRE/220/2002, de 23 de maig, modificada per l’Ordre TIC/293/2003,
de 26 de juny (codi de reserva Z21) (DOGC núm. 4325, de 17.02.2005).
Ordre TRI/267/2005, de 6 de juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les
accions d’observació, anàlisi i innovació ocupacional. (DOGC núm. 4406, de 15.06.2005).
Resolució TRI/2234/2006, de 6 de juny, de convocatòria per a l’any 2006 per a la concessió de subvencions de les accions de desenvolupament local mitjançant pactes territorials per
a l’ocupació, i d’inici del termini per a la presentació de sol·licituds per al reconeixement dels
pactes territorials per a l’ocupació (DOGC núm. 4669, de 05.07.2006.).
Decret 286/2004, d’11 de maig, pel qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades als projectes que continguin mesures adreçades a la creació de llocs de treball
en el marc dels nous jaciments d’ocupació (DOGC núm. 4132, de 13.05.2004).
Resolució TRI/1398/2005, de 4 de maig, de convocatòria per a l’any 2005 per a la concessió de subvencions destinades als projectes que continguin mesures adreçades a la creació
de llocs de treball en el marc dels nous jaciments d’ocupació que preveu el Decret 286/2004,
d’11 de maig, modificat pel Decret 81/2005, de 3 de maig (codi de la convocatòria Z10)
(DOGC núm. 4380, de 09.05.2005).
Ordre TRI/125/2006, de 17 de març per la qual s’estableixen les bases reguladores de les
subvencions adreçades al desenvolupament local i l’ocupació en col·laboració amb entitats
locals (DOGC núm. 4604, de 30.03.2006).
Resolució TRI/776/2006, de 20 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a l’exercici
2006 per presentar les sol·licituds per a l’obtenció de subvencions públiques destinades al
foment del desenvolupament local: estudis i campanyes per a la promoció local; a la contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL), i a les empreses qualificades
d’iniciatives locals d’ocupació (I+O) (DOGC núm. 4604, de 30.03.2006).
Ordre TRI/302/2005, de 6 de juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les
subvencions destinades a la contractació de treballadors/res desocupats/ades per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social (DOGC núm. 4422, de 08.07.2005).
Resolució TRI/2098/2005 de desplegament de l’Ordre TRI/302/2005, de 6 de juny, i de convocatòria per a l’any 2005 per a la concessió de subvencions per als projectes destinats a la contractació
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de treballadors/res desocupats/ades per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social en
col·laboració amb entitats locals (codi de convocatòria Z20) (DOGC núm. 4422, de 08.07.2005).
Resolució TRI/599/2006, de convocatòria per a l’any 2006 per a la concessió de subvencions per als projectes destinats a la contractació de treballadors/res desocupats/ades per a
la realització d’obres i serveis d’interès general i social en col·laboració amb entitats locals
(DOGC núm.4594, de 16.03.2006).
Resolució TRI/1850/2006, de 30 de maig, de convocatòria per a l’any 2006 per a la concessió de subvencions per als projectes destinats a la contractació de treballadors/res desocupats/ades per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social en col·laboració amb
institucions i entitats sense ànim de lucre (DOGC núm. 4651, de 09.06.2006).
Resolució TRI/1374/2006, de 8 de maig, de la convocatòria de l’any 2006 per a la concessió de subvencions a projectes destinats a la contractació de treballadors/res desocupats/ades
per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social en col·laboració amb entitats
locals d’àmbit territorial supracomarcal (DOGC núm.4631, d’11.05.2006).
Ordre de 14 de gener del 2000 per la qual s’aproven les bases reguladores que han de
regir les subvencions relatives a les accions de formació ocupacional i afins de caràcter ocupacional que promou la Direcció General d’Ocupació del Departament de Treball (DOGC
núm.3067, de 31.01.2000).
Ordre TRI/38/2005, de 15 de febrer, de convocatòria per a l’any 2005 per a la concessió
de subvencions per a la realització d’accions de formació professional ocupacional i afins de
caràcter ocupacional que preveu l’Ordre de 14 de gener del 2000, modificada per les ordres de
9 d’octubre del 2000, 10 d’octubre del 2001, 28 de febrer i 23 d’abril del 2002, per fomentar
la igualtat d’oportunitats i per al desenvolupament d’accions integrades per a col·lectius amb
dificultats especials d’inserció laboral (codi Z15 i Z23). (DOGC núm. 4325, de 17.02.2005).
Resolució 2780/2005, de 14 de setembre, per la qual s’obre la corresponent convocatòria
per a l’any 2005 per a la concessió de subvencions públiques per a la realització d’accions relatives a programes experimentals en matèria d’ocupació (DOGC núm. 4481, de 03.10.2005).

5. RELACIONS LABORALS
Àmbit autonòmic
Resolució TRI/1434/2006, de 21 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de vidre, pisa, ceràmica i similars
per al període del 01.04.05 al 31.03.09 (DOGC núm. 4634, de 16.05.2006).
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Resolució TRI/1721/2006, de 8 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del
conveni col·lectiu de treball del sector de les masses congelades per als anys 2005-2007 (DOGC
núm. 4645, de 31.05.2006).
Resolució TRI/1596/2006, de 7 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació
del VI conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període del 2004-2008 (DOGC núm. 4640, de 24.05.2006).
Resolució TRI/1938/2006, de 28 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del
Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Tmtrans Servicios Logísticos, SL, per als anys 20052008 (DOGC núm. 4655, de 15.06.2006).
Resolució TRI/3160/2006, de 26 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació
del Conveni col·lectiu de treball dels hospitals de la XHUP i dels centres d’atenció primària
concertats per als anys 2005-2008 (DOGC núm. 4733, de 04.10.2006).
Resolució TRI/3467/2006, de 22 d’agost, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball Agropecuari per a l’any 2006 (DOGC núm. 4755, de
07.11.2006).

6. SEGURETAT I SALUT
Àmbit comunitari
Directiva 2006/15/CE de la Comissió, de 7 de febrer, per la qual s’estableix una segona
llista de valors límit d’exposició professional indicatius en aplicació de la Directiva 98/24/CE
del Consell i per la qual es modifiquen les directives 91/322/CEE i 200/39/CE (DOUE L 38,
de 09.02.2006).
Acord sobre la protecció de la salut de les persones treballadores per a l’adequada manipulació i el bon ús de la sílice cristal·lina i dels productes que la contenen (DOUE C 279, de
17.11.2006).
Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats
químics (REACH), pel qual es crea l’Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics,
es modifica la Directiva 1999/45/CE i es deroguen el Reglament (CEE) núm. 793/93 del
Consell i el Reglament (CE) núm. 1488/94 de la Comissió, així com la Directiva 76/769/
CEE del Consell i les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE i 200/21/CE de la
Comissió (DOUE L 396, de 30.12.2006).
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Àmbit estatal
Reial decret 229/2006, sobre el control de fonts radioactives encapsulades d’alta activitat
i fonts orfes (BOE núm. 50, de 28.02.2006).
Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat de les
persones treballadores contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll (BOE núm. 60,
d’11.03.2006).
Reial decret 396/2006 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut
aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant (BOE núm. 86, d'11.04.2006).
Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, de
17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i el Reial decret
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut en les obres de construcció (BOE núm. 127, de 29.05.2006).
Llei 31/2006, de 18 d’octubre, sobre implicació de les persones treballadores en les societats anònimes i cooperatives europees (BOE núm. 250 Suplement 23, de 01.11.2006).
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de
10.11.1995).
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció (BOE núm. 250 Suplement 23, de 01.11.2006).
Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s’estableixen criteris per a la seva notificació
i registre (BOE núm. 302, de 19.12.2006).
Reial decret 689/2005, de 10 de juny, pel qual es modifiquen el Reglament d’organització i funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, aprovat pel Reial decret
138/2000, de 4 de febrer, i el Reglament general sobre procediments per a la imposició de
sancions per infraccions d’ordre social i per als expedients liquidadors de quotes a la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 928/1998, de 14 de maig, per a regular l’actuació dels tècnics habilitats en matèria de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 1796 de 01.07.2005).
Àmbit autonòmic
Decret 12/2006, de 31 de gener, pel qual es regulen les condicions, procediment d’habilitació i organització per a l’exercici de la funció de comprovació de les condicions de seguretat i salut a empreses i centres de treball per part de personal tècnic (DOGC núm. 4564, de
02.02.2006).
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Àmbit comunitari
Directiva relativa als serveis en el mercat interior (DOUE L376/36, de 21.12.2006).
Àmbit estatal
Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de
modificació parcial de les lleis de l’impost sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el
patrimoni (BOE núm. 285, de 29.11.2006).
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció (BOE núm. 250 Suplement 23, de 01.11.2006).
Reial decret 1225/2006, de 27 d’octubre, pel qual es modifica el Reglament de la Llei
d’ordenació dels transports terrestres aprovat per Reial decret 1211/1990 (BOE núm. 250,
de 19.10.2006).
Llei 43/2006 per a la millora del creixement i de l’ocupació (BOE núm. 312, de
30.12.2006).
Reial decret llei 5/2006 per a la millora del creixement i de l’ocupació (BOE núm. 141,
de 14.06.2006).
Reial decret 1331/2006, de 17 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels advocats que presten serveis en despatxos d’advocats, individuals o collectius (BOE núm. 276 de 18.11.2006).
Llei 22/2005, de 18 de novembre, per la qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives comunitàries en matèria de fiscalitat de productes energètics i
electricitat i del règim fiscal comú aplicable a les societats matrius i filials d’estats membres
diferents, i es regula el règim fiscal de les aportacions transfrontereres a fons de pensions en
l’àmbit de la Unió Europea (BOE núm. 277, de 19.11.2005).
Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
general de la Seguretat Social (BOE núm. 154, de 29.06.1994).
Reial decret 1413/2005, de 25 de novembre, pel que es modifica la disposició transitòria
quarta de la Llei 45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per a la reforma del sistema
de protecció per atur i millora de l’ocupabilitat. (BOE núm. 299, de 15.12.2005).
Llei 45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció d’atur i millora de l’ocupabilitat (BOE núm. 298, de 13.12.2002).
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Reial decret 1044/1985, de 19 de juny, pel qual es regula l’abonament de la prestació
d’atur en la seva modalitat de pagament únic pel valor actual del seu import com a mesura de
foment de l’ocupació (BOE núm. 157, de 02.07.1985).
Ordre del Ministeri de Treball i Seguretat Social de 13 d’abril de 1994, per la qual
es regula la concessió d’ajuts i subvencions sobre foment de l’ocupació de treballadors
minusvàlids que estableix el capítol II del Reial decret 1451/1983, d’11 de maig (BOE
núm. 106, de 04.05.1994).
Àmbit autonòmic
Ordre TRI/380/2006, de 19 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores que han
de regir els ajuts destinats a la promoció de l’ocupació autònoma i es determina l’import màxim destinat a aquestes ajudes per a l’any 2006 (DOGC núm. 4686, de 28.07.2006).
Ordre TRI/387/2006, de 19 de juliol, per la qual es regula el Servei de Creació d’Empreses, s’aproven les bases reguladores de les accions relatives a l’assessorament a les persones
emprenedores i a la formació dels professionals i s’obre la convocatòria per a l’any 2006
(DOGC núm. 4689, de 02.08.2006).
Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals (DOGC núm. 4651, de 09.06.2006).
Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic (DOGC núm.
4691, de 04.08.2006).
Ordre TRE/139/2002, de 16 d’abril, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les
subvencions consistents en l’abonament de les quotes de la Seguretat Social als treballadors
que hagin capitalitzat la prestació d’atur (DOGC núm. 3631, de 08.05.2002).
Reial decret 1050/1997, de 27 de juny, sobre traspàs a la Generalitat de Catalunya de la
gestió realitzada per l’Institut Nacional d’Ocupació (INEM) en l’àmbit del treball, l’ocupació
i la formació (DOGC núm. 2447, de 04.08.1997).
Decret 235/1997, de 2 de setembre, que assigna al Departament de Treball aquestes funcions (DOGC núm. 2472, de 09.09.1997).
Ordre TRI/125/2006, de 17 de març, que estableix les bases reguladores de les subvencions adreçades al desenvolupament local en col·laboració amb entitats locals (DOGC núm.
4604, de 30.03.2006).
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Resolució TRI/776/2006, de 20 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a l’exercici 2006 per presentar les sol·licituds per a l’obtenció de subvencions públiques destinades
al foment del desenvolupament local: estudis i campanyes per a la promoció local; a la contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL) i a les empreses qualificades
d’iniciatives locals d’ocupació (I+O) (DOGC núm. 4604, de 30.03.2006).
Ordre PTO/398/2005, de 21 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria per
a l’atorgament d’ajuts a persones físiques i jurídiques titulars d’autoritzacions de transport
públic per carretera per al foment de les condicions de seguretat i la incorporació de noves
tecnologies i millores mediambientals (DOGC núm. 4489, de 14.10.2005).
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1. SALUT
Àmbit estatal
Reial decret 1207/2006, de 20 d’octubre, pel qual es regula la gestió del Fons de cohesió
sanitària (BOE núm. 252, de 21.10.2006).
Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del
nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia (BOE núm. 313, de 31.12.2001).
Llei orgànica 7/2006, de 21 de novembre, de protecció de la salut i de lluita contra el
dopatge en l’esport (BOE núm. 279, de 22.11.2006).
Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garantia i ús racional dels medicaments i productes sanitaris (BOE núm. 178, de 22.07.2006).
Àmbit autonòmic
Decret 39/2006, de 14 de març, pel qual es crea el Pla director sociosanitari i el seu Consell Assessor (DOGC núm. 4594, de 16.03.2006).
Decret 38/2006, de 14 de març pel qual es regula la creació de governs territorials de salut
(DOGC núm. 4594, de 16.03.2006).
Decret 31/2007, de 30 de gener, pel qual es regulen per primera vegada les condicions per
a l’exercici de determinades teràpies naturals (DOGC núm. 4812, de 01.02.2007).

