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XI

PRESENTACIÓ

Quan vam decidir la redacció d’aquesta Memòria, corresponent a l’any 2004, ens vam pro-
posar que fos més reduïda que l’anterior. No obstant això, no volíem renunciar als continguts
temàtics de les memòries anteriors i, en conseqüència, vam decidir fusionar dos capítols en
un, l’actual capítol tercer, amb pràcticament el mateix índex de la Memòria de l’any 2003,
però suprimint tot allò que no fos essencial per a la comprensió de la informació que era ne-
cessari aportar en un treball d’aquesta naturalesa. Crec que l’objectiu s’ha aconseguit, sens de-
triment de la qualitat de l’obra. Això ha estat possible gràcies a l’esforç fet per l’equip
redactor, que, com l’any anterior, és format per tot el personal tècnic del Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya.

Recomano a qui llegirà aquestes pàgines la consulta de les consideracions que es fan al fi-
nal de cada capítol, on trobarà un resum extens del contingut de les matèries que tracta. No
pretenem fer un resum crític dels fets exposats, simplement intentem incentivar la reflexió ne-
cessària sobre la “radiografia” dels fets que s’han produït durant l’any 2004.

Són especialment rellevants les consideracions a partir de les quals es tracta la Memòria.
Aquestes han estat debatudes i consensuades, una per una, pels membres de la Comissió Execu-
tiva, la qual cosa ha comportat la participació enriquidora de tots i cadascun dels seus titulars.

Les dades de la Memòria confirmen que, si bé el creixement econòmic d’Espanya  (2,7 %) i
de Catalunya (2,6 %), ha estat un creixement que demostra que la nostra economia és de les
més dinàmiques de l’Eurozona, també mostra amb persistència uns dèficits estructurals
preocupants, ja que el creixement és degut a la demanda interna, mentre que es manté la
contribució negativa del sector exterior.
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El comportament del sector exterior posa en evidència que aquí podem tenir un problema
seriós de productivitat i, sobretot, de competitivitat, que, sens dubte, no és aliè a l’imparable
índex d’inflació, tant a Espanya com (encara més) a Catalunya. La despesa més inflacionària
ha estat la corresponent als productes energètics, els aliments sense elaboració i els serveis. La
dada positiva és que la inflació subjacent (3,1 %) ha estat per sota de l’IPC, fet que confirma
una tendència a la baixa ja observada l’any anterior.

Pel que fa a les infraestructures, si bé és cert que aquest any la inversió per càpita de l’Estat
a Catalunya s’ha situat en el 99,5 % de la mitjana espanyola, persisteix el dèficit d’infraestruc-
tures de mobilitat, com és el d’autovies lliures de peatge i la limitació de connexions ferroviàries
amb França, o el de mesures d’accés als polígons industrials, etc.

El mercat de treball mostra un comportament positiu i manté la tendència al creixement de
l’ocupació i a la reducció de l’atur, tot i que amb menys intensitat que l’any anterior.

La població activa se situa en una taxa del 59,8 %, que representa un 4 % més que l’estatal.

La taxa d’ocupació se situa en el 54,3 % en el cas dels homes i en el 44,2 % en el de les
dones. La incorporació de la dona al treball ha estat un factor determinant en el creixement de
l’ocupació.

Les diferents reformes de l’EPA tenen conseqüències distorsionadores a l’hora d’ajustar
els percentatges i els nombres absoluts de la realitat del mercat de treball, per exemple, quan
fan aparèixer un augment de 248.900 persones actives.

Altres temes remarcables en la Memòria són l’ensenyament, la salut, la formació professional,
la innovació dels aparells productius, la protecció social i el medi ambient.

Finalment, desitjo que aquesta Memòria pugui ser útil per als empresaris i empresàries, els
treballadors i treballadores i el món universitari.

Felicito l’equip redactor i el seu coordinador, així com la secretària executiva, per la bona
feina feta, un cop més.

Rafael Hinojosa i Lucena
President del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Barcelona, juny de 2005 
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1. MARC EXTERIOR DE REFERÈNCIA 

1.1. EVOLUCIÓ TENDENCIAL DELS PRINCIPALS 

AGREGATS MACROECONÒMICS A LA UE, ELS EUA, 

ÀSIA I AMÈRICA LLATINA

1.1.1. Evolució econòmica a la UE

1.1.1.1. Evolució del producte, de la demanda i del mercat de treball 

L’activitat econòmica als països de l’Eurozona mostra símptomes clars
de recuperació durant l’any 2004. La variació del PIB en termes reals va
ser, en el conjunt de l’any, de l’1,8 %. Aquest registre representa una acce-
leració significativa del creixement (d’1,3 punts percentuals) en relació
amb la dinàmica observada l’any 2003.

Com es pot apreciar a la taula 1, durant el segon semestre i en relació
amb el primer, l’acceleració del creixement de la demanda interna, impul-
sada per la recuperació del consum privat, s’atenua per la intensificació de
la contribució negativa de la demanda exterior neta i de la variació d’exis-
tències. Aquests fets provoquen un alentiment del creixement de l’activitat
en el segon semestre, per la qual cosa la variació intertrimestral del PIB en
el quart trimestre se situa en el 0,2 %. 

L’any 2004,
l’activitat

econòmica a
l’Eurozona mostra
símptomes clars de

recuperació.
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El dinamisme més elevat de la demanda interna en el segon semestre s’ex-
plica, bàsicament, per dos factors. En primer lloc, per l’atenuació, entre octu-
bre i desembre, del creixement dels preus del petroli, amb el consegüent efecte
positiu que aquest fet induí sobre el consum. En segon lloc, per una recupera-
ció sòlida de la formació bruta de capital fix. Pel que fa a aquest darrer com-
ponent, és especialment significatiu el fet que la seva variació real se situa
en l’1,7 % durant l’any 2004, cosa que eleva la seva contribució a l’expansió del
PIB al 0,3 %. Aquest resultat representa un trencament de la dinàmica negativa
mostrada des de l’any 2001 per aquest component de la demanda interna. 

TAULA 1. PIB I COMPONENTS DE DESPESA. 
ZONA DE L’EURO 2003-2004

En canvi, la contribució negativa del sector exterior al creixement de
l’activitat en el segon semestre és determinada per la desacceleració de la
demanda exterior i per la incidència negativa que l’apreciació de l’euro, en
relació amb el dòlar, exerceix sobre la competitivitat en preus de les expor-
tacions de l’Eurozona. Aquesta contribució negativa s’atenua, però, en el
darrer trimestre de l’any i en relació amb l’anterior, com a conseqüència del
descens en el creixement de les importacions. 