2. EDUCACIÓ
Àmbit comunitari
Decisió núm. 1720/2006/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de novembre,
per la qual s’estableix un programa d’acció en l’àmbit de l’aprenentatge permanent (DOUE
L 327, de 24.11.2006).
Àmbit estatal
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 04.05.2006).
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Reial decret 806/2006 de 30 de juny, pel qual s’estableix el calendari d’aplicació de la nova
ordenació del sistema educatiu (BOE núm. 167, de 14.07.2006)
Àmbit autonòmic
Llei 3/2006, de 17 de març, de creació del Fons d’acció territorial de l’educació superior
(DOGC núm. 4604, de 30.03.2006).
Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 4670, de 06.07.2006).
Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regula el primer cicle de l’educació infantil i els
requisits dels centres (DOGC núm. 4670, de 06.07.2006).
Llei 1/1998, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 09.01.1998).
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (DOGC núm. 3826, de
20.02.2003).

3. HABITATGE
Àmbit estatal
Reial decret 315/2006, de 17 de març, pel qual es crea el Consell per a la Sostenibilitat, Innovació i Qualitat de l’Edificació (BOE núm. 74, de 28.03.2006).
Ordre VIV/2784/2006, de 27 de juliol, per la qual es determinen les condicions i requisits
de la rehabilitació aïllada per millorar les condicions d’accessibilitat, sostenibilitat i seguretat
en el Programa 2006 del Pla estatal 2005-2008 (BOE núm. 218, de 12.09.2006).
Reial decret 801/2005, d’1 de juliol, pel qual s’aprova el Pla estatal 2005-2008, per afavorir l’accés de la ciutadania a l’habitatge (BOE núm. 166, de 13.07.2006).
Ordre VIV/3149/2006, de 3 d’octubre, per la qual es crea i regula el Registre d’Habitatges
Protegits. (BOE núm. 247, de 16.10.2006)
Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació
(BOE núm. 74, de 28.03.2006).
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Àmbit autonòmic
Decret 257/2006, de 6 de juny, pel qual s’estableixen les condicions per a la venda d’habitatges qualificats de protecció oficial de promoció pública (DOGC núm. 4650, de 08.06.2006).
Ordre MAH/253/2006, de 15 de maig, per la qual es determinen els municipis que s’inclouen en les subzones de la zona geogràfica A (tipologia dels habitatges amb protecció oficial de preu concertat), a efectes de l’aplicació del Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007 (DOGC núm. 4642, de 26.05.2006).
Ordre PTO/522/2006, de 6 de novembre, per la qual s’aproven les bases per a l’atorgament de subvencions per a actuacions de rehabilitació d’habitatges i edificis d’habitatges
integrats en àrees de rehabilitació integral i es fa pública la convocatòria corresponent al
Programa del 2005 (DOGC núm. 4761, de 15.11.2006).
Decret 455/2004, de 14 de desembre, de regulació del Pla de rehabilitació d’habitatges de
Catalunya (DOGC núm. 4281, de 16.12.2004).

4. PROTECCIÓ SOCIAL
Àmbit comunitari
Reglament (CE) núm. 1992/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre del
2006, pel qual es modifica el Reglament (CEE) núm. 1408/71 del Consell relatiu a l’aplicació dels
règims de seguretat social als treballadors per compte d’altri, als treballadors per compte propi i a
les seves famílies que es desplacen dins de la Comunitat (DOUE L392, de 30.12.2006).
Àmbit estatal
Reial decret llei 16/2005, de 30 de desembre, pel qual es modifica el règim transitori
d’adaptació de les comissions de control dels plans de pensions d’ocupació i es regula l’adaptació de determinats compromisos per pensions vinculats a la jubilació (BOE núm. 27, de
01.02.2006).
Ordre TAS/205/2006, de 2 de febrer, per la que s’estableixen per a l’any 2006, les bases
de cotització de la Seguretat Social dels Treballadors del Règim Especial del Mar inclosos en
els grups segon i tercer (BOE núm. 32, de 07.02.2006).
Llei 11/2006, de 16 de maig, d’adaptació de la legislació espanyola al Règim d’Activitats Transfrontereres regulat a la Directiva 2003/41/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 de juny, relativa a les activitats i supervisió dels fons de pensions d’ocupació (BOE núm. 117, de 17.05.2007).
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Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de regulació dels plans i fons de pensions (BOE núm. 298, de 13.12.2002).
Reial decret 807/2006, de 30 de juny, pel qual es modifica el Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret 2064/1995,
de 22 de desembre, i el Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes
i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 84/1996,
de 26 de gener (BOE núm. 168, de 15.07.2006).
Reial decret 864/2006, de 14 de juliol, per a la millora del sistema de protecció per atur
dels treballadors agraris (BOE núm. 168, de 15.07.2006).
Reial decret 1578/2006, de 22 de desembre, sobre revalorització de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2007 i el
Reial decret 1628/2006, de 29 de desembre, sobre revalorització i complements de pensions
de classes passives per a l’any 2007 (BOE núm. 312, de 30.12.2006).
Àmbit autonòmic
Resolució TRI/2695/2006, de 10 d’agost, de modificació de la Resolució TRI/465/2006,
de 23 de febrer, per la qual es determina l’import màxim per a l’any 2006 destinat a les subvencions consistents en l’abonament de les quotes de la Seguretat Social als treballadors que
hagin capitalitzat la prestació d’atur regulades a l’ordre TRE/139/2002, de 16 d’abril (DOGC
núm. 4703, de 23.08.2006).

5. ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
Àmbit estatal
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència (BOE núm. 299, de 15.12.2006).

6. PROTECCIÓ D’ATUR
Àmbit estatal
Reial decret 200/2006, de 17 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 625/1985, de
2 d’abril, que desenvolupa la Llei 31/1984, de 2 d’agost, de protecció per atur (BOE núm. 53,
de 03.03.2006).
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Llei 37/2006, de 7 de desembre, relativa a la inclusió al règim general de la Seguretat
Social i a l’extensió de la protecció per atur a determinats càrrecs públics i sindicals (BOE
núm. 293, de 08.12.2006).
Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l’ocupació (BOE
núm. 312, de 30.12.2006).

7. NIVELLS DE BENESTAR I POBRESA
Àmbit autonòmic
Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic (DOGC núm.
4691, de 04.08.2006).
Decret 339/2006, de 5 de setembre, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de
la renda mínima d’inserció (DOGC núm. 4716, de 12.09.2006).

8. CULTURA, ESPORTS, LLEURE I CONSUM
Àmbit estatal
Llei 19/2006, de 5 de juny, per la qual s’amplien els mitjans de tutela dels drets de propietat intel·lectual i industrial i s’estableixen normes processals per a facilitar l’aplicació de
diversos reglaments comunitaris (BOE núm. 134, de 06.06.2006).
Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la qual es modifica el text refós de la Llei de propietat intellectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril (BOE núm. 162, de 08.07.2006).
Àmbit autonòmic
Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya (DOGC
núm. 4543, de 03.01.2006).
Decret 8/2006, de 31 de gener, pel qual es crea la Comissió d’estudi de l’educació en
lleure (DOGC núm.4564, de 02.02.2006).
Decret 52/2006, de 28 de març, sobre la composició i el funcionament del Consell Nacional d’Arxius (DOGC núm. 4604, de 30.03.2006).
Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni festiu de Catalunya (DOGC núm. 4743,
de 19.10.2006).

853

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006

Resolució PRE/544/2006, de 22 de febrer, per la qual es desenvolupen els programes de
l’esport escolar per a tothom a Catalunya (DOGC núm. 4590, de 10.03.2006).

9. CONSUM I DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Àmbit estatal
Llei 44/2006, de 29 de desembre, de millora de la protecció dels consumidors i usuaris
(BOE núm. 312, de 31.12.2006).
Àmbit autonòmic
Ordre TRI/487/2006, de 18 d’octubre, per garantir la informació i la protecció dels drets
dels consumidors i usuaris en el procés d’implantació de la televisió digital terrestre (DOGC
núm. 4747, de 25.10.2006).
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1. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Àmbit internacional
Protocol de Kyoto a la Convenció marc de Nacions Unides de canvi climàtic.
11.12.1997.
Àmbit comunitari
Reglament núm. 842/2006 sobre determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle procedents
de sistemes d’aire condicionat en vehicles de motor (DOUE L161, de 14.06.2006).
Decisió de la Comissió, de 23 de novembre, per la qual es modifica la Decisió 2005/381/
CE per la qual es crea un qüestionari per informar sobre l’aplicació de la Directiva 2003/87/
CE 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 (DOUE L329,
de 25.11.2006).
Àmbit estatal
Reial decret 777/2006, de 23 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1866/2004, de 6
de setembre, que aprova el Pla nacional d’assignació de drets d’emissió (BOE núm. 150, de
24.06.2006).
Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de
gasos d’efecte hivernacle (BOE núm. 59, de 10.03.2005).
Reial decret llei 5/2004, de 27 d’agost, pel qual es regula el règim del comerç de drets
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle (BOE núm. 208, de 28.08.2004).
Reial decret 1866/2004, de 6 de setembre pel qual s’aprova el Pla nacional d’assignació de
drets d’emissió, 2005-2007 (BOE núm. 216, de 07.09.2004).
Reial decret 1370/2006, de 24 de novembre, pel qual s’aprova el Pla nacional d’assignació
de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, 2008-2012 (BOE núm. 282, de 25.11.2006).
Àmbit autonòmic
Decret 397/2006, de 17 d’octubre, d’aplicació del règim de comerç de drets d’emissió de
gasos amb efecte hivernacle i de regulació del sistema d’acreditació de verificadors d’informes d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle (DOGC núm. 4748, de 26.10.2006).
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Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el
Vallès Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen i per a les partícules (DOGC núm. 4641, de 25.02.2006).
Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric (DOGC núm. 385,
de 30.11.1983).

2. CONTAMINACIÓ SONORA
Àmbit estatal
Reial decret 524/2006, de 28 d’abril, pel qual es modifica el Reial decret 212/2002, de 22
de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores a l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure (BOE núm. 106, de 04.05.2006).

3. AIGUA
Àmbit comunitari
Directiva 2006/7/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer, relativa a la
gestió de la qualitat d’aigües de bany (DOUE L64, de 04.03.2006).
Directiva 2006/44/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de setembre, relativa a la
qualitat de les aigües continentals que requereixen protecció o millora per ser aptes per a la
vida dels peixos (DOUE L264, de 26.09.2006).
Directiva 2006/11/CE relativa a la contaminació causada per determinades substàncies
perilloses vessades al medi aquàtic (DOUE L64/52, de 04.03.2006).
Directiva 2006/113 relativa a la qualitat de l’aigua per a la cria de mol·luscs (DOUE L
376, de 27.12.2006).
Directiva 2006/118/CE relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament (DOUE L372, de 27.12.2006).
Directiva 2000/60/CE, de 23 d’octubre, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política de l’aigua (DOUE L 327, de 22.12.2000).
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Àmbit estatal
Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social
(BOE núm. 313, de 31.12.2003).
Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional (BOE núm. 161, de 06.07.2001).
Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, que aprova el Text refós de la Llei d’aigües
(BOE núm. 176, de 24.07.2001).
Àmbit autonòmic
Resolució MAH/2465/2006, de 13 de juliol, per la qual es fa públic l’Acord del Govern
de 4 de juliol pel qual s’aprova el Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques internes de Catalunya (DOGC núm. 4685, de 27.07.2006).
Decret 380/2006, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de planificació hidrològica (DOGC núm. 4740, de 16.10.2006).
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació
en matèria d’aigües a Catalunya (DOGC núm. 4015, de 21.11.2003).
Decret 304/2006, de 18 de juliol, sobre l’estàndard i la millora en l’eficiència en
l’ús de l’aigua, a efectes de la determinació del cànon de l’aigua (DOGC núm. 4681, de
21.07.2006).

4. RESIDUS
Àmbit comunitari
Directiva 2006/21/CE del Parlament europeu i del Consell, de 15 de març, sobre la gestió
de residus d’indústries extractives i per la qual es modifica la Directiva 2004/35/CE (DOUE
L102, d’11.04.2006).
Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril, relativa als residus (DOUE L114, de 27.04.2006).
Reglament CE núm. 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny, relatiu a la transferència de residus (DOUE L190, de 12.07.2006).
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Directiva 2006/66/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de setembre, relativa a
les piles i acumuladors i als residus de piles i acumuladors i per la qual es deroga la Directiva
91/157/CEE (DOUE L266, de 26.09.2006).
Directiva 2004/12/CE, del Parlament i del Consell, d’11 de febrer, per la que es modifica
la Directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus d’envasos (DOUE L 47/26, 18.02.2004).
Àmbit estatal
Reial decret 252/2006, de 3 de març, pel que es revisen els objectius de reciclatge i valorització establerts per la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos i pel qual es
modifica el Reglament per executar-lo aprovat pel Reial decret 782/1998, de 30 d’abril (BOE
núm. 54, de 04.03.2006).
Ordre MAM/3624/2006, de 17 de novembre, per la qual es modifiquen l’Annex 1 del Reglament per al desenvolupament i execució de la Llei 11/1997 d’envasos i residus d’envasos,
aprovat pel Reial decret 782/1998 i l’Ordre de 12 de juny del 2001, per la qual s’estableixen
les condicions per a la no-aplicació als envasos de vidre dels nivells de concentració de metalls pesants establerts a l’article 13 de la Llei 11/1997, de 24 d’abril (BOE núm. 285, de
29.11.2006).
Reial decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la gestió d’olis industrials utilitzats
(BOE núm. 132, de 03.06.2006).
Àmbit autonòmic
Resolució MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació de
la revisió del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya per part del Consell de
Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya (DOGC núm. 4670, de 06.07.2006).
Ordre MAH/394/2006, de 27 de juliol, del Consell per a la Prevenció i la Gestió de Residus a Catalunya (DOGC núm. 4692, de 07.08.2006).

5. PAISATGE
Àmbit autonòmic
Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny,
de protecció, gestió i ordenació del paisatge i es regulen els estudis i informes d’impacte i
integració paisatgística (DOGC núm. 4723, 21.09.2006).
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6. ENERGIA
Àmbit comunitari
Directiva 2006/32/CE del Parlament i del Consell sobre l’eficiència de l’ús final de l’energia i els serveis energètics i per la qual es deroga la Directiva 93/76/CEE del Consell (DOUE
L114, de 27.04.2006).
Àmbit autonòmic
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis (DOGC núm. 4574, de 16.02.2006).

7. BIODIVERSITAT
Àmbit comunitari
Directiva 79/409/CEE, de 2 d’abril, relativa a la conservació de les aus silvestres (DOUE
L 103, de 25.04.1979).
Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació d’hàbitats naturals i de la
fauna i la flora silvestre (DOUE L 206, de 22.07.1992).
Àmbit autonòmic
Acord de Govern de 5 de setembre del 2006 pel qual es designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC)
(DOGC núm. 4735, de 06.10.2006).
Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació
de les lleis 3/1988 i 22/2003 relatives a la protecció d’animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004,
relativa al procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental (DOGC núm. 4690,
de 03.08.2006).
Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals (DOGC núm. 490 de 30.11.1984).
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8. ALTRES
Àmbit comunitari
Directiva 2001/42 /CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a
l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient (DOUE L197,
de 21.07.2001).
Àmbit estatal
Llei 10/2006, de 28 d’abril, per la qual es modifica la Llei 43/2003 de forests (BOE núm.
102, de 29.04.2006).
Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes
en el medi ambient (BOE núm. 102, de 29.04.2006).
Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació,
de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient (BOE núm. 171, de
19.07.2006).
Àmbit autonòmic
Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
(BOE núm. 172 i DOGC núm. 4680, ambdós de 20.07.2006).
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme
(DOGC núm. 4682, de 24.07.2006).
Reial decret 735/2006, de 16 de juny, sobre ampliació de mitjans traspassats a la Generalitat de Catalunya pels reials decrets 1950/1980 i 1555/1994 en matèria de conservació de la
natura (DOGC núm. 4659, de 21.06.2006).
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2006

Taula 7.

Quadre comparatiu dels ritmes de creixement de les
economies de les regions de l’Euroregió

Taula 8.

Taxes d’atur de les diferents economies de l’Euroregió,
2005-2006

Taula 9.

Evolució econòmica als EUA, 2003 i 2004

Taula 10.

Evolució econòmica al Japó 2003 i 2004

Taula 11.

Producte interior brut (PIB pm). Espanya, 2005 i 2006

Taula 12.

PIB per branques d’activitat. Espanya, 2005 i 2006

Taula 13.

Índex de producció industrial (IPI) per grans sectors
industrials. Espanya, 2006. base 2000 = 100

Taula 14.

Viatgers i pernoctacions en establiments hotelers, ocupació
i afiliació al sector serveis. Espanya, 2005 i 2006

Taula 15.

Producte interior brut i components de demanda. Catalunya,
2005-2006
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Taula 16.

Producte interior brut a preus constants per grans sectors.
Catalunya, 2005-2006

Taula 17.

Ocupació i afiliació a la Seguretat Social en el sector
serveis, 2005-2006

Taula 18.

Creixement del nombre de viatgers i pernoctacions segons
tipus d’hostatge

Taula 19.

Variació i distribució dels viatgers i pernoctacions segons
tipus d’hostatge. Catalunya, 2005-2006

Taula 20.

Variació del crèdit i dels dipòsits de les institucions
financeres a Catalunya i Espanya, 2005-2006

Taula 21.

Volum efectiu negociat a la borsa de Barcelona, 2006

Taula 22.

Inflació comparada, Catalunya, Espanya i zona euro, 20052006

Taula 23.

Inflació mitjana anual catalana i diferencial CatalunyaEspanya per grups específics de productes, 2005-2006

Taula 24.

Taxes de creixement de l’índex de preus industrials a
Catalunya, Espanya i zona euro, 2005 i 2006

Taula 25.

Increments salarials pactats fins després de desembre
segons clàusula. Catalunya, 2005-2006

Taula 26.

Increments salarials pactats fins després de desembre
segons sector. Catalunya, 2005-2006

Taula 27.

Cost laboral per treballador i mes per components i sectors
a Catalunya, 2006

Taula 28.

Evolució del cost total mensual per treballador i del cost
total per hora i treballador. Catalunya, 2004-2005

Taula 29.

Taxa de creixement del cost laboral mitjà total i dels seus
components per sectors. Catalunya, 2005-2006

Taula 30.

Cost laboral total per treballador i mes a Catalunya,
Espanya i la UE, 2006

Taula 31.

Taxes de creixement anual acumulatiu dels components
del deflactor del PIB a Catalunya i Espanya, 2000-2005

Taula 32.

Factors interns del deflactor del PIB. Catalunya, 20002005

Taula 33.

Factors interns del deflactor del PIB. Espanya, 2000-2005
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Taula 34.

Productivitat, costos laborals i preus. Catalunya, 20002006

Taula 35.

Inversió total prevista pel PITC en infraestructures fins a
l’any 2026

Taula 36.

Resum transport ferroviari (2006)

Taula 37.

Xarxa viària 2005. Per tipus de via. Províncies

Taula 38.

Inversions reals de la Generalitat liquidades (2001-2005)

Taula 39.

Evolució del pressupost d’ingressos del sector públic de la
Generalitat de Catalunya, 2005-2007

Taula 40.

Evolució del pressupost de despeses del sector públic de la
Generalitat de Catalunya, 2005-2007

Taula 41.

Evolució de les dotacions de personal per col·lectius de la
Generalitat de Catalunya, 2005-2007

Taula 42.

Despesa per programes del sector públic de la Generalitat.
Pressupostos 2006 i 2007. Catalunya, 2006-2007

Taula 43.

Evolució per tipologies de les inversions de la Generalitat
de Catalunya amb finançament específic. Catalunya, 20032007

Taula 44.

Societats mercantils per ordre de dotació pressupostària
el 2007, i variació respecte del 2006. Generalitat de
Catalunya

Taula 45.

Resultat no financer del sector administració pública de
la Generalitat de Catalunya. Àmbit SEC-95 (base 2000).
2006-2007

Taula 46.

Pressupost d’ingressos per capítols i liquidació. Generalitat
de Catalunya, 2005-2006

Taula 47.

Evolució dels ingressos de la Generalitat vinculats al
sistema de finançament autonòmic. Drets liquidats.
Catalunya, 2004-2006

Taula 48.

Pressupost de despeses per capítols i execució. Generalitat
de Catalunya, 2004-2006

Taula 49.

Evolució de l’endeutament viu i altres instruments
financers del sector Administració pública de la Generalitat
de Catalunya, 2004-2006 (segons SEC)

867

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006

868

Taula 50.

Resultat no financer del sector Administració pública de
la Generalitat de Catalunya. Àmbit SEC-95 (base 1995).
2005-2007

Taula 51.

Evolució dels pressupostos dels ajuntaments a Catalunya,
2003-2005

Taula 52.

Evolució dels pressupostos de les diputacions provincials
a Catalunya, 2004-2005

Taula 53.

Evolució dels pressupostos dels consells comarcals a
Catalunya, 2003-2004

Taula 54.

Recaptació tributària de l’administració central i la
Generalitat a Catalunya. 2004-2006

Taula 55.

Comparació dels fons europeus assignats al conjunt
d’Espanya i a Catalunya, 2007-2013 i 2000-2006

Taula 56.

Cobraments dels fons estructurals i de cohesió de la UE.
Generalitat de Catalunya, 1986-2005

Taula 57.

Recaptació tributària en percentatge sobre el PIB per tipus
d’impost. Europa, 2003-2005

Taula 58.

Noves cooperatives constituïdes per branques d’activitat.
Catalunya, 2005-2006

Taula 59.

Noves societats laborals constituïdes per branques
d’activitat. Catalunya, 2005-2006

Taula 60.

Subvencions concedides per al foment de l’economia
social. Catalunya 2006 i variació respecte al 2005

Taula 61.

Línies d’actuació del servei de foment de l’economia
social

Taula 62.

Evolució de l’import de les subvencions de foment de
l’economia social amb càrrec als fons propis. Catalunya,
2005-2006

Taula 63.

Evolució de l’import de les subvencions de foment
de l’economia social amb càrrec als fons transferits.
Catalunya, 2005-2006

Taula 64.

Ajuts concedits pel CIDEM a projectes presentats per
cooperatives i societats laborals. Catalunya, 2005-2006

Taula 65.

Indicadors de l’European Regional Innovation Scoreboard.
Catalunya, 2006
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Taula 66.

Despeses internes i personal en R+D. Catalunya, 20002005

Taula 67.

Despeses internes en R+D. Catalunya i Espanya, 2005

Taula 68.

Despeses internes i personal en R+D al sector privat.
Espanya i Catalunya, 2003-2005

Taula 69.

Despeses en innovació de les empreses segons grandària.
Catalunya, 2000-2005

Taula 70.

Intensitat innovadora i productivitat en els sectors
industrials segons el seu contingut tecnològic. Catalunya,
2004-2005

Taula 71.

Activitats innovadores de les empreses innovadores.
Catalunya, 2002-2004

Taula 72.

Despeses internes i personal en R+D a l’Administració
pública. Espanya i Catalunya, 2003-2005

Taula 73.

Despeses internes i personal en R+D a l’ensenyament
superior. Espanya i Catalunya, 2003-2005

Taula 74.

Exportacions de productes industrials per contingut
tecnològic. Catalunya, 2003-2006

Taula 75.

Importacions de productes industrials per contingut
tecnològic. Catalunya, 2003-2006

Taula 76.

Distribució i participació a Espanya del saldo comercial
amb l’estranger de productes industrials per contingut
tecnològic. Catalunya, 2003-2006

Taula 77.

Equipament de tecnologies de la informació i la
comunicació a les llars. Espanya i Catalunya, 2004-2006

Taula 78.

Perfil dels individus que han utilitzat Internet almenys
un cop per setmana en els darrers tres mesos. Catalunya,
Espanya i UE-25, 2n semestre 2006

Taula 79.

Serveis d’Internet utilitzats en els darrers tres mesos
per motius particulars. Catalunya, Espanya i UE-25, 2n
semestre 2006

Taula 80.

Personal que utilitza ordinadors connectats a Internet
en la seva rutina de treball almenys un cop per setmana.
Catalunya, Espanya i UE-15, 2003-gener 2006
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Taula 81.

Ús d’algunes tecnologies de la informació i la comunicació
a les empreses. Catalunya, Espanya i UE-25, gener 2006

Taula 82.

Serveis d’Internet utilitzats en els darrers tres mesos per
relacionar-se amb les administracions públiques segons
propòsit. Catalunya, Espanya i UE-25, 2n semestre 2006

Taula 83.

Empreses que han interactuat amb les administracions
públiques segons propòsit. Catalunya, Espanya i UE-25,
gener 2006

Taula 84.

Serveis d’Internet utilitzats per motius d’educació i
formació en els darrers tres mesos segons propòsit.
Catalunya, Espanya i UE-25, 2006 (2n semestre per
individus i gener per empreses)

Taula 85.

Serveis d’Internet utilitzats per motius de salut en els
darrers tres mesos segons propòsit. Catalunya i Espanya,
2n semestre 2006 i UE-25, 2005

Taula 86.

Serveis d’Internet utilitzats per motius particulars en els
darrers tres mesos per comprar o vendre béns i serveis i
empreses que compren o venen per Internet. Catalunya i
Espanya, 2n semestre 2006 (individus) i 2004 (empreses)

Taula 87.

Ús del comerç electrònic amb finalitats privades o per a
la llar en els darrers dotze mesos per tipus de productes.
Catalunya, Espanya i UE-25, 1r semestre 2006

Taula 88.

Ús del comerç electrònic amb finalitats privades o per a
la llar en els darrers dotze mesos per tipus de productes.
Catalunya, 1r semestre 2005-1r semestre 2006

Taula 89.

Motius de no haver realitzat mai compres a través d’Internet.
Catalunya, Espanya i UE-25, 2n semestre 2006

Taula 90.

Empreses que disposen de connexió a banda ampla.
Catalunya, Espanya i UE-25, 2004-2006

Taula 91.