Els indicadors de sentiment i d’opinió (taula 2) també reflecteixen al
llarg de l’any 2004 l’escenari de recuperació de l’activitat. S’aprecia una
millora de 2,3 punts en el sentiment econòmic entre el primer i el darrer
trimestre, malgrat la caiguda de 4,0 i 1,0 punts, respectivament, en la con-
fiança industrial i dels consumidors en aquest mateix interval temporal. 

Unitats: taxes de variació interanuals.

2003 2004
2004

1er T 2on T 3er T 4rt T

PIB (preus constants 1995) 0,5 1,8 1,6 2,2 1,9 1,6

Demanda interna 1,2 1,9 1,2 1,7 2,6 1,9

Desp. en consum de les llars1 1,0 1,1 1,2 1,2 0,9 1,3

Desp. en consum de les adm. púb. 1,6 1,6 1,9 1,8 1,5 1,2

Formació bruta de capital -0,6 1,7 1,2 1,9 2,1 1,6

Exportacions de béns i serveis1 0,2 5,6 3,6 7,2 5,6 6,0

Importacions de béns i serveis1 2,0 5,9 2,8 6,0 7,8 7,1

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

En el segon 
semestre s’aprecia 
un dinamisme 
més elevat de la 
demanda interna
a causa de 
l’atenuació, 
a final d’any, del 
creixement dels 
preus del petroli, i 
d’una recuperació 
sòlida de la 
formació bruta 
de capital fix.

La desacceleració 
de la demanda 
exterior i 
l’apreciació de 
l’euro determinen 
la contribució 
negativa del 
sector exterior
al creixement de 
l’activitat en el 
segon semestre.
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TAULA 2. ENQUESTA D’OPINIÓ DE LA COMISSIÓ EUROPEA. 
ZONA DE L’EURO 2004

Des de la perspectiva de l’oferta, tal com es mostra a la taula 3, el crei-
xement més elevat experimentat l’any 2004, en relació amb l’anterior, es fa
extensiu a totes les branques d’activitat. 

TAULA 3. VALOR AFEGIT BRUT A PREUS BÀSICS PER BRANQUES
D’ACTIVITAT. ZONA DE L’EURO 2003-2004

Unitats: indicadors diversos en percentatge.

2004 1er T 2on T 3er T 4rt T

Clima econòmic 100,0 98,6 99,9 100,6 100,9

Confiança industrial -5 -7 -5 -4 -3

Confiança dels consumidors -14 -14 -14 -14 -13

Confiança dels serveis 12 11 11 11 12

Confiança de la construcció -16 -19 -16 -15 -14

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Assumptes Econòmics
i Financers, Comissió Europea.

Unitats: taxes de variació interanuals.

2003 2004 1er T 2on T 3er T 4rt T

TOTAL 0,5 1,8 1,4 2,4 1,9 1,7

Ramaderia -3,5 5,0 2,5 4,8 7,0 5,9

Indústries extr., manuf. i energia 0,2 2,2 1,3 3,6 2,6 1,2

Construcció -1,5 0,8 0,8 1,1 0,6 0,8

Comerç, hotel., transports i comunic. 0,4 2,4 1,8 2,8 2,5 2,6

Int. finan., ac. imm. i llog., i ser. empr. 1,3 1,5 1,3 2,0 1,3 1,5

Adm. pública, edu., sanitat i alt. Ser. 0,7 1,1 0,9 1,2 1,1 1,2

Consum intermedi de SIFMI1 1,5 1,6 0,9 2,1 0,9 2,5

Impostos nets de subv. S. els prod. 1,6 1,5 3,3 0,3 1,2 1,1

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Eurostat.
1) La utilització de serveis d’intermediació financera mesurats indirectament (SIFMI) es
tracten com un consum intermedi que no es distribueix per branques.

El creixement
experimentat

l’any 2004 es fa
extensiu a totes les

branques
d’activitat.
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No obstant això, en el tercer trimestre de l’any s’aprecia, respecte del
primer, una certa pauta de desacceleració en el creixement en la indústria,
la construcció i els serveis de mercat. Mentre que els serveis recuperen cert
dinamisme entre el tercer i el quart trimestre, l’alentiment del creixement
en la indústria, excloent-hi la construcció, sembla haver continuat. El valor
afegit generat en aquest sector registra una nova desacceleració des del 2,6 %
del tercer trimestre a l’1,2 % del quart. La construcció, en canvi, sembla que s’ha
recuperat en certa mesura en aquest mateix període.

La taxa de creixement de la producció industrial s’eleva al 2,1 % en el
conjunt de l’any 2004 (taula 4), registre substancialment superior al 0,2 %
corresponent a l’any anterior. A la indústria, excloent-hi la construcció i
l’energia, aquesta xifra se situa en l’1,9 %, enfront d’una reducció del 0,7 %
i del 0,1 % els anys 2002 i 2003. Per branques d’activitat, els components
més dinàmics són la producció de béns d’equipament i de béns intermedis,
amb creixements del 3,0 % i l’1,9 %, respectivament. La recuperació és
menys intensa en la producció de béns de consum, la taxa de variació de la
qual és del 0,5 %. 

TAULA 4. PRODUCCIÓ INDUSTRIAL. ZONA DE L’EURO 2003-2004

Aquesta tendència agregada amaga, però, una desacceleració substancial
del ritme de creixement de la producció industrial en el darrer trimestre de
l’any, enfront del segon i el tercer trimestre. Aquest fet es tradueix, d’una

Unitats: taxes de variació interanuals.

2003 2004
2004

1er T 2on T 3er T 4rt T

TOTAL 0,2 2,1 1,4 3,2 2,9 1,0

Indústria, exclosa la construcció 0,3 2,0 1,1 3,1 2,8 1,0

Total Índex 2000 = 100 100,2 102,1 101,2 102,3 102,6 102,4

Indústria, exc. la constr. i l’energia -0,1 1,9 1,0 3,2 2,9 0,5

Béns intermedis  0,2 1,9 0,8 2,8 2,9 1,2

Béns d’equipament -0,1 3,0 0,8 4,8 5,2 1,5

Béns de consum -0,5 0,5 0,6 1,5 0,4 -0,2

Energia 3,0 2,4 2,1 2,7 2,5 2,4

Construcció -0,1 0,2 1,3 -0,1 -0,2 -0,2

Indústria manufacturera 0,0 2,0 1,0 3,3 3,1 0,7

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

No obstant això, 
en el segon 
semestre s’aprecia 
un cert alentiment 
del creixement de 
la indústria, 
excloent-hi la 
construcció.
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de l’índex de  
producció 
industrial (2,1 %) 
és substancialment 
superior al de
l’any anterior
(0,2 %), tot i la 
desacceleració 
substancial que 
s’aprecia el darrer 
trimestre.
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banda, en una contenció significativa del creixement interanual de la pro-
ducció de béns d’equipament i de béns intermedis, des del 5,2 % i el 2,9 %
del tercer trimestre a l’1,5 % i l’1,2 %, respectivament, del quart, i, de l’al-
tra, en una contracció del 3,6 % (en termes interanuals) de la producció
de béns de consum duradors en el quart trimestre. Les causes d’aquesta
evolució durant el darrer trimestre cal cercar-les, una vegada més, en la
moderació del ritme de creixement de l’activitat econòmica internacional i
en l’apreciació de l’euro.