Llars que disposen de connexió a banda ampla. Catalunya,
Espanya i UE-25, 2004-2006

Taula 92.

Principals magnituds del conjunt de l’economia i del sector
manufacturer productor de TIC. Catalunya, 2000-2005

Taula 93.

Principals magnituds del sector manufacturer productor de
TIC per branques d’activitat. Catalunya, 2000-2005
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Taula 94.

Principals magnituds del conjunt de l’economia i del sector
terciari productor de TIC. Catalunya, 2000-2004

Taula 95.

Principals magnituds del sector terciari productor de TIC
per branques d’activitat. Catalunya, 2000-2004

Taula 96.

Taxa d’inactivitat per grups d’edat i sexe. Catalunya,
2006

Taula 97.

Població inactiva (16 anys i més) per situació d’inactivitat
i sexe. Catalunya, 2006

Taula 98.

Població activa (16 anys i més) per grups d’edat i sexe.
Catalunya, 2006

Taula 99.

Població ocupada (16 anys i més) per grups d’edat i sexe.
Catalunya, 2006

Taula 100.

Població ocupada assalariada per tipus de contracte i sexe.
Catalunya, 2006

Taula 101.

Població ocupada assalariada segons sector privat o públic
per tipus de contracte i sexe. Catalunya, 2006

Taula 102.

Taula de població desocupada (16 anys i més) per grups
d’edat i sexe. Catalunya, 2006

Taula 103.

Atur registrat per províncies. Catalunya, 2005-2006

Taula 104.

Persones aturades registrades per sexe i edat. Catalunya,
2006

Taula 105.

Taxa d’ocupació (15-64 anys) per sexe. UE-25, UE-15 i
Espanya, 2005-2006

Taula 106.

Taxa d’atur (15 anys i més) per sexe. UE-25, UE-15 i
Espanya, 2005-2006

Taula 107.

Taxa d’atur juvenil (menors de 25 anys). UE-25, UE-15 i
Espanya, 2005-2006

Taula 108.

Increment interanual de la contractació. Catalunya i
Espanya, 2006

Taula 109.

Contractes indefinits. Catalunya, 2006

Taula 110.

Contractes indefinits. Espanya, 2006

Taula 111.

Contractes bonificats acollits al Reial decret llei 5/2006.
Catalunya i Espanya, segon semestre 2006
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Taula 112.

Contractació indefinida. Espanya, segon semestre 2006 i
segon semestre 2005

Taula 113.

Contractes registrats segons modalitat. Catalunya, 2006

Taula 114.

Població activa, ocupada i desocupada segons la seva
nacionalitat. Catalunya, 2006

Taula 115.

Contractes registrats amb estrangers segons modalitat.
Catalunya, 2006

Taula 116.

Pressupost per a programes de foment de l’ocupació.
Catalunya, 2006

Taula 117.

Llocs de treball oferts gestionats pel SOC segons grup
d’ocupació. Catalunya, 2006

Taula 118.

Subvenció d’itineraris personals d’inserció segons entitat
gestora. Catalunya, 2005

Taula 119.

Beneficiaris dels itineraris personals d’inserció. Catalunya,
2005

Taula 120.

Aspirants a les acreditacions de les competències
professionals. Convocatòries 2005 i 2006. Catalunya

Taula 121.

Beneficiaris de formació ocupacional per famílies
professionals. Catalunya, 2005

Taula 122.

Beneficiaris i finançament de cursos de reciclatge segons
grandària d’empresa. Catalunya, 2005

Taula 123.

Contractes programa sectorials per sectors. Catalunya,
2006

Taula 124.

Participants cursos a través del sistema de bonificacions.
Centres de treball de Catalunya, 2004-2006

Taula 125.

Participants i finançament PGS per famílies professionals.
Catalunya, 2005

Taula 126.

Escoles taller i cases d’oficis. Convocatòria 2005.
Catalunya

Taula 127.

Tallers d’ocupació. Convocatòria 2005. Catalunya

Taula 128.

AODL. Convocatòria 2006. Catalunya

Taula 129.

Estudis i campanyes de promoció local. Convocatòria
2006. Catalunya
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Taula 130.

Plans d’ocupació per projectes, contractes i subvenció.
Catalunya, 2005 i 2006

Taula 131.

Accions integrades. Catalunya, 2005

Taula 132.

Accions d’igualtat d’oportunitats. Convocatòria 2005.
Catalunya

Taula 133.

Nombre d’acords col·lectius segons naturalesa de l’acord.
Catalunya, 2006

Taula 134.

Nombre d’acords, empreses i treballadors afectats segons
el nivell de negociació. Catalunya, 2006

Taula 135.

Nombre d’acords, empreses i treballadors afectats per
sector d’activitat. Catalunya, 2006

Taula 136.

Nombre d’acords i treballadors afectats segons àmbit
territorial. Catalunya, 2006

Taula 137.

Nombre d’acords d’empresa, empreses i treballadors
afectats segons la vigència. Catalunya, 2006

Taula 138.

Nombre d’acords de sector, empreses i treballadors afectats
segons la vigència. Catalunya, 2006

Taula 139.

Jornada anual mitjana pactada per àmbit funcional.
Catalunya i Espanya, 2006

Taula 140.

Jornada anual mitjana pactada segons la naturalesa.
Catalunya, 2006

Taula 141.

Jornada anual mitjana pactada per sector d’activitat i àmbit
funcional. Catalunya, 2006

Taula 142.

Jornada anual mitjana pactada per sector d’activitat i àmbit
funcional. Espanya, 2006

Taula 143.

Jornada anual pactada segons la vigència de l’acord.
Catalunya, 2006

Taula 144.

Increments salarials pactats i treballadors afectats en
acords d’empresa. Catalunya, 2006

Taula 145.

Increments salarials pactats i treballadors afectats en
acords de sector. Catalunya, 2006

Taula 146.

Hores no treballades segons la causa. Catalunya, 20042006
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Taula 147.

Hores no treballades segons tipus de jornada, sector
d’activitat i grandària del centre. Catalunya, 2004-2006

Taula 148.

Jornades i hores no treballades per vagues. Catalunya,
2005-2006

Taula 149.

Vagues, persones treballadores, hores no treballades i
índex d’incidència per sector econòmic. Catalunya, 2006

Taula 150.

Nombre d’expedients i persones treballadores afectades
segons efectes i tipus d’expedient. Catalunya, 2006

Taula 151.

Nombre de conciliacions individuals segons motius i
forma d’acabament. Catalunya, 2005-2006

Taula 152.

Evolució dels acomiadaments efectius i dels expedients per
acomiadaments en procediments de conciliació individual.
Catalunya, 2001-2006

Taula 153.

Conciliacions col·lectives, empreses i persones
treballadores afectades segons resultat de la conciliació.
Catalunya, 2006

Taula 154.

Mediacions dutes a terme per l’autoritat laboral catalana
segons tipus de conflicte i òrgan mediador. Catalunya,
2005-2006

Taula 155.

Expedients. Empreses i persones treballadores afectades
per l’activitat del TLC per àmbit territorial. Any 2006

Taula 156.

Sinistralitat laboral a Catalunya, 2006

Taula 157.

Cost econòmic per Catalunya en sous i cotitzacions a la
Seguretat Social dels accidents amb baixa. Catalunya,
2006

Taula 158.

Accidents en jornada de treball amb baixa segons gravetat
i sector econòmic. Catalunya, 2006

Taula 159.

Evolució del nombre d’accidents en jornada de treball
amb baixa segons tipus de contracte i gravetat. Catalunya,
2005-2006

Taula 160.

Malalties professionals amb baixa segons gravetat i sector.
Catalunya, 2005-2006

Taula 161.

Evolució de la distribució per règims de les persones
afiliades en alta. Catalunya i Espanya, 2005-2006
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Taula 162.

Pes de cada règim sobre el total de l’afiliació a la Seguretat
Social. Catalunya i Espanya, 2006. Variació 2005-2006 del
percentatge de persones afiliades a cada règim a Catalunya
sobre les afiliades al mateix règim en el total estatal

Taula 163.

Evolució de persones beneficiàries de
contributives RETA. Catalunya, 2002-2006

Taula 164.

Import pensions contributives RETA i REA compte propi.
Catalunya i Espanya

Taula 165.

Persones beneficiàries de la prestació d’atur de nivell
contributiu. Espanya i Catalunya, 2001-2005

Taula 166.

Persones beneficiàries de la prestació d’atur de nivell
contributiu per tipus d’activitat que capitalitzen. Espanya i
Catalunya, 2005-2006

Taula 167.

Percentatge de les persones beneficiàries de la capitalització
de la prestació d’atur a Catalunya en relació amb Espanya.
2005-2006

Taula 168.

Persones beneficiàries segons tipus de capitalització i tipus
d’activitat per la qual es capitalitza. Catalunya i Espanya,
2006

Taula 169.

Persones beneficiàries de la capitalització de la prestació
d’atur, per sexe i edat. Catalunya i Espanya, 2006

Taula 170.

Nombre d’SLNE constituïdes. Espanya, 2003-2007

Taula 171.

Resum de les activitats del servei de creació d’empreses a
Catalunya. Anys 2005-2006

Taula 172.

Empreses creades per sectors d’activitat econòmica i àmbit
territorial. Catalunya, 2005-2006

Taula 173.

Evolució i import total de les subvencions concedides
per al foment de l’ocupació autònoma a Catalunya, 20052006

Taula 174.

Import total subvencionat en les ajudes de promoció de
l’ocupació autònoma, per demarcacions. Catalunya, 2006

Taula 175.

Import mitjà de les subvencions concedides per al foment
de l’ocupació autònoma a Catalunya, 2005 i 2006

Taula 176.

Subvencions a empreses qualificades d’I+O segons tipus i
àmbit territorial. Convocatòria 2006, Catalunya
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Taula 177.

Finançament de projectes d’I+O. Convocatòria 2005 i
2006, Catalunya

Taula 178.

Principals mesures de foment de l’ocupació autònoma en
l’àmbit autonòmic

Taula 179.

Evolució de la població per comarques. Catalunya, 19962006

Taula 180.

Evolució de les principals magnituds demogràfiques.
Catalunya, 1996-2006

Taula 181.

Distribució de la població de més de 65 anys. Catalunya,
2006

Taula 182.

Distribució de les persones estrangeres segons nacionalitat
i sexe. Catalunya, 1 de gener del 2006

Taula 183.

Assistència sanitària. 2005

Taula 184.

Transplantaments. 2001-2005

Taula 185.

Resum de les llistes d’espera per a trasplantament a
Catalunya el 31 de desembre del 2006

Taula 186.

Pressupost consolidat del Departament de Salut, 2006

Taula 187.

Increment d’alumnes d’infantil i educació obligatòria per
tipologia de centres els tres darrers cursos escolars (del
2003-2004 al 2005-2006). Catalunya

Taula 188.

Taxa d’escolarització de l’educació infantil. Catalunya.
Cursos 2004-2005 i 2005-2006

Taula 189.

Evolució del professorat i del nombre d’alumnes per
professor a l’educació infantil per tipus de centre.
Catalunya. Cursos 2004-2005 i 2005-2006

Taula 190.

Evolució del professorat i del nombre d’alumnes per
professor a l’educació primària per tipus de centre.
Catalunya. Cursos 2004-2005 i 2005-2006

Taula 191.

Percentatge de fracàs escolar dels alumnes avaluats de
l’ESO. Catalunya 2003-2005

Taula 192.

Evolució del professorat i del nombre d’alumnes per
professor a l’educació secundària per tipus de centre.
Catalunya. Cursos 2004-2005 i 2005-2006

Taula 193.

Alumnes d’altres ensenyaments per centres. Catalunya,
2005-2006
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Taula 194.

Alumnes de les universitats catalanes. Catalunya, 20032004, 2004-2005 i 2005-2006

Taula 195.

Despesa en educació del Departament d’Educació.
Catalunya, 2004-2006

Taula 196.

Distribució de la despesa del Departament d’Educació per
tipus de centres. Catalunya, 2003-2005

Taula 197.

Despesa pública per alumne per tipus de centre i etapes de
formació del Departament d’Educació. Catalunya, 20042005

Taula 198.

Despesa liquidada (cap. I a IX) universitats públiques
catalanes. Despesa total i per alumne. Catalunya, 20032005

Taula 199.

Despesa per alumne de les universitats públiques catalanes
per universitats. Catalunya, 2002-2005

Taula 200.

Components de la despesa no financera per alumne de
les universitats públiques catalanes per universitats.
Catalunya, 2005

Taula 201.

Dèficit o capacitat de finançament de les universitats
públiques catalanes. Catalunya, 2002-2005

Taula 202.

Transferències corrents i inversions executades del DURSI.
Catalunya, 2003 a 2006

Taula 203.

Transferències corrents i inversions executades per alumne
del DURSI a les universitats públiques. Catalunya, 2003 a
2005

Taula 204.

Dispersió de les transferències corrents i inversions
executades per alumne del DURSI a les universitats
públiques. Catalunya, 2003 a 2005

Taula 205.

Dades d’habitatge. Catalunya, 2004-2006

Taula 206.

Habitatges iniciats, acabats i visats. Catalunya, 20032006

Taula 207.

Habitatges iniciats (obra nova) per zones significatives i
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Piràmide poblacional segons nacionalitat. Catalunya, 2006

Gràfic 141.

Evolució del pes de les persones més grans de 85 anys
sobre la població de 65 anys i més. Catalunya, 1996-2006

Gràfic 142.

Població segons estat civil per sexe. Catalunya, 1991

Gràfic 143.

Població segons estat civil per sexe. Catalunya, 2001

Gràfic 144.

Població segons tipus de llar. Catalunya, 1991-2001

Gràfic 145.

Distribució de les nacionalitats estrangeres segons
continent. 1 de gener del 2006

Gràfic 146.

Distribució del 86% de les nacionalitats estrangeres més
nombroses. Catalunya, 1 de gener del 2006

Gràfic 147.

Distribució per franges d’edat dels grans grups de
nacionalitats. Catalunya, 1 de gener del 2006

Gràfic 148.

Percentatge de població de nacionalitat estrangera a les
comarques de Catalunya, 1 de gener del 2006

Gràfic 149.

Evolució de les taxes de defunció (per 1.000 habitants).
Catalunya, 2000-2005

Gràfic 150.

Evolució de la taxa de mortalitat infantil a Catalunya

Gràfic 151.

Principals trastorns crònics que declara la població adulta,
per sexe

Gràfic 152.

Accidents amb víctimes per 10.000 vehicles

Gràfic 153.

Distribució percentual de la despesa farmacèutica en salut
mental. 2005

Gràfic 154.

Consum d’alcohol de la població de 15 anys i més. 2006

Gràfic 155.

Activitat física habitual de la població. 2006

Gràfic 156.

Evolució del nombre d’alumnes per nivell d’estudis.
Catalunya. Cursos 2003-2004 a 2005-2006

Gràfic 157.

Evolució del nombre d’alumnes per nivell d’estudis en
centres públics. Catalunya. cursos 2003-2004 a 2005-2006

Gràfic 158.

Evolució del nombre d’alumnes per nivell d’estudis en
centres privats concertats. Catalunya. Cursos 2003-2004 a
2005-2006
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Gràfic 159.

Evolució del nombre d’alumnes per nivell d’estudis en
centres privats no concertats. Catalunya. Cursos 20032004 a 2005-2006

Gràfic 160.

Percentatge d’alumnes de 3 a 5 anys que cursen llengua
estrangera per tipus de centre. Catalunya. Cursos 20042005 i 2005-2006

Gràfic 161.

Taxa d’idoneïtat per nivell d’estudis. Catalunya. Curs
2005-2006

Gràfic 162.

Evolució del nombre d’alumnes per nivell d’estudis i tipus
de centre. Catalunya. Cursos 2003-2004 a 2005-2006

Gràfic 163.

Percentatge d’alumnes que finalitzen el batxillerat i els
cicles formatius de grau mitjà respecte dels avaluats per
gènere. Catalunya. Curs 2004-2005

Gràfic 164.

Percentatge d’alumnat estranger de l’educació infantil a la
secundària postobligatòria. Catalunya

Gràfic 165.

Percentatge d’alumnes estrangers per tipus de centre i per
nivell d’estudis. Catalunya, 2005-2006

Gràfic 166.

Distribució de la despesa pública en educació per programes
de despesa. Sector públic. Catalunya, 2006

Gràfic 167.

Evolució de la despesa per alumne feta per la Generalitat
de Catalunya, per nivells educatius i tipus de centre.
Catalunya, 2003-2005

Gràfic 168.

Evolució de la despesa en transferències corrents i
inversions per alumne de la Generalitat de Catalunya a les
universitats públiques catalanes. Catalunya, 2003-2005

Gràfic 169.

Distribució per nivells educatius de la despesa liquidada
del Departament d’Educació. Catalunya, 2005

Gràfic 170.

Distribució per zones significatives del nombre d’habitatges
iniciats. Catalunya, 2003 i 2006

Gràfic 171.

Evolució del pes dels nous contractes de lloguer a Catalunya
per zones. Catalunya, 1998-2006

Gràfic 172.

Distribució per grans eixos de les subvencions associades
al Pla pel dret a l’habitatge l’any 2006

Gràfic 173.

Evolució de l’ingrés de la Tresoreria General de la Seguretat
Social en relació amb l’evolució de l’IPC. Catalunya,
2000-2006
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Gràfic 174.

Evolució de la despesa de la Tresoreria General de la
Seguretat Social. Catalunya, 2000-2006

Gràfic 175.

Import total de les pensions no contributives pagades.
Catalunya, 2006

Gràfic 176.

Pagament anual de la renda mínima d’inserció per
demarcacions. Catalunya, 2006

Gràfic 177.

Variació interanual del pagament de la renda mínima
d’inserció. Catalunya, 1997-2006

Gràfic 178.

Evolució dels pagaments a les entitats col·laboradores
d’inserció

Gràfic 179.

Evolució del nombre de persones treballadores afiliades a
la Seguretat Social i del nombre de pensions. Catalunya,
1997-2006

Gràfic 180.

Persones usuàries dels serveis bàsics d’atenció social
primària per col·lectiu. Catalunya, 2004-2005

Gràfic 181.

Evolució de les persones usuàries dels serveis bàsics
d’atenció social primària per col·lectiu. Catalunya, 20042005

Gràfic 182.

Persones usuàries dels serveis bàsics d’atenció social
primària per tipus de servei. Catalunya, 2004-2005.

Gràfic 183.

Evolució de les persones usuàries dels serveis bàsics
d’atenció social primària per tipus de servei. Catalunya,
2004-2005

Gràfic 184.

Evolució de les pensions. Catalunya, 2002-2006

Gràfic 185.

Pensions contributives per classe. Catalunya, 2006

Gràfic 186.

Pensions per sexe i quantia. Catalunya, 2006

Gràfic 187.

Pensions per edats. Catalunya, 2006

Gràfic 188.

Pensions per edat i sexe. Catalunya, 2006

Gràfic 189.

Pensions per tipus i sexe. Catalunya, 2006

Gràfic 190.

Pensions per quantia. Catalunya, 2006

Gràfic 191.

Pensions per tipus i quantia. Catalunya, 2006

Gràfic 192.

Evolució de l’import mitjà de les pensions contributives de
la Seguretat Social en relació amb l’IPC. Catalunya, 19982006
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Gràfic 193.

Evolució de la taxa de creixement acumulat dels imports
mitjans de les pensions contributives de la Seguretat Social,
segons tipus de pensió, en relació a la de l’IPC. Catalunya,
1998-2006

Gràfic 194.

Evolució dels imports mitjans de les pensions contributives
de la Seguretat Social segons tipus de pensió. Catalunya,
1997-2006

Gràfic 195.

Evolució de la taxa de creixement acumulat del nombre de
pensions contributives de jubilació i taxa de cobertura de
la població de més de 65 anys. Catalunya, 1997-2006

Gràfic 196.

Evolució de la taxa de creixement acumulat del nombre de
pensions contributives de viduïtat. Catalunya, 1997-2006

Gràfic 197.

Evolució de la taxa de creixement acumulat del nombre de
pensions contributives d’incapacitat permanent. Catalunya,
1997-2006

Gràfic 198.

Evolució de la taxa de creixement acumulat del nombre de
pensions contributives d’orfenesa. Catalunya, 1997-2006

Gràfic 199.

Evolució del nombre de pensions no contributives.
Catalunya, 1997-2006

Gràfic 200.

Pensions no contributives per tipus i demarcació.
Catalunya, desembre del 2006

Gràfic 201.

Evolució del nombre de pensions no contributives de
jubilació. Catalunya, 1997-2006

Gràfic 202.

Evolució del nombre de pensions no contributives
d’invalidesa. Catalunya, 1997- 2006

Gràfic 203.

Prestació per maternitat en funció del perceptor: mare o
pare. Catalunya, 2005-2006

Gràfic 204.

Prestació familiar per fill a càrrec i grau de disminució.
Catalunya, 2006

Gràfic 205.

Prestació per incapacitat temporal (contingències comunes).
Catalunya, 2006

Gràfic 206.

Prestació per incapacitat temporal (contingències professionals). Catalunya, 2006

Gràfic 207.

Prestació per incapacitat temporal (contingències per
compte propi). Catalunya, 2006
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Gràfic 208.

Població discapacitada per edat. Catalunya, 2006

Gràfic 209.

Població discapacitada per tipus de discapacitat. Catalunya,
2006

Gràfic 210.

Població discapacitada per tipus i sexe. Catalunya, 2006

Gràfic 211.

Evolució de la població catalana discapacitada. Catalunya,
1996-2006

Gràfic 212.

Població discapacitada segons el grau. Catalunya, 2006

Gràfic 213.

Distribució dels plans de pensions en funció de la seva
modalitat. Catalunya i Espanya, 2005

Gràfic 214.

Distribució dels partícips de plans de pensions en funció
de la seva modalitat. Catalunya i Espanya, 2005

Gràfic 215.

Nombre de persones beneficiàries de prestacions d’atur.
Catalunya, 1996-2006

Gràfic 216.

Taxa bruta de cobertura de prestacions d’atur. Catalunya i
Espanya, 1996-2006

Gràfic 217.

Quantia mitjana diària bruta reconeguda a persones
beneficiàries de prestacions contributives d’atur per sexe
i edat. Espanya, 2006

Gràfic 218.

Persones beneficiàries de prestacions d’atur per tipus de
prestació i per sexe. Catalunya, 2006

Gràfic 219.

Taxa de risc a la pobresa abans i després de transferències
socials. Catalunya, 2005

Gràfic 220.

Taxa de risc a la pobresa per sexe i edat. Catalunya, 2005

Gràfic 221.

Taxa de risc a la pobresa per composició de la llar.
Catalunya, 2005

Gràfic 222.

Evolució de les persones beneficiàries de la renda mínima
d’inserció per sexes. Catalunya, 2000-2006

Gràfic 223.

Despesa pública en cultura. 2001-2005

Gràfic 224.

Consultes al 012 en temes de consum. Catalunya, 2006

Gràfic 225.

Despesa mitjana per persona. 2000-2005

Gràfic 226.

Evolució de les temperatures mitjanes, mínimes i màximes.
Catalunya, 1914-2006
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Gràfic 227.

Evolució mitjana de les precipitacions anuals acumulades
del període i precipitacions de tot l’any des del 2002.
Catalunya, 1914-2006

Gràfic 228.

Evolució de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.
Espanya, 1990-2006

Gràfic 229.

Distància vers els objectius establerts d’emissions de gasos
d’efecte d’hivernacle. Unió Europea, 2004

Gràfic 230.

Emissions de gasos d’efecte d’hivernacle verificades per
sectors. Catalunya, 2006

Gràfic 231.

Evolució de la dotació dels ajuts per a sistemes de gestió
mediambientals i del nombre d’atorgaments. Catalunya,
1997-2004

Gràfic 232.

Importància relativa de cadascun dels usos de l’aigua.
Catalunya, 2006

Gràfic 233.

Evolució de la superfície d’espais protegits. Catalunya,
1992-2006

Gràfic 234.

Superfície i ús del sòl. Catalunya, 2005

Gràfic 235.

Superfície urbanitzada a la zona de la costa. Catalunya,
1987-2002

Gràfic 236.

Urbanització del sòl a les zones costaneres. Catalunya,
1987-2002

Gràfic 237.

Evolució de la superfície de bosc privada gestionada de
manera sostenible sobre el total. Catalunya, 2001-2006

Gràfic 238.

Evolució del nombre d’incendis forestals i de la superfície
cremada. Catalunya, 1996-2006

Gràfic 239.

Evolució del preu de les captures de peix en relació amb
l’IPC. Catalunya, 2000-2005

Gràfic 240.

Evolució del consum d’energia primària per càpita.
Catalunya, 1995-2005

Gràfic 241.

Consum d’energia primària en funció de la font. Catalunya,
1995-2005

Gràfic 242.

Evolució de l’aportació de les fonts renovables al consum
d’energia primària total. Catalunya, 1995-2005
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Gràfic 243.

Distribució de l’aportació de cada font d’energia renovable
al consum d’energia primària total. Catalunya, 2006

Gràfic 244.

Indicador de creixement de la intensitat energètica.
Catalunya, 2000-2005

Gràfic 245.

Evolució de la intensitat energètica primària. Catalunya,
Espanya i Unió Europea, 1996-2004

Gràfic 246.

Consum d’energia final en funció de la font. Catalunya,
1995-2005

Gràfic 247.

Producció bruta d’electricitat amb fonts renovables.
Catalunya, 1995-2005

Gràfic 248.

Evolució del parc d’estacions depuradores. Catalunya,
2000-2006

Gràfic 249.

Evolució del tractament dels fangs generats a les
depuradores. Catalunya, 2000-2005

Gràfic 250.

Evolució dels valors màxims dels contaminants atmosfèrics
principals. Catalunya, 2000-2005

Gràfic 251.

Evolució dels valors màxims de partícules en suspensió,
diòxid de sofre i fums negres. Catalunya, 2001-2005

Gràfic 252.

Origen de la contaminació dels sòls contaminats identificats.
Catalunya, 2004 i 2006

Gràfic 253.

Sòls contaminats identificats i investigats i/o recuperats.
Catalunya, 2004 i 2006

Gràfic 254.

Contaminació acústica. Punts de control de les carreteres
catalanes que superen els valors legalment establerts.
Catalunya, 2003

Gràfic 255.

Evolució del coeficient de generació de residus municipals.
Catalunya, 1996-2005

Gràfic 256.

Evolució de la recollida selectiva de residus municipals.
Catalunya, 1996-2005

Gràfic 257.