Pel que fa a la situació del mercat de treball, durant l’any 2004 destaca
el fet que la taxa de variació de l’ocupació a l’Eurozona (taula 5) se situa
en el 0,5 %, enfront del 0,2 % de l’any 2003. Aquesta evolució és el re-
sultat d’un creixement més intens de l’ocupació al sector serveis (1,1 %),
contrarestat per una contracció de l’1,6 % a la indústria, excloent-hi la cons-
trucció, i de l’1,3 % a l’agricultura i la pesca. 

TAULA 5. CREIXEMENT DE L’OCUPACIÓ. 
ZONA DE L’EURO 2003-2004

La taxa d’atur normalitzada de l’Eurozona (taula 6) assoleix l’any 2004
el 8,8 % de la població activa, una dècima més que l’any anterior. Aquest re-

Unitats: taxes de variació interanuals per als anys i intertrimestrals per als trimestres.

2003 2004
2004

1er T 2on T 3er T 4rt T

TOTAL de l’economia 0,2 0,5 0,1 0,3 0,2 0,2

Agricultura i pesca -2,4 -1,3 -0,6 -0,2 0,1 -0,5

Indústria -1,4 -0,8 -0,6 0,3 -0,1 0,1

Exclosa la construcció -1,9 -1,6 -0,7 0,2 -0,5 0,4

Construcció 0,0 1,3 -0,2 0,7 0,9 -0,5

Serveis  1,0 1,1 0,4 0,3 0,3 0,2

Comerç i transport 0,4 0,7 0,1 0,3 0,4 0,1

Finances i empreses 1,3 2,6 1,0 0,4 0,7 0,4

Administració pública 1,2 0,7 0,3 0,2 0,1 0,3

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

L’any 2004
l’ocupació creix
el 0,5 %, enfront
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l’any anterior. Al
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l’1,6 % i l’1,3 %,
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una dècima més
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sultat implica un creixement del nombre total d’aturats des dels 12.407.000
de l’any 2003 als 12.714.000 de l’exercici 2004. Per grups d’edat i segons el
gènere, s’aprecia, sense excepció, una evolució similar: creixement lleuger
de les taxes d’atur. Només en els col·lectius de dones i joves, els més afectats
pel problema de l’atur, s’aprecia una reducció de les taxes, de dues dècimes
en ambdós casos, entre el tercer i el quart trimestre, que es mantenen, però,
en nivells considerablement elevats. 

Els augments de caràcter moderat en el creixement de l’ocupació, jun-
tament amb un cert alentiment del ritme d’expansió de l’activitat econòmi-
ca, deriven, en el decurs de l’any, en una desacceleració, en termes
interanuals, del creixement de la productivitat del treball, des de l’1,8 % del
segon trimestre al 0,9 % del quart. Tot i així, per al conjunt de l’any 2004, l’avenç
d’aquesta variable, quantificat en l’1,3 %, fou significatiu, especialment en relació
amb l’any anterior (0,4 %).

TAULA  6. TAXES D’ATUR PER GRUPS D’EDAT I SEXE. 
ZONA DE L’EURO 2003-2004

Gran part dels països incorporats recentment a la Unió Europea (UE), i
en general la majoria de la resta d’estats de l’est d’Europa, presenten també
una dinàmica expansiva, però comparteixen, anàlogament, els desequili-
bris induïts per l’escalada de preus. D’aquesta manera, tenint en compte
els 25 països de la UE, la taxa de variació interanual del PIB, en termes de
mitjana anual, se situa en el 2,3 %, tendència que implica una acceleració
de la dinàmica d’expansió de l’economia en relació amb el comportament
observat en els darrers anys.  

Unitats: taxes de variació interanuals, dades desestacionalitzades.

2003 2004
2004

1er T 2on T 3er T 4rt T

TOTAL 8,7 8,8 8,9 8,8 8,8 8,8

Adults 7,4 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6

Joves 17,6 17,9 18,0 18,0 17,9 17,8

Homes 7,3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6

Dones 10,4 10,5 10,6 10,6 10,6 10,3

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

L’augment, tot
i que  moderat,
de l’ocupació
i l’alentiment de 
l’expansió 
de l’activitat 
econòmica 
deriven en la 
desacceleració del 
creixement de la 
productivitat del 
treball en el quart 
trimestre. 
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1.1.1.2. Evolució dels preus i dels costos

La inflació (taula 7), mesurada a través de la taxa de variació de l’índex
harmonitzat de preus de consum (IHPC), se situa l’any 2004 en el 2,1 %, i
es manté constant, per tant, en relació amb l’exercici anterior. No obstant això, entre
aquests dos anys s’observa una divergència significativa en l’evolució de dos
dels principals components de l’índex: els preus dels aliments no elaborats,
que moderen de forma significativa el seu creixement, i l’accentuació notable
de l’espiral inflacionària de l’energia. 

És convenient emfasitzar que l’any 2004 ha estat marcat pels efectes
que l’apreciació de l’euro té en termes de contenció dels preus de les im-
portacions, així com per la moderació del creixement dels costos laborals
unitaris (vegeu la taula 9) i per un nivells de productivitat creixents enfront
dels valors observats per aquestes dues darreres variables l’any 2003. En
aquest context, hagués estat raonable esperar que l’any 2004 la taxa d’in-
flació hagués estat inferior a la de l’any anterior. Aquesta circumstància,
però, no s’ha produït a causa de l’escalada dels preus de l’energia, com-
pensats, tot i que només parcialment, per l’apreciació de l’euro enfront del
dòlar. No obstant això, en segon lloc, si excloem els preus dels aliments no
elaborats i de l’energia, observem que l’augment dels impostos sobre el ta-
bac al final de l’any 2004 a Alemanya i a Itàlia impulsen a l’alça els preus
dels aliments elaborats. 

TAULA 7. ÍNDEX HARMONITZAT DE PREUS DE CONSUM (IHPC)
PER CATEGORIES BASE 1996 = 100. ZONA DE L’EURO 2003-2004

Unitats: taxes de variació interanuals.