Evolució de la destinació dels residus municipals.
Catalunya, 1996-2005

Gràfic 258.

Evolució de la generació de residus industrials. Catalunya,
1997-2005

Gràfic 259.

Distribució del consum d’energia final per sectors.
Catalunya, 2005

RELACIÓ DE GRÀFICS

Gràfic 260.

Taxa de creixement acumulat del consum d’energia final al
sector del transport. Catalunya, 1995-2005

Gràfic 261.

Evolució de l’indicador d’intensitat energètica al transport.
Catalunya, 1995-2005

Gràfic 262.

Evolució del consum d’energia final a la indústria i a la
construcció. Catalunya, 1995-2005

Gràfic 263.

Evolució de l’indicador d’intensitat energètica a la
indústria. Catalunya, 1995-2005

Gràfic 264.

Evolució del turisme rural. Catalunya, 2003-2006

Gràfic 265.

Evolució del consum d’energia final al sector primari.
Catalunya, 1995-2005

Gràfic 266.

Contribució al sistema de gestió ambiental ISO 14001.
Catalunya, 2004
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SIGLES

SIGLES

ABS
ACI
ACSA
ADIF
ADIGSA
AENA
AMB
ANC
AODL
ATM
BCE
BOCG
BOE
BOGC
CADS
CAFÉ
CAP
CatSalut
CCAA
CCOC
CCOO
CCRTV
CE
CEE
CEEI

àrees bàsiques de salut
Airports Council International
Agència Catalana de la Seguretat Alimentària
Administrador d'Infraestructures Ferroviàries
Administració, Promoció i Gestió, SA ICF Holding, SAU
Aeroports Espanyols i Navegació Aèria
Àrea Metropolitana de Barcelona
Acord interconfederal per a la negociació col·lectiva
Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local
Autoritat del Transport Metropolità
Banc Central Europeu
Butlletí Oficial de les Corts Generals
Butlletí Oficial de l’Estat
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible
de Catalunya
Programa Clean Air for Europa
Centre d’Atenció Primària
Servei Català de la Salut
comunitats autònomes
Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya
Comissions Obreres
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
Constitució espanyola
Comunitat Econòmica Europea
centres europeus d’empreses i d’innovació
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CEIN
CEO
CEOE
CEPTA
CEPYME
CESE
CET
CFGM
CFGS
CIDEM
CIM-9-MC
CIMALSA
CIS
CLU
CLUR
CO
CRE
CREAL
CTESC
DADO
DENOS
DGAH
DOGC
DOUE
Dow Jones
DPTOP
DURSI
EAC
EAP
ECL
EFP
EGATUR
EGSS
EIN
EISSA
EMAS
EPA
EPLICSA
ERO
ESAL
ESCA
ESO
ET
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Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra
Centre d'Estudis d'Opinió
Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials
Confederació Empresarial de la Província de Tarragona
Confederació Espanyola de Petites i Mitjanes Empreses
Comitè Econòmic i Social Europeu
Centre Especial de Treball
Cicles Formatius de Grau Mitjà
Cicles Formatius de Grau Superior
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial
Codi internacional de malalties- 9ª revisiómodificació clínica
Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA
Centre d'Investigacions Sociològiques
cost laboral unitari
cost laboral unitari real
cases d’ofici
comptabilitat regional d’Espanya
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
detecció d’accidents domèstics i d’oci
Demandantes de Empleo No Ocupados
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Diari Oficial de la Unió Europea
índex borsari de la borsa de Nova York
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Departament d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació
Estatut d’autonomia de Catalunya
equip d’atenció primària
Enquesta de costos laborals
educació i formació professional
Encuesta de gasto turístico
entitats gestores de la Seguretat Social
empreses innovadores
Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA
Eco-management and Audit Scheme
Enquesta de població activa
Empresa de Promoció i Localització Industrial , SA
expedient de regulació d’ocupació
entitats sense ànim de lucre
Enquesta de salut de Catalunya
ensenyament secundari obligatori
escoles taller

SIGLES

ETCL
ETT
EUA
EURATOM

Enquesta trimestral del cost laboral
empresa de treball temporal
Estats Units d’Amèrica
European Atomic Energy Community
(Comunitat d’Energia Atòmica europea)
EURES
European Employment Services
(serveis d’ocupació europeus)
EUROSTAT Oficina Estadística de les Comunitats Europees
EUTC
Enquesta d’ús del temps
FBCF
formació bruta de capital fix
FEDER
Fons Europeu de Desenvolupament Regional
FEOGA
Fons Europeu d'Orientació i Garantia Agrícola
FGC
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
FIP
Formació i Inserció Professional
Footsie 100 índex borsari anglès
FP
formació professional
FSE
Fons Social Europeu
FUSM
Fundació Un Sol Món
GEH
gasos d'efecte hivernacle
GIF
Gestor d'Infraestructures Ferroviàries
GISA
Gestió d’Infraestructures, SA
GISA
Gestió d'Infraestructures, SA
GPS
Global Positioning System
(sistema de posicionament global)
GRI
Global Reporting Initiative
HPO
habitatge de protecció oficial
Ibex 35
índex de la borsa espanyola
ICCA
Institut Català del Crèdit Agrari
ICF
Institut Català de Finances
ICS
Institut Català de la Salut
IDESCAT
Institut d’Estadística de Catalunya
IESE
Institut d'Estudis Superiors d'Empresa
IFERCAT
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
IFM
Institucions Financeres Monetàries
IFOP
Instrument Financer d'Orientació de la Pesca
IHPC
índex harmonitzat de preus al consum
IID
informe intern d’idoneïtat
IMSERSO Institut de Migracions i Serveis Socials
INAEM
Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música
INCASÒL Institut Català del Sòl
INE
Institut Nacional d’Estadística
INEM
Institut Nacional d’Ocupació
INSÉE
Institut National de la Statistique et des Études
Économiques (Institut Nacional d'Estadística
i d'Estudis Econòmics)
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IPC
IPCC
IPI
IPI
IRPF
IRSC
ISO
ITF
IVA
LIC
LOE
LOFCA
LUC
MAH
MITC
MTAS
MW
Nikkei
OCATT
OCDE
OEPM
OIT
ONG
ONT
OPI
PADES
PAO
PDI
PEFC
PEIN
PEIT
PEMO
PFA
PFR
PGOC
PIATIC
PIB
PIEC
PIME
PIR
PISA
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índex de preus al consum
panell intergovernamental del canvi climàtic
índex de producció industrial
itineraris personals d’inserció
impost sobre la renda de les persones físiques
indicador de renda de suficiència de Catalunya
International Organization for Standardization
Federació Internacional de Treballadors del Transport
impost sobre el valor afegit
llocs d'importància comunitària
Llei orgànica d’educació
Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes
Llei d’universitats catalana
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Ministeri d'Informació, Turisme i Consum
Ministeri de Treball i Assumptes Socials
megawatts
Índex de la borsa de Tòquio
Organització Catalana de Trasplantaments
Organització per la Cooperació i Desenvolupament
Econòmic
Oficina Espanyola de Patents i Marques
Organització Internacional del Treball
organització no governamental
Organització Nacional de Transplantaments
organismes públics d’investigació
programes d’atenció domiciliària – equips de suport
polítiques actives d’ocupació
Pla director d’infraestructures del transport públic col·lectiu
Panaeuropean Forest Certification
Pla d'espais d'interès natural
Plan estratégico de infraestructuras del transporte
programes experimentals en matèria d’ocupació
producció final agrícola
producció final ramadera
Pla general d’ocupació de Catalunya
Pla d’innovació de l’autònom en tecnologies
de la informació i la comunicació.
Producte interior brut
Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius
de Catalunya
Petita i mitjana empresa
Pla individual d’inserció i reinserció
Programme for International Student Assessment
(Programa internacional d’avaluació d’estudiants)

SIGLES

PITC
PIUC
PNR
PO
PPA
PPC
PRE
PRODECA
PSARU
PSGF
PTGMF
PTO
R+D
R+D+I
R+D+IT
RAI
REA
REACH
REGSA
REGSEGA
REM
RENFE
RETA
RMI
RMP
RO
SA
SAAD
SAL
SCE
SCS
ScrE
SE
SEC
SEM
SEMSA
SICAS
SIDA
SIGRE
SILO
SIMFI
SISPE
SL

Pla d’infraestructures de transport de Catalunya
Pla integral d’urgències de Catalunya
Programa nacional de reformes
programa operatiu
paritat de poder adquisitiu
preus corrents
Departament de Presidència
Promotora d'Exportacions Catalanes, SA
Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes
plans simples de gestió forestal
plans tècnics de gestió i millora forestal
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
recerca i desenvolupament
recerca, desenvolupament i investigació
recerca, desenvolupament i innovació tecnològica
renda activa d’inserció
règim especial agrari
Registration, evaluation, authorisation and restriction
of chemicals (Registre, avaluació, autorització
i restricció de les substàncies químiques)
Regs de Catalunya, SA
Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA
règim especial de treballadors del mar
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
règim especial de treballadors autònoms
renda mínima d’inserció
registre mercantil de la propietat
remuneració dels ocupats
societat anònima
sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència
societat anònima laboral
societat cooperativa europea
Servei Català de la Salut
Servei de Creació d’Empreses
societat anònima europea
Sistema Europeu de Comptes
Servei d’Emergències Mèdiques
Sistema d’Emergències Mèdiques, SA
Sistema d'lntermediació de les Comunitats Autònomes
síndrome de la immunodeficiència adquirida
sistema integral de gestió de residus d’envasos
servei d’intermediació laboral en origen
serveis d’intermediació financera mesurats indirectament
Sistema d’Informació dels Serveis Públics d’Ocupació
societat de responsabilitat limitada
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SLL
SLNE
SOC
SOVI
SPA
SPOE
SS
SVA
SVB
SVI
TABASA
TAC
TAV
TCA
TEDI
TEU
TGV
TIC
TLC
TNC
TO
TRI
TUJUCA
TVC
UAB
UB
UdG
UdL
UE
UEM
UFISS
UGT
UIC
UNESCO
UOC
UPC
UPF
URV
UV
VAB
XALOC
XHUP
ZEPA
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societat limitada laboral
societat limitada nova empresa
Servei d’Ocupació de Catalunya
assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa
serveis de prevenció aliens
Servei Públic d’Ocupació Estatal
Seguretat Social
suport vital avançat
suport vital bàsic
suport vital intermedi
Túnels i Accessos de Barcelona, SAC
tomografia axial computeritzada
tren d’alta velocitat
trastorns del comportament alimentari
test de l’edifici
Twenty-foot Equivalent Unit - unitat de mesura
tren de gran velocitat
tecnologies de la informació i la comunicació
Tribunal Laboral de Catalunya
Teatre Nacional de Catalunya, SA
tallers d’ocupació
Departament de Treball i Indústria
Turisme Juvenil de Catalunya, SA
Televisió de Catalunya, SA
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de Lleida
Unió Europea
Unió Econòmica i Monetària
unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries
Unió General de Treballadors
Universitat Internacional de Catalunya
United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization – Organització Educacional, Científica
i Cultural de les Nacions Unides
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Rovira i Virgili
Universitat de Vic
valor afegit brut
xarxa local d’ocupació
Xarxa d’Hospitals d’Utilització Pública
zones d'especial protecció per a les aus

ÍNDEX ANALÍTIC

ÍNDEX ANALÍTIC

Accidents de treball
Accidents de treball amb baixa 370,
371, 372, 373, 374, 375, 377, 379,
380, 382, 791, 874, 888
Construcció 365, 366, 367, 368, 369,
375, 376, 377, 378, 379
Dones 375, 379
Emigració i immigració 282, 283,
284, 285
Índex d’incidència 371, 374, 376,
377, 378, 382, 383, 384, 385, 386
Malalties professionals 369, 370,
371 384, 385, 386
Acomiadament
Conciliacions individuals 344, 345,
353, 354, 358, 359
Expedients de regulació d’ocupació
341, 342, 344, 345, 348, 350
Pensions i prestacions 248, 252, 323
Administració autonòmica
Empreses públiques 133, 144
Endeutament 38, 63, 103, 105, 127,
133, 136, 139, 142
Pressupost 103, 104, 105, 106, 107,
109, 111, 112, 114, 116, 117, 119,
121