2003 2004
2004

1er T 2on T 3er T 4rt T

TOTAL 2,1 2,1 1,7 2,3 2,2 2,3

Aliments elaborats 3,3 3,4 3,5 3,9 3,6 2,8

Aliments no elaborats 2,1 0,6 2,2 1,5 -0,3 -0,7

Béns industrials 
no energètics

0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8

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

Serveis 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7

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

La taxa de variació
de l’índex

harmonitzat de
preus de consum
(IHPC) se situa
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el 2,1 %, sense
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l’any anterior.
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En aquest context, la taxa de variació interanual de l’índex de preus in-
dustrials (IPRI), excloent-hi la construcció, se situa en el quart trimestre de
l’any 2004 en el 3,8 %, 3,6 punts percentuals per sobre del nivell del primer
trimestre (taula 8). En aquest context, per al conjunt de l’exercici 2004, el
creixement mitjà de l’IPRI, excloent-hi la construcció, és del 2,3 %, en-
front de l’1,4 % corresponent a l’any 2003. Descomptant la variació dels
preus de l’energia, aquest increment es redueix fins a l’1,9 %, l’1,1 % su-
perior a l’enregistrat durant l’any anterior. 

Com es pot apreciar a la taula 8, durant aquest període, l’increment dels
preus energètics (3,7 %) i els dels béns intermedis (3,5 %) és el que més va
contribuir a l’acceleració de la inflació mesurada per l’IPRI.

A diferència del que succeí l’any anterior, en les primeres fases de la ca-
dena de producció, el fort increment dels preus de les matèries primeres en el
segon i el tercer trimestre (i el manteniment estable d’aquest ritme de creixe-
ment en el darrer trimestre), generen pressions significatives a l’alça sobre els
preus dels béns intermedis, que creixen, en termes mitjans, el 3,5 % en el con-
junt de l’any, enfront de només el 0,8 % corresponent a l’any 2003. 

En conseqüència, l’augment de la inflació observada durant l’any 2004
és deguda, en la seva pràctica totalitat, a l’evolució dels preus energètics i
dels béns intermedis.

TAULA 8. ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS.
ZONA DE L’EURO 2003-2004

Unitats: taxes de variació interanuals.

2003 2004
2004

1er T 2on T 3er T 4rt T

Indús., exc. la construcció 1,4 2,3 0,2 2,0 3,1 3,8

Total Índex 2000 = 100 103,4 105,7 103,9 105,3 106,4 107,2

Indús., exc. la const. i l’energia 0,8 1,9 0,9 1,7 2,4 2,7

Béns intermedis  0,8 3,5 1,0 2,8 4,7 5,5

Béns de capital 0,3 0,7 0,3 0,6 0,9 1,2

Béns de consum 1,1 1,3 1,2 1,5 1,4 1,2

Energia 3,8 3,7 -2,6 3,7 5,9 8,1

Construcció 2,2 2,7 1,8 2,1 2,8 3,7

Indústria manufacturera 0,9 2,5 0,2 2,5 3,5 4,0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’EUROSTAT.
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Per la seva banda, els indicadors de costos laborals (taula 9) suggereixen
que les pressions salarials es mantenen moderades al llarg de l’any 2004 .

TAULA 9. COSTOS LABORALS UNITARIS I REMUNERACIÓ 
DELS ASSALARIATS PER BRANQUES D’ACTIVITAT. 

ZONA DE L’EURO 2004

La taxa de creixement interanual dels costos laborals per hora en el sec-
tor d’empreses no agrícoles disminueix de manera notable en el transcurs
de l’any,1 i passa del 2,8 % del primer trimestre a l’1,9 % del tercer trimestre. Així
mateix, la taxa de creixement de la remuneració per assalariat cau des del 2,2 % del
primer trimestre de l’any 2004 a l’1,5 % del tercer. 

Es confirma així la desacceleració del creixement salarial observada en
els dos últims anys. Juntament amb la desacceleració del creixement sala-
rial, el dinamisme més gran en el creixement de la productivitat (taula 10),

Unitats: índex i taxes de variació interanuals.

Costos laborals unitaris
Remuneració 
per assalariat

1er T 2on T 3er T 1er T 2on T 3er T

Total Índex 2000 = 100 107,2 107,4 107,5 109,5 110,0 110,1

TOTAL   0,9 0,4 0,1 2,2 2,2 1,5

Primari1 -4,2 -5,6 -5,4 0,1 0,6 2,4

Secundari2 0,0 -2,6 -1,9 3,8 2,7 2,4

Construcció 1,7 1,1 2,7 2,7 2,0 1,8

Comerç3 0,6 -0,8 -0,2 1,6 1,2 1,5

Serveis empresarials4 1,7 1,4 2,5 0,7 0,7 1,2

Serveis públics5 2,3 2,9 0,7 2,4 3,4 1,1

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

1. En la data de finalització d’aquesta Memòria no es disposava encara de la informació
sobre els costos laborals unitaris i la remuneració per assalariat corresponent al quart
trimestre de l’any 2004.

Les pressions
salarials es

mantenen
moderades.
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en relació amb els tres anys anteriors, exerceix pressions a la baixa sobre el
creixement dels costos laborals unitaris, la taxa de variació interanual dels
quals es redueix des de l’1,0 % del primer trimestre de l’any 2004 al 0,1 %
en el tercer trimestre.

TAULA 10. PRODUCTIVITAT DEL TREBALL PER BRANQUES
D’ACTIVITAT. ZONA DE L’EURO 2003-2004

1.1.2. Evolució econòmica als EUA, Àsia i Amèrica Llatina

L’any 2004, el creixement del PIB real als EUA se situa en el 4,4 %
(taula 11), la taxa més alta dels darrers cinc anys. Només s’observa una tí-
mida desacceleració de l’activitat econòmica en el darrer trimestre, en què
el PIB real creix fins una taxa interanual del 3,9 %. Aquesta pauta de des-
acceleració s’explica per la contribució negativa del comerç exterior al crei-
xement de l’economia. L’evolució desfavorable del sector exterior va
contrarestar, en part, la fortalesa de la despesa en consum privat, estimulat
per la despesa en béns de consum durador (que continua sent sòlida durant
l’any 2004) i de la inversió privada en béns d’equipament.

Unitats: índex i taxes de variació interanuals.

2001 2002 2003 2004
2004

1er T 2on T 3er T 4rt T

Total Índex 2000 = 100 100,3 100,6 101,0 102,3 102,2 102,4 102,4 102,4

TOTAL   0,3 0,3 0,4 1,3 1,3 1,8 1,3 0,9

 Primari1 -1,8 2,7 -1,0 6,6 4,5 6,5 8,2 7,2

 Secundari2 0,3 1,7 2,2 3,8 3,8 5,4 4,3 1,8

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

 Comerç3 1,8 0,8 0,0 1,6 1,0 2,0 1,7 1,8

 Serveis empresarials4 -1,1 -1,6 0,0 -1,0 -1,0 -0,6 -1,3 -1,0

 Serveis públics5 0,2 0,4 -0,5 0,4 0,1 0,5 0,4 0,4

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

L’any 2004, el 
creixement del PIB 
real als EUA és del 
4,4 %, la taxa més 
alta dels darrers 
cinc anys.
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TAULA 11. EVOLUCIÓ ECONÒMICA ALS EUA 2003-2004

La combinació d’un augment de les importacions i una reducció de les
exportacions va incrementar el desequilibri del sector exterior, que, mesu-
rat pel dèficit de la balança de béns i serveis, assoleix els 60.300 milions de
dòlars el mes de novembre de l’any 2004. El creixement notable del dèficit
comercial s’ha produït malgrat la forta depreciació del dòlar respecte a les
principals divises, llevat de les monedes xinesa i nipona. En mantenir els
tipus d’interès reals negatius, les autoritats monetàries dels EUA han dispa-
rat el consum privat i, per tant, les importacions. Aquesta és la raó per la
qual el dèficit comercial ha seguit creixent malgrat la caiguda de la cotitza-
ció del dòlar. Sembla, doncs, que la depreciació del dòlar no ha estat sufi-
cient, ni probablement ho serà en els propers mesos (si no s’acompanya
d’un increment significatiu de les taxes d’interès), per controlar el dèficit
per compte corrent acumulat en els darrers anys. La preponderància dels
efectes renda sobre els efectes preu, l’absència d’una pauta d’ajustament
del dòlar en relació amb la divisa del país que constitueix la font de dèficit
més elevat (Xina) i la preferència dels exportadors, als EUA, per mantenir
quotes de mercat fins i tot reduint marges, expliquen aquesta evolució ne-
gativa del dèficit.

El dinamisme més gran de l’economia dels EUA durant l’any 2004 ha
generat, en relació amb l’exercici 2003, una certa pressió inflacionària, i
s’hi observa un increment de la taxa de variació interanual de l’IPC des
de l’1,8 % fins al 3,3 % entre el primer i el quart trimestre de l’any, respec-
tivament. Així, l’any 2004 es va tancar amb un creixement mitjà de l’IPC
del 2,7 %, enfront del 2,3 % de l’any 2003. Aquesta evolució desfavorable

Unitats: taxes de variació interanuals.

2003 2004
2004

1er T 2on T 3er T 4rt T

PIB (preus constants) 3,0 4,4 5,0 4,8 4,0 3,9

Índex de preus de consum 2,3 2,7 1,8 2,9 2,7 3,3

Costos laborals unitaris1 3,3 -0.8 -0,7 -1,7 -0,1 -0,5

Índex de producció industrial 0,0 4,9 3,2 5,6 5,5 5,1

Taxa d’atur 6,0 5,5 5,7 5,6 5,4 5,4

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’OCDE i d’EUROSTAT.
1) Manufactures.
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dels preus s’explica, en gran mesura, per l’evolució ascendent dels preus
del petroli i per la depreciació del dòlar. Els costos laborals, en canvi, amb
una reducció de l’1,3 % durant l’any 2004, van contribuir de manera signi-
ficativa a la contenció del creixement dels preus. 

En aquest escenari, en els darrers mesos s’ha apreciat una recuperació
gradual i sostinguda del mercat de treball. El desembre, l’ocupació creix
de 157.000 persones en relació amb el mes anterior, i la taxa d’atur mit-
jana de l’any 2004 se situa en el 5,5 % de la població activa, enfront del 6,0 %
de l’any anterior. Malgrat aquesta evolució favorable, continua sense recu-
perar-se el nivell d’ocupació previ a la recessió de l’any 2001.

En el pla monetari, l’any 2004 es caracteritza per l’augment pro-
gressiu de les taxes d’interès de referència, que continuen, però, lluny
de la neutralitat, i per la reducció del creixement dels agregats moneta-
ris. No succeeix el mateix, però, amb la normalització dels tipus d’interès
dels bons, els preus dels quals continuen en uns nivells significativament
elevats. 

Al Japó, el PIB real creix el 0,1 % en taxes intertrimestrals durant el darrer
trimestre de l’any 2004, després d’una reducció del 0,3 % els dos trimestres
anteriors. Aquest comportament s’explica, en gran mesura, per la contribu-
ció negativa al creixement tant del consum privat com de la demanda exte-
rior neta, que se situa, en ambdós casos, en el 0,1 % durant el darrer
trimestre. Aquestes dades, si bé tècnicament no denoten l’existència d’un
escenari de recessió, sí que indiquen que el ritme de creixement de l’activi-
tat econòmica experimenta un deteriorament significatiu des del primer tri-
mestre, en què la variació del PIB real és de l’1,5 %. Malgrat això, en
termes de variació interanual (taula 12), l’any 2004 el creixement se situa
en el 2,6 %, enfront de l’1,4 % de l’any anterior. 

Malgrat l’atonia de la demanda interna, les pressions deflacionistes con-
tinuen sent moderades durant l’any 2004. La taxa de variació interanual de
l’IPC és nul·la, després d’haver experimentat una reducció del 0,3 % l’any
anterior. Aquesta dada, no obstant això, amaga una evolució dispar al llarg
de l’any, atès que la variació interanual de l’índex es manté en terreny ne-
gatiu durant els tres primers trimestres. 

La resta del continent asiàtic experimenta un creixement significatiu de
l’activitat econòmica, tot i que a final d’any s’observa, llevat d’alguns països,
una pauta de desacceleració moderada que es reflecteix en una pèrdua de di-
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namisme del creixement de les exportacions i que provoca un cert alenti-
ment de l’activitat industrial. 

TAULA 12. EVOLUCIÓ ECONÒMICA AL JAPÓ 2003-2004

En aquest escenari, les pressions inflacionistes continuen sent modera-
des, amb certa tendència a atenuar-se en el conjunt de la regió, en gran me-
sura a causa de l’evolució favorable dels preus dels aliments i de les
matèries primeres.

A la Xina, el creixement del PIB per al conjunt de l’any assoleix el 9,5 %,
dues dècimes superior a l’enregistrat l’any 2003. El ritme de creixement es
manté ferm i fins i tot tendeix a accelerar-se en el quart trimestre de l’any
2004 com a conseqüència, bàsicament, de la fortalesa de les exportacions i
del consum privat, i malgrat la desacceleració observada des del segon tri-
mestre en la inversió en actiu fix. S’ha d’emfasitzar el fet que les exporta-
cions representen més del 30 % del PIB, i les vendes a l’estranger de
productes d’alta tecnologia són les que experimenten un creixement més
elevat, el 52 % els onze primers mesos de l’any. 

La indústria creix l’11,1 % (un 5,9 % menys que l’any anterior), mentre que
el sector serveis i el primari ho fan el 8,3 % i el 6,3 %, respectivament. L’IPC
creix fins al 3,9 %, condicionat per l’increment notable dels preus de l’ener-
gia (11,4 %), dels aliments (9,9 %) i de l’habitatge (9,7 %). 