Afiliació a la Seguretat Social 42, 58,
291, 292, 413, 425, 428, 429
Aigua 697, 700, 701, 702, 704, 714,
715, 719, 720, 721, 725, 740, 741,
743, 744, 747, 767, 808, 809, 858,
859
Aire 698, 699, 707, 708, 716, 717, 744,
750, 820
Atenció domiciliària
Serveis socials 620
Atenció especialitzada
Serveis socials 620
Atenció farmacèutica
Discapacitats 507, 644
Pensionistes 603
Salut i assistència mèdica 517, 521,
527
Atenció primària
Pressupost de la Seguretat Social
504, 509, 517, 528
Atur
Emigració i immigració 282, 283,
284, 285
Exclusió social 285, 301, 323, 529,
588, 590, 600, 616, 617, 661, 662,
668, 67
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Mercat de treball 239, 242, 247, 249, 251, 252,
264, 266, 271, 282, 284, 287, 291, 299, 301,
317, 322
Nivell de benestar i pobresa 661, 662, 672, 853
Pensions i prestacions 604, 611
Renda activa d’inserció 653, 654, 659, 660
Béns d’equipament 22, 23, 34, 36, 38, 41, 44, 45,
49, 58, 773, 774
Béns de consum
Conjuntura econòmica 5, 6, 20, 28, 51
Preus 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 15, 16, 17,
18, 19, 25, 28, 35, 37, 39, 40, 45, 46, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 54
Clàusula de revisió salarial 98, 99, 100
Cohesió social 34, 48, 60, 61, 76
Comerç electrònic
Tecnologies de la informació i la comunicació
227, 228, 229
Competitivitat
Cooperatives 181, 182
Infraestructures 83, 84, 85, 87, 96, 98, 100,
101, 113, 118, 121
Conciliació de la vida familiar i laboral 338, 340
Conjuntura econòmica
Agricultura 15, 22, 24, 41, 53
Atur 10
Béns d’equipament 22, 23, 34, 36, 38, 41, 44,
45, 49, 58
Béns de consum 6, 7, 25, 33, 34, 50, 54, 55
Competitivitat 3, 4, 5, 6, 8, 9 11, 13, 14, 15, 23,
30, 31, 34, 37, 39, 40, 44, 48, 59, 63
Construcció 8, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 29, 31,
36, 39, 41, 44, 45, 52, 53, 56, 57, 65, 70, 72,
73, 75
Consum privat 20, 32, 33, 35
Costos laborals 8, 23, 33, 34, 56, 71, 73, 74, 75,
76, 77, 79, 80, 81, 82
Demanda interna 3, 19, 20, 21, 32, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 44, 45, 46
Exportacions i importacions 51
Formació bruta de capital 20, 32, 34, 36, 38, 44
Índex de preus industrials 70
Indústria 15, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 41, 53, 57,
58, 70, 72, 73, 75
Inflació 31, 34, 35, 37, 66, 67, 68, 71, 72, 73
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Mercat de treball 19, 20, 23, 33, 34, 53
Ocupació 10, 31, 43, 54, 56, 58
Pesca 22, 24, 48, 57
Saldo exterior 36, 39, 45, 46
Serveis 10, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30,
31, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 52, 53, 56, 57,
58, 59, 68, 69, 72, 73, 75
Taxa d’atur 24, 33, 34, 53
Construcció
Accidents de treball 371, 386
Conflictivitat laboral 344
Contractació 4, 10, 30, 64, 178, 179, 181, 187,
246, 248, 250, 259, 269, 270, 271, 272, 274,
275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 284, 294,
295, 296, 297, 298, 302, 303, 305, 308, 341,
366, 390, 456, 457, 461, 551, 586, 689, 698
Habitatge 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576,
577, 578, 579, 581, 582, 583, 584, 585, 586,
587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595,
596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 607, 608
Mercat de treball 33, 237, 239, 242, 247, 354,
831, 833
Societats laborals 160, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181
Consum
Arbitratge 358, 359, 691
Consum energètic 34, 98, 99, 100, 101, 731,
758, 759, 762, 772, 775, 821, 884
Despesa pública 103, 189, 190, 526, 529, 532,
534, 553, 556, 559, 561, 567, 645, 686, 687,
775, 805, 806, 877, 893, 896
Reclamacions 14, 353, 354, 689, 690, 691,
807
Consum privat 20, 32, 33, 35, 772, 815
Consum públic
Demanda interna 3, 19, 20, 21, 32, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 44, 45, 46, 771, 772, 773, 815, 816
Contractació
Accidents de treball 371 386
Discapacitats 507, 644
Dones 321, 322, 323
Economia social 9, 159, 160, 161, 170, 171,
173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181
Emigració i immigració 282, 283, 284, 285
Empreses de treball temporal, 270, 280, 787
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Evolució dels acomiadaments, 356, 874
Sectors productius 112, 114, 116, 188, 456,
776, 780, 797
Subcontractació 178, 179, 187, 246, 248, 366,
390, 818, 833, 839, 843
Contractes 210, 248, 250, 269, 270, 271, 272,
273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281,
282, 294, 295, 296, 297, 298, 311, 312, 313,
320, 321, 351, 352, 380, 381
Clàusula de revisió salarial 98, 99, 100
Seguretat i salut laboral 11, 363, 365, 369, 460,
791
Cooperatives
Economia social 159, 160, 161, 170, 171, 173,
174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 301, 312,
780, 868
Costos laborals
Costos laborals unitaris 33, 34, 56, 77, 79, 80, 81
Productivitat 66, 71, 77, 80, Salaris 8, 11, 31,
34, 71, 148, 248, 334, 337, 582, 803, 818
Demanda interna
Béns d’equipament 22, 23, 34, 36, 38, 41, 44,
45, 49, 58
Béns de consum 25, 33, 34, 50, 54, 55
Construcció 21, 22, 23, 24, 29, 31, 36, 39, 41,
44, 45
Consum privat 20, 32, 33, 35, 772, 815
Consum públic 20
Formació Bruta de Capital 20, 32, 34, 36, 38,
44, 771
Demografia
Creixement de la població 4, 471, 475
Emigració i immigració 282, 283, 284, 285
Esperança de vida 473, 480, 483, 504, 511,
516
Estructura demogràfica 480
Fecunditat 472, 473, 479, 480, 481, 483
Mortalitat 473, 178, 479, 501, 504, 511, 512,
513, 516, 518
Dependència
Atenció domiciliària 507, 508, 521, 620, 646
Discapacitats 507, 644
Exclusió social 285, 301, 323, 529, 588, 590,
600, 616, 617, 661, 662, 668, 67
Família 641, 642, 662, 678, 679

Gent gran 242, 318, 483, 611, 617, 618, 620,
643
Despesa privada
Consum 676, 685, 686, 689, 690, 691, 692
Habitatge 26, 29, 30, 32, 37, 39, 68, 69
Inflació 31, 34, 35, 37, 66, 67, 68, 71, 72, 73,
148
Investigació 186, 187, 188
Despesa pública
Consum 113, 116, 117, 685, 686, 689, 690,
691, 692
Investigació 186, 187, 188, 209, 240, 241, 340,
378, 531, 678, 714, 747
Pressupost 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111,
112, 114, 116, 117, 119, 121
Salut i assistència mèdica 517, 521, 527
Seguretat Social 42, 58, 103, 109, 144, 156,
241, 248, 260, 290, 291, 292, 293, 300, 327
Discapacitats 507, 644
Contractació 30, 64, 178, 179, 181, 187, 246,
248, 250, 259, 269, 270, 271, 272, 274, 275,
276, 277, 278, 279, 280, 281, 284, 294, 295,
296, 297, 298, 302, 303, 305, 308, 341, 366,
390, 456, 457, 461, 551, 586, 689, 698
Dependència 83, 98, 101, 246, 390, 483, 504,
507, 515, 611, 613, 614, 617, 641, 642, 643,
645, 646, 673, 762, 799, 805, 812, 819, 820,
852
Exclusió social 285, 301, 323, 529, 588, 590,
600, 616, 617, 661, 662, 668
Habitatge 113, 116, 117, 121, 138, 149, 579,
581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589,
590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598,
599, 600
Polítiques actives d’ocupació 10, 246, 299,
300, 316, 361, 788, 791, 817, 834
Discriminació laboral
Dones 322, 323, 349, 350, 352
Drogues 500, 518
Economia catalana
Consum 20, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
41, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 63, 66, 70, 71, 113,
116, 117, 350
Empreses catalanes 222, 250, 368, 766, 767,
812
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Exportacions i importacions 51, 883
Formació Bruta de Capital 20, 32, 34, 36, 38,
44, 771
Inflació 31, 34, 35, 37, 66, 67, 68, 71, 72, 73,
148
Producte Interior Brut 3, 36, 45, 53, 647, 761,
865, 866
Sector financer 63, 114, 115, 117
Sectors productius 112, 114, 116, 188, 456,
776, 780, 797
Economia social
Contractació 178, 179, 181
Cooperatives 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166
Societats laborals 160, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181
Subvencions 170, 171, 172, 174, 175, 176,
177, 178, 179, 180, 181
Educació
Alumnes estrangers 13, 548
Educació infantil 5, 536, 539, 555, 561
Emigració i immigració 548, 549
Finançament 553
Formació professional 186, 188, 241, 300, 301,
306, 307, 308, 310, 313, 340, 367, 460, 530,
533, 535, 546, 788, 801, 820, 837
Inversions 530, 553
Emigració i immigració 282, 283, 284, 285
Accidents de treball 369, 370, 371, 372, 373,
374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382,
382
Envelliment de la població 819
Esperança de vida
Salut i assistència mèdica 517, 521, 527
Esport 678, 679, 681, 682, 683
Euro 66, 70, 231, 866
Exclusió social 285, 301, 323, 529, 588, 590, 600,
616, 617, 661, 662, 668
Atur 290, 300, 305, 306, 308, 314, 315, 316,
318, 320, 323, 356, 443, 605, 652, 653
Dependència 390, 483, 504, 507, 515, 611,
613, 614, 617, 641, 642, 643, 645, 646
Discapacitats 507, 644
Pobresa 263, 485, 616, 617, 661, 662, 663, 664,
665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673

914

Expedients de regulació d’ocupació 341, 342,
344, 345, 348, 350
Exportacions i importacions 51, 883
Economia catalana 31, 44, 46, 47, 52, 53
Sector exterior 39, 44, 46, 52
Tecnologia 211, 212, 213, 214
Família
Dependència 246, 390, 483, 504, 507, 515, 611,
613, 614, 617, 641, 642, 643, 645, 646, 673
Pensions i prestacions 248, 252, 323
Pobresa 263, 485, 616, 617, 661, 662, 663, 664,
665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673
Fecunditat 472, 473, 479, 480, 481, 483, 643
Finançament autonòmic
Educació 13, 22, 112, 113, 114, 115, 118, 120,
121, 138, 141, 553, 554, 555, 556, 557, 558,
561, 568
Pressupost 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111,
112, 114, 116, 117, 119, 121
Salut i assistència mèdica, 517, 521, 527
Sector públic 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
111, 112, 115, 117, 118, 120, 121, 123, 131
Foment de l’ocupació 173, 300, 321, 443, 452,
453, 456, 459, 460, 462, 464, 465, 608, 610,
653, 654
Fons de cohesió 500, 849
Fons estructurals 153, 154, 155, 243, 868
Formació bruta de capital
Demanda interna 3, 19, 20, 21, 32, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 44, 45, 46, 771, 771, 772, 773, 815,
816
Economia catalana 31, 44, 46, 47
Formació professional
Educació 225, 240, 241, 247, 312, 407, 408,
409, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 536, 538,
539, 541, 542, 544, 55
Formació contínua 23, 64, 70, 74, 75, 76, 77
Formació permanent 244, 530, 534, 818
Mercat de treball 239, 242, 247, 249, 251, 252,
264, 266, 271, 282, 284, 287, 291, 299, 301,
317, 322, 361, 408, 410
Gent gran
Atenció domiciliària 507, 508, 521, 620, 646
Dependència 246, 390, 483, 504, 507, 515,
611, 613, 614, 617, 641, 642, 643, 645, 646
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Envelliment de la població 819
Pensions contributives, 12, 429, 430, 431, 433,
607, 609, 621, 622, 623, 626, 627, 628, 629,
630, 631, 632
Pensions no contributives 611, 614, 621, 632,
633, 634, 635, 636
Pobresa 263, 485, 616, 617
Serveis socials 620
Gestió de residus 318, 702, 703, 751, 754, 859, 860
Habitatge
Construcció 571, 572, 573, 574, 575, 578, 588,
591, 592, 596, 599
Demanda 572, 574, 578, 582
Habitatges protegits 570, 571, 591, 592, 593,
594, 596, 803
Lloguer 571, 585, 586, 587, 588, 589, 590,
593, 594, 595, 596, 600
Préstecs hipotecaris 582, 803, 819
Incendis
Medi Ambient 706, 707, 709, 711, 713, 714,
715, 716, 717, 719, 721, 722, 723, 726, 728
Índex de Preus Industrial 70
Inflació
Economia catalana 66, 67, 68, 70, 73
Impostos 32, 148
Preus 35, 37, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52,
53, 54, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 99
Infraestructures
Aeroports 8, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 146
Competitivitat 83
Inversions 85, 89, 93, 94, 95, 96
Ports 91, 95, 96, 98, 122, 145, 146, 147
Transport de mercaderies 86
Transport ferroviari 88, 867
Transport per carretera 90
Innovació
Tecnologia 189, 190, 196, 197, 198, 208, 229,
739, 760, 761, 782, 799, 816
Internet
Tecnologies de la informació i la comunicació
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223,
224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231
Inversions
Investigació 186, 187, 188, 209, 240, 241, 340,
378, 531, 678, 714, 747