A l’Amèrica Llatina, el creixement de l’activitat econòmica durant
l’any 2004 és intens i és afavorit, en el conjunt de la regió, per la solidesa
de l’augment de les exportacions i de la demanda interna. Aquest darrer fet
provoca el manteniment de les pressions inflacionistes.

Unitats: taxes de variació interanuals.

2003 2004
2004

1er T 2on T 3er T 4rt T

PIB (preus constants) 1,4 2,6 4,1 3,2 2,3 0,8

Índex de preus de consum -0,3 0,0 -0,1 -0,3 -0,1 0,5

Costos laborals unitaris1 -3,8 - -6,5 -6,7 -5,9 -

Índex de producció industrial 3,2 5,6 6,8 7,4 6,4 1,8

Taxa d’atur 5,2 4,7 4,9 4,6 4,8 4,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’OCDE i d’EUROSTAT.
1) Manufactures.
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A l’Argentina, la taxa de variació interanual del PIB real se situa en
el 9,0 % l’any 2004, segon exercici consecutiu de forta recuperació des-
prés d’un cicle recessiu de 4 anys. El consum privat, que representa el 65,0 %
del PIB, creix el 9,4 %, mentre que la inversió privada, amb una participa-
ció del 17 % en el total del producte de l’economia, augmenta el 34,5 %. Per
la seva banda, les exportacions de béns i serveis creixen el 8,2 %. Aquesta
expansió significativa de l’economia permet la reducció de la taxa d’atur
fins al 12,1 % de la població activa al final de l’any 2004, un descens no-
table si es té en compte que el segon semestre de l’any 2002 s’havia situat
en el 24,1 %. 

Aquest escenari macroeconòmic ha anat acompanyat per la resolució
satisfactòria del default del deute; s’hi ha assolit un grau d’acceptació del
76,0 %, circumstància que podria afavorir la reactivació de projectes d’in-
versió.

Per la seva banda, el creixement de l’IPC s’accelera al desembre, i es
registra una taxa de variació intermensual del 0,8 %. En termes interanuals,
els preus creixen el 6,1 %, la taxa més alta des del juliol de l’any 2003. Tot
i que part d’aquest repunt dels preus podria ser merament estacionari i con-
juntural, hi ha la possibilitat que pugui estar relacionat amb el fort excés
d’oferta de divises que està obligant el BCRA a injectar liquiditat per sos-
tenir el tipus de canvi. No obstant això, fins i tot després de l’evolució dels
preus del desembre, la inflació de l’exercici 2004 se situa gairebé un punt
percentual per sota del rang del 7,0 %, a l’11,0 % compromès pel BCRA. 

Brasil també ha experimentat un creixement sostingut del PIB durant
l’any 2004, estimat en el 5,2 %. L’expansió de l’economia s’ha basat prin-
cipalment en el sector exterior a principi d’any i en el consum privat i en la
inversió la resta de l’any. En canvi, malgrat l’apreciació del real brasiler en-
front d’una cistella de monedes, la inflació continua amb una tendència alcis-
ta, i, el mes de desembre passat, registra una variació interanual del 7,6 % i
una de mensual del 0,8 %, fet que situa l’índex en els nivells més elevats de
l’any. Aquest comportament s’explica, en gran mesura, pels augments dels
preus dels combustibles, com a conseqüència del creixement dels preus del
petroli el mes de novembre passat, i dels aliments i les begudes. 

L’Argentina, amb 
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2. LA CONJUNTURA ECONÒMICA A CATALUNYA
I ESPANYA

2.1. EVOLUCIÓ GENERAL1

2.1.1. Anàlisi de l’evolució de les economies catalana i espanyola

des del punt de vista de la demanda

En el marc internacional descrit en els epígrafs anteriors, l’any 2004 les
taxes de variació del PIB de les economies espanyola i catalana són del 2,7 %
i el 2,6 %, respectivament (taula 13), 1,1 i 1,0 punts percentuals per sobre del
corresponent al conjunt de l’Eurozona. Aquests registres representen una
lleugera acceleració, del 0,2 % i del 0,4 %, respectivament, en relació amb
el creixement observat l’any 2003 i situen les economies catalana i espa-
nyola entre les més dinàmiques de l’Eurozona, si bé el diferencial és infe-
rior al d’anys anteriors.

Malgrat que no es pot negar que les dades anteriors reflecteixen una evo-
lució positiva del ritme de creixement de l’activitat, és convenient destacar la
persistència de desequilibris estructurals significatius en les pautes que se-
gueixen els models de creixement de les economies espanyola i catalana. Tal
com es pot apreciar a la taula 13, aquests desequilibris s’expliquen pel fet que
el creixement se sustenta en la demanda interna. Bàsicament, en la fortalesa
del consum, tant públic com privat, i en els components de la formació bruta
de capital en construcció2 i, com a element nou i a destacar positivament du-
rant l’any 2004, també en els béns d’equipament. Mentrestant, el sector exte-
rior resta 1,7 i 2,4 punts percentuals al creixement d’Espanya i de Catalunya,
respectivament,3 enfront dels 0,8 i 0,6 punts de l’any 2003. S’accentua, per
tant, de manera substancial durant l’any 2004, la tendència negativa mostrada
pel saldo exterior. 

1. Els quadres macroeconòmics que es presenten en aquesta secció per a les economies
catalana i espanyola són encara provisionals. Les dades definitives, que previsiblement es faran
públiques en el decurs del mes de maig d’enguany, experimentaran certs canvis fruit de les
modificacions que està duent a terme l’INE en la metodologia bàsica que regeix l’elaboració
del càlcul del PIB (incloent-hi un canvi de base, que serà la del 2000 i no la del 1995, emprada
fins ara) i de l’ampliació i l’adaptació de noves fonts estadístiques i nous procediments
d’estimació a instància de la UE.
2. Seguint la tendència dels darrers anys, si bé amb una lleugera desacceleració en relació
amb l’any 2003. 
3. En el cas de Catalunya, aquest registre considera, exclusivament, el saldo amb l’estranger.
Si es computa el saldo amb la resta d’Espanya, l’aportació negativa del saldo exterior al
creixement de l’economia és d’1,6 punts percentuals. 
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TAULA 13. PRODUCTE INTERIOR BRUT (PIBpm) PER COMPONENTS
DE DEMANDA. CATALUNYA I ESPANYA 2003-2004 

Unitats: dades corregides d’efectes estacionals i de calendari, percentatges de variació real respecte 
a l’any anterior.

Catalunya 2003 2004 (P)
2004

1er T 2on T 3er T 4rt T

PIB pm 2,2 2,6 2,5 2,8 2,9 2,3

Demanda interna 3,1 4,4 3,1 4,5 5,6 4,3

Despesa en consum de les llars1 2,8 3,4 3,2 3,4 3,5 3,5

Despesa en consum de les AAPP 4,5 7,3 3,5 6,6 11,3 7,8

Formació bruta de capital2 3,1 5,0 2,4 5,9 7,4 4,4

Béns d’equipament i altres 1,6 3,9 -1,7 3,0 8,5 6,0

Construcció 3,7 3,6 3,7 3,8 3,6 3,4

Saldo exterior3 4 -0,8 -1,6 -0,5 -1,6 -2,5 -2,0

Saldo amb l’estranger4 -0,6 -2,4 -2,3 -2,4 -3,2 -1,8

Exportacions de béns i serveis 3,7 2,3 2,1 0,9 4,0 2,4

Importacions de béns i serveis 5,0 6,9 6,5 5,3 10,0 5,8

Espanya 2003 2004 (P)
2004

1er T 2on T 3er T 4rt T

PIB pm 2,5 2,7 2,7 2,6 2,6 2,7

Demanda interna 3,2 4,2 3,6 4,3 4,5 4,5

Despesa en consum de les llars1 2,9 3,5 3,4 3,6 3,5 3,5

Despesa en consum de les AAPP 3,9 4,9 4,6 4,7 4,8 5,4

Formació bruta de capital2 3,4 5,4 3,5 5,6 6,7 6,1

Béns d’equipament i altres 1,7 4,9 0,7 3,8 7,5 7,4

Construcció 4,3 4,4 4,2 4,1 4,6 4,9

Saldo amb l’estranger4 -0,8 -1,7 -1,0 -1,7 -2,0 -1,9

Exportacions de béns i serveis 2,6 4,5 5,5 3,3 4,1 5,2

Importacions de béns i serveis 4,8 9,0 8,0 8,2 9,5 10,2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT. 
P)  Provisional. 
1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat lucrativa al servei de les llars. 
2) Inclou la variació d’existències. 
3) Inclou el saldo amb l’estranger i amb la resta d’Espanya. 
4) Aportació al creixement.
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Tant a Espanya com a Catalunya, l’evolució negativa ininterrompuda
del saldo exterior ha estat el resultat de la confluència de la pèrdua de com-
petitivitat acumulada els darrers anys enfront de l’Eurozona, però també
respecte a la resta de països desenvolupats. Aquesta pèrdua de competitivi-
tat, que té continuïtat durant l’any 2004, és atribuïble, d’una banda, al dife-
rencial d’inflació i al baix creixement de la productivitat de les economies
espanyola i catalana en relació amb l’Eurozona i, d’una altra, a l’apreciació
de l’euro. Tant a Espanya com a Catalunya s’ha de considerar, però, la in-
cidència que sobre aquests resultats hagi pogut tenir el retard que s’ha pro-
duït, en relació amb les expectatives existents a començament d’any, en la
recuperació de les economies dels països de l’Eurozona, que constitueixen
els nostres principals socis comercials. 

De fet, en el cas de Catalunya, és molt simptomàtic que les vendes a
l’exterior només s’incrementessin el 2,3 % durant l’any 2004 (enfront del
4,5 % a Espanya). Aquest increment de les exportacions, a més de repre-
sentar un retrocés significatiu en relació amb l’augment mitjà de les expor-
tacions de l’any anterior (fet que no succeeix al conjunt d’Espanya), és
notablement inferior al creixement del comerç mundial durant el darrer
any, que se situa en el 9,0 % (en línia amb la senda expansiva que està se-
guint des de mitjan any 2003). 

La importància d’aquest escenari radica en el fet que l’evolució del di-
ferencial entre la demanda externa i l’interna, juntament amb l’accentuació
del mal comportament del saldo exterior, poden ser un reflex o un indici de
l’existència, tal com s’ha assenyalat anteriorment, de problemes de compe-
titivitat de les economies catalana i espanyola.

Tot i aquesta situació de desequilibri entre la demanda interna i l’ex-
terna, s’ha d’emfasitzar que, durant l’any 2004, en l’evolució de la de-
manda interna de les economies espanyola i catalana, es detecta una
diferència significativa en relació amb el comportament observat l’any 2003:
l’acceleració notable del creixement de la formació bruta de capital, in-
cloent-hi la variació d’existències, fins a situar-se en el 5,0 % i el 5,4 % a
Catalunya i a Espanya, respectivament, enfront del 3,1 % i el 3,4 % corres-
ponents a l’any 2003. Aquest comportament és impulsat pel dinamisme
més gran del creixement de la inversió en béns d’equipament, que asso-
leix una taxa de variació acumulada durant l’any 2004 del 3,9 % a
Catalunya i del 4,9 % al conjunt de l’Estat, davant de l’1,6 % i l’1,7 %,
respectivament, de l’any anterior. 
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És necessari matisar, però, que, segons la informació referent a la dis-
ponibilitat de béns d’equipament (encara provisional i, per tant, subjecta
a possibles variacions), la recuperació d’aquest component de la inversió
es produeix a l’albiri d’un increment significatiu de les importacions d’aques-
ta tipologia de béns (taula 14), en tant que s’aprecia, en el cas de Catalunya,
i no en el d’Espanya, una reducció de la producció interior d’aquests béns
(vegeu la taula 20). Així, mentre que a Catalunya les importacions de béns de
capital presenten un creixement interanual acumulat al final de l’exercici 2004
del 23,9 %, enfront del 9,4 % de l’any 2003, la producció d’aquesta tipo-
logia de béns experimenta una reducció del 0,8 %. Mentrestant, a l’eco-
nomia espanyola les importacions i la producció de béns d’equipament
creixen el 14,6 % i el 2,0 %, respectivament, 6,7 i 1,2 punts percentuals
menys que l’any anterior. 

TAULA 14. IMPORTACIONS. PER DESTINACIÓ ECONÒMICA 
DELS BÉNS. CATALUNYA I ESPANYA 2003

Per la seva banda, el creixement de la inversió en construcció, que assolí
l’any 2003 els nivells màxims d’activitat des de l’any 1999, manté durant
l’exercici 2004 el dinamisme mostrat l’any anterior, i registra un creixe-
ment del 3,6 % (després d’experimentar una lleugera pauta de desaccelera-
ció, des del 3,8 % del segon trimestre fins al 3,4 % del quart). 

En aquest context, de l’anàlisi d’alguns indicadors avançats de conjun-
tura i de sentiment disponibles per al sector a Catalunya també es pot inferir
l’existència d’una possible tendència a la moderació o a la contenció del rit-
me de creixement d’aquest component de la inversió, circumstància que, no
obstant això, caldrà confirmar durant els primers mesos de l’any 2005. Ai-
xí, la licitació oficial d’obres, segons la data d’obertura de pliques, experi-

Unitats: valor en milions d’euros i percentatge.