Tecnologies de la informació i la comunicació
231
Investigació
Empresa 185, 186, 187, 188, 206, 207, 208,
209, 222, 229
Patents 199, 200, 201, 202, 210, 782, 886
Joventut
Accidents de treball 371, 386
Habitatge 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593,
594, 595, 596, 597, 598, 599, 600
Mercat de treball 299, 301, 317, 322
Pobresa 616, 617, 661, 662, 665, 666, 667,
668, 669, 670
Maltractament
Dones 506, 513
Infància 507
Marc normatiu autonòmic
Economia social, 159
Infraestructures, 83
Salut 499
Mercat de treball 249, 240, 389
Marc normatiu comunitari
Consum 676
Medi ambient 697, 699, 702, 705, 706, 707
Mercat de treball 239, 242, 247
Marc normatiu estatal
Atur 246, 248, 251
Consum 676
Educació 529, 530, 531, 532, 533
Emigració i immigració 282, 283, 284, 285
Medi ambient 697, 699, 702, 705, 706, 707, 709
Mercat de treball 247, 249
Seguretat Social 603, 604, 605, 606
Mercat de treball
Afiliació a la Seguretat Social 42, 58, 291, 292,
413, 425, 428, 429
Agricultura 255, 275, 277, 297, 303, 328, 332,
333, 346, 347, 352, 355, 375, 377, 385
Atur 246, 248, 251, 262, 264, 265, 266, 290,
300, 305, 306, 308, 314, 315, 316, 318, 320,
323, 356
Atur de llarga durada 263
Construcció 246, 250, 255, 275, 277, 280, 293,
297, 298, 303, 304, 309, 312, 313, 314, 327,
328, 331, 332, 333, 337, 343, 344, 346, 347,
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350, 351, 352, 354, 355, 365, 366, 367, 368,
369, 375, 376, 377, 378, 379, 385, 390
Contractació 246, 248, 250, 259, 269, 270,
271, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280,
281, 284, 294, 295, 296, 297, 298, 302, 303,
305, 308, 341, 366, 390
Emigració i immigració, 282, 283, 284, 285
Formació professional 241, 300, 301, 306, 307,
308, 310, 313, 340, 367
Indústria 255, 275, 277, 293, 297, 298, 299,
303, 304, 309, 314, 327, 328, 331, 332, 333,
337, 343
Mobilitat laboral 305
Pesca 309, 352, 395
Població activa 240, 251, 252, 254, 285, 287,
288, 289, 302, 392
Població desocupada 252, 261, 262, 263, 265
Població ocupada 4, 252, 255, 256, 257, 258,
259, 286, 289, 392, 394, 397, 406, 408, 410,
651, 793, 871, 879, 887, 889, 890
Sector públic Sector públic 259, 260, 277, 301,
302
Sectors d’activitat 283, 327, 337, 347, 350, 355
Serveis 242, 243, 246, 248, 249, 255, 273, 274,
275, 277, 280, 283, 293, 297, 298, 299, 301, 302,
303, 304, 305, 308, 309, 312, 314, 316, 317, 318,
320, 327, 328, 331, 332, 333, 337, 343, 344, 346,
347, 350, 351, 352, 354, 355, 357, 361, 362, 365,
375, 376, 377, 378, 379, 385, 389
Societats laborals 312
Taxa d’activitat 254, 286, 289
Taxa d’atur 263, 264, 268, 269, 288, 289, 300
Taxa d’atur juvenil 268, 269
Taxa d’inactivitat 251
Taxa d’ocupació 247, 256, 257, 266, 267, 286,
289
Taxa de temporalitat 240, 250, 259, 260, 277,
287, 301, 381
Treball a temps parcial 247
Treballadors autònoms 292, 293, 371, 387,
390, 391
Mobilitat laboral
Infraestructures 83, 84, 85, 87, 96, 98, 758
Mercat de treball 239, 242, 247, 249, 251, 252,
264, 266, 271, 282, 284, 287, 291
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Morbiditat
Salut i assistència mèdica 517, 521, 527
Mortalitat
Salut i assistència mèdica 517, 521, 527
Negociacions col·lectives 325, 326, 327, 328,
329, 330, 331, 332, 333, 334, 335
Nivell de benestar i pobresa
Atur 251, 252, 625, 653
Protecció social 603, 615, 641, 652, 661
Pensions i prestacions
Acomiadament 244, 351, 353, 354, 355, 356,
361, 362
Atur 246, 248, 251, 262, 264, 265, 266, 290,
300, 305, 306, 308, 314, 315, 316, 318, 320,
323, 356, 652, 653
Família 368 , 641, 642, 662, 678, 679, 686,
692, 693, 694
Incapacitat 603, 607, 609, 621, 622, 625, 626,
627, 628, 630, 631, 638, 639, 340, 648
Invalidesa 611, 621, 632, 633, 635, 636, 648,
662
Jubilació no contributiva 633, 634
Maternitat 241, 250, 340, 341, 342, 479, 609,
637, 790, 804, 895
Vellesa 606, 607, 617, 647, 664, 665
Pesca 22, 24, 48, 57, 113, 117, 163, 309, 352, 395,
397, 460, 461, 682, 697, 728, 729, 730, 821
Població activa 24, 25, 33, 34, 55, 240, 251, 252,
254, 285, 287, 288, 289, 302, 392, 785, 787,
788, 871, 872, 888
Població desocupada 252, 261, 262, 263, 265, 871
Població ocupada 4, 252, 255, 256, 257, 258, 259,
286, 289, 392, 394, 397, 406, 408, 410, 651,
793, 871, 879, 887, 889, 890
Pobresa
Exclusió social 285, 301, 323, 529, 588, 590,
600, 616, 617, 661, 662, 668, 67
Família 609, 620, 622, 624, 625 626, 628 635,
637, 368, 641, 642, 662
Gent gran 242, 318, 483, 611, 617, 618, 620, 643
Joventut 509
Política d’ocupació
Cohesió social 34, 48, 60, 61, 76
Exclusió social 285, 301, 323, 529, 588, 590,
600, 616, 617, 661, 662, 668, 67
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Foment de l’ocupació 11, 113, 118, 173, 300,
321, 443, 452, 453, 456, 459, 460, 462, 464, 465,
608, 610, 653, 654, 797, 844, 872, 875, 876
Formació professional 186, 188, 241, 300, 301,
306, 307, 308, 310, 313, 340, 367, 460, 530,
533, 535, 546, 788, 801, 820, 837
Pactes territorials per a l’ocupació 317, 465, 836
Polítiques actives d’ocupació 10, 246, 299,
300, 316, 361, 788, 791, 817, 834
Política lingüística 533, 850
Política monetària 25, 45, 815, 816
Polítiques actives d’ocupació 10, 246, 299, 300,
316, 361, 788, 791, 817, 834
Pressupost
Finançament autonòmic 129, 130
Seguretat Social 4, 12, 14, 42, 58, 103, 109
Pressupost consolidat 517, 527, 528, 608, 876
Préstecs hipotecaris 582, 803, 819
Preus
Béns d’equipament 22, 23, 34, 36, 38, 41, 44,
45, 49, 58, 773, 774
Béns de consum 6, 7, 25, 33, 34, 50, 54, 55
Economia catalana 7, 31, 44, 46, 47, 52, 53, 54,
55, 56, 58, 64, 66, 67, 68, 70, 73, 79, 80
Euro 66, 70, 231, 866
Habitatge 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576,
577, 578, 579, 581, 582, 583, 584, 585, 586,
587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595,
596, 597, 598, 599, 600, 601, 602
Índex de Preus Industrials 70
Inflació 31, 34, 35, 37, 66, 67, 68, 71, 72, 73,
148
Producte Interior Brut 3, 36, 45, 53, 647, 761,
865, 866
Protecció social 5, 12, 14, 113, 114, 115, 117, 138,
141, 244, 425, 603, 606, 607, 608, 609, 610,
611, 616, 617, 621, 642, 661, 795, 804, 820,
851, 879
Renda activa d’inserció 653, 654, 659, 660
Salaris
Clàusula de revisió salarial 98, 99, 100,
Costos laborals 8, 23, 33, 34, 56, 71, 73, 74, 75,
76, 77, 79, 80, 81, 82, 319, 334, 774, 867
Saldo exterior 36, 39, 45, 46, 773
Salut i assistència mèdica 517, 521, 527

Accidents 506, 516, 517
Alcohol 500, 518, 519
Atenció farmacèutica 517, 521
Atenció primària 503, 504, 506, 507, 508, 509,
517, 521, 526, 527
Despesa pública 526, 527, 528
Drogues 500, 518
Esperança de vida 504, 511, 516
Hàbits 493, 502, 504, 508, 512, 518
Morbiditat 504, 511, 516, 819
Mortalitat 473, 479, 501, 504, 511, 512, 513, 516
Obesitat 499
Salut mental 501, 502, 506, 507, 509, 517, 521,
527
SIDA 13, 518
Sistema sanitari 503, 506, 507, 799, 800
Tabaquisme 518, 799
Violència de gènere 339, 507
Sector de l’agricultura 162, 180, 328, 331, 332, 764
Sector de la indústria 163, 164, 167, 168, 327,
337, 343, 375
Sector dels serveis 31, 72, 162, 164, 168, 182,
298, 327, 331, 337, 350, 376, 766, 789
Sector exterior 39, 44, 46, 52
Sector públic
Empreses públiques 133, 144
Endeutament 103, 105, 127, 133, 136, 139,
142, 149
Finançament autonòmic 129, 130
Impostos directes 104, 127, 128, 136, 137, 140,
143, 149, 150, 151, 152
Impostos indirectes 104, 127, 128, 137, 140,
143, 150, 151, 152, 158
Inversions 104, 107, 118, 119, 121, 122, 128,
132, 137, 140, 143, 14, 146, 147
Sector públic central 144
Seguretat i salut laboral 11, 363, 365, 369, 460, 791
Seguretat Social, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610,
614, 615, 621, 627, 628, 637, 638, 652, 653
Prestacions contributives 609, 621, 622, 656,
657, 658
Prestacions no contributives 632, 634
Servei d’Ocupació de Catalunya
Contractació 298, 302, 303, 305, 308
Intermediació 301, 302, 303, 304, 305

917

MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2006
Serveis socials
Atenció domiciliària 507, 508, 521, 620, 646
Atenció especialitzada 299, 502, 507, 509, 517,
521, 527, 620
Atenció primària 13, 340, 503, 504, 506, 507,
508, 509, 517, 521, 526, 527, 611, 617, 618,
799, 838
Emigració i immigració 282, 283, 284, 285
Gent gran 242, 318, 483, 611, 617, 618, 620,
643
Renda mínima d’inserció, 14, 612, 613, 672,
673, 674, 675, 805, 853, 879, 894, 896
Sistema Sanitari 503, 506, 507, 799, 800
Salut i assistència mèdica 517, 521, 527
Societat de la informació
Tecnologies de la informació i la comunicació
215, 216, 217, 218, 219, 220, 231
Societat del coneixement
Patents 201, 202
Tecnologies de la informació i la comunicació
215, 216, 217, 218, 219, 220, 231
Transferència tecnològica 187, 209
Societats laborals
Economia social 166, 167, 168, 169, 170
Sectors productius 112, 114, 116, 188, 456, 776,
780, 797
Sostenibilitat ambiental
Agricultura 764
Canvi climàtic 697, 698, 699, 707, 709, 710,
721, 727, 760
Efecte hivernacle 698, 699, 707, 714
Indústria 711, 745, 758, 761, 762
Construcció 730, 740, 758, 761, 762, 773, 774,
780, 788, 792, 794
Qualitat ambiental 718, 740, 745, 746, 766,
767
Recursos energètics 731
Recursos naturals 719, 731, 762, 763
Gestió mediambiental 717, 718, 765, 767
Transport 711, 714, 720, 744, 745, 747, 749,
758, 759, 760, 763, 774, 775, 776, 780, 807,
811, 821, 825, 843, 845, 867, 884, 899
Turisme 15, 30, 43, 45, 59, 60, 61, 62, 69, 90,
113, 118, 124, 309, 312, 314, 396, 444, 459,
466, 682, 708, 758, 762, 763, 811, 812, 899
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Residus 15, 318, 365, 702, 703, 704, 733, 735,
738, 739, 740, 746, 747, 750, 751, 752, 753,
754, 755, 756, 757, 761
Tabaquisme 518, 799
Taxa d’activitat 254, 286, 289, 785, 788
Taxa d’atur 24, 33, 34, 53, 263, 264, 268, 269,
288, 289, 300, 674, 786, 871, 887
Taxa d’inactivitat 251, 785, 871
Taxa d’ocupació 190, 247, 256, 257, 266, 267,
286, 289, 786, 787, 871, 887
Taxa de temporalitat 240, 250, 259, 260, 277, 287,
301, 381, 786, 788, 817, 887
Temps de treball
Treball a temps parcial 247, 786
Treballadors autònoms
Assalariats 393, 398, 406, 408, 412, 418, 419
Mercat de treball 408, 410
Microcrèdits 466, 467
Serveis 389, 390, 391, 394, 395, 396, 397, 400,
410, 412, 416, 417, 424, 446, 450, 451, 459, 460,
462, 467
Nivell d’estudis 399, 400, 406, 408, 410
Prestació d’atur 435, 436, 437, 438, 439, 441,
442, 443
Règim especial dels treballadors autònoms 411
Seguretat Social 400, 411, 412, 413, 414, 415,
417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426,
428, 429, 430, 431, 432, 439, 440, 443
Agricultura 15, 22, 24, 41, 53, 72, 113, 117,
162, 167, 255, 275, 277, 297, 303, 328, 332,
333, 346, 347, 352, 355, 375, 377, 385, 395,
396, 397, 417, 450, 451, 764
Pesca 22, 24, 48, 57, 113, 117, 163, 309, 352,
395, 397, 460, 461, 682, 697, 728, 729, 730,
821
Construcció 390, 394, 395, 396, 397, 416, 417,
446, 450, 451, 452, 461, 467
Indústria 394, 395, 396, 416, 417, 450, 451,
Subvencions 452, 453, 454, 456, 457, 459,
460, 461, 462, 465
Vagues 48, 344, 345, 346, 347, 348, 357, 790,
874, 874, 888
Violència 250, 339, 507, 513, 602, 617