Catalunya Espanya

Valor % acumulat Valor % acumulat

TOTAL 5.339,5 11,5 18.545,7 12,5

Béns de consum 1.543,7 13,3 5.124,5 13,9

Béns de capital 992,8 23,9 3.730,5 14,6

Béns intermedis 2.803,0 7,8 9.690,7 11,2

No classificats 0,0 - 0,0 -

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT.
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menta una reducció acumulada del 44,8 %. Segons es desprèn de les
darreres dades que ofereix l’Enquesta de població activa (EPA), publicada
per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el ritme de creixement de l’ocu-
pació en el sector es desaccelera de manera notable, i la seva taxa de varia-
ció durant l’any 2004 se situa en el 5,9 %, enfront de l’11,1 % de l’any 2003.
Malgrat això, les afiliacions a la Seguretat Social creixen un 2,4 %, registre
que supera en 0,1 punts percentuals el de l’any anterior. Segons la informa-
ció disponible sobre habitatges en construcció, la variació acumulada durant
l’any 2004 del nombre de nous habitatges que està previst construir o rehabi-
litar se situa en el 8,5 %, després de créixer un 18,0 % durant l’any 2003. Tan-
mateix, el creixement del consum aparent de ciment és del 3,6 %, un 2,0 %
inferior a la variació de l’any 2003. 

En aquest escenari, però, és probable que la possible posada en marxa de
nous plans d’obra pública, la represa d’altres com la del túnel de Bracons,
l’endarreriment experimentat per la construcció del tren de gran velocitat
(TGV) o l’ampliació de la xarxa de metro, puguin permetre mantenir relati-
vament estable l’activitat durant els propers mesos.

A Espanya, en canvi, els senyals de moderació del creixement de la cons-
trucció són menys clars que a Catalunya. La variació anual de la formació
bruta de capital en aquest component és del 4,4 %, per la qual cosa supera en
un 0,1 % el registre de l’any 2003, mentre que la població ocupada en el
sector, segons l’EPA, experimenta un creixement acumulat del 7,2 %, en-
front del 6,1 % de l’any anterior. Anàlogament, també s’accelera respecte
de l’any 2003, tot i que només un 0,1 %, el ritme de creixement de les afilia-
cions a la Seguretat Social, fins a situar-se en el 3,3 %. En canvi, el creixement
de nous habitatges sí que experimenta una pauta clara de desacceleració, des
del 19,9 % fins al 7,2 % els anys 2003 i 2004, respectivament. La mateixa ten-
dència, tot i que menys acusada, s’observa en la variació del consum aparent de
ciment, que passa del 4,8 % l’any 2003 al 4,1 % el 2004.4

Tenint en compte els matisos que ens proporciona l’anàlisi anterior, ate-
sa especialment la rellevància que podrien prendre a curt termini, s’ha de
destacar, però, que a hores d’ara, la notable intensificació del ritme de crei-
xement de la demanda interna a Catalunya (que passa del 3,1 % l’any 2003
al 4,4 % el 2004) és imputable, en gran mesura, a: l’acceleració substancial
de l’increment de la despesa en consum de les administracions públiques,
amb una taxa de variació anual del 7,3 %, enfront del 4,5 % de l’any 2003;

4. Tal com hem indicat anteriorment, malgrat aquests senyals de moderació i d’estabilització
del ritme de creixement de la construcció, la inversió en aquest capítol continua mantenint-se
en taxes elevades, tant a Catalunya com a Espanya.
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a la vitalitat que continua mostrant, tot i la possible incipient tendència a la
moderació, del component de la construcció dins de la formació bruta de ca-
pital, i a la millora substancial de la formació bruta de capital en el component
de béns d’equipament i altres que, tal com s’ha assenyalat prèviament, inten-
sifica el seu creixement durant l’any 2004 (en relació amb l’exercici anterior)
en 2,3 punts percentuals, fins assolir un registre del 3,9 %. 

El creixement anual de la despesa en consum de les llars catalanes (3,4 %)
també s’accelera durant l’any 2004, tot i que de manera més moderada
(0,6 punts percentuals) que el de la resta de components de la demanda
interna.5 La vitalitat del consum final de les llars ha estat afavorida per di-
versos factors: el manteniment dels tipus d’interès en taxes baixes que han
garantit, fins ara, l’accés a unes condicions favorables de finançament; l’in-
crement de la renda disponible induït per les reduccions en l’IRPF, i l’es-
gotament dels efectes de contenció del consum associats a la implantació
de l’euro. 

Aquesta situació, però, s’està produint de manera paral·lela a un fort
augment de l’endeutament de les famílies, circumstància que, en aquest cas,
no és privativa de Catalunya, sinó que és generalitzable al conjunt d’Espanya.
En aquesta línia, segons les darreres dades facilitades pel Banc d’Espanya, el
mes de desembre de l’any 2004 els préstecs per a l’adquisició d’habitatge6 i
els destinats al consum i altres fins creixen, en relació amb el mateix mes
de l’any anterior, el 23,3 % i l’11,1 %, respectivament. Amb aquest regis-
tre, l’endeutament de les llars espanyoles assoleix, el mes de desembre de
l’any 2004, segons dades encara provisionals, 526.859 milions d’euros,
quantia que supera en un 19,4 % la corresponent al desembre de l’any 2003 i
que situa l’endeutament en uns nivells equivalents al 100,0 % de la renda
bruta disponible de les famílies l’any 2004, deu punts per sobre del nivell
registrat l’any anterior. 

És convenient emfasitzar que, segons les estimacions del Banc d’Espa-
nya, les famílies que suporten una càrrega financera més elevada tendeixen
a concentrar-se en els estrats de renda i de riquesa més baixos. En concret,

5. Tret, tal com hem assenyalat prèviament, de la formació bruta de capital en el component
de la construcció.
6. Segons la informació facilitada pel Banc d’Espanya, el saldo viu de crèdit a les llars per a
l’adquisició i la rehabilitació d’habitatge ascendia al 44,9 % del PIB el tercer trimestre de
l’any 2004. Aquest percentatge era gairebé cinc punts superior al del final de l’any 2003 i
substancialment superior a l’11,3 % corresponent a l’any 1990. Malgrat això, la proporció de
crèdits de dubtós cobrament es trobava en cotes mínimes, el 0,3 % del total. Aquest
increment significatiu del palanquejament de les famílies, provocat, com a causa principal,
pels preus més elevats de l’habitatge, es veu reflectit en l’esforç teòric per afrontar el
pagament del deute hipotecari, que va continuar ascendint fins a situar-se en un 55,5 % del
salari mitjà el tercer trimestre de l’any 2004, quatre punts i una desena més que l’últim
trimestre de l’any 2003 i el valor més elevat dels deu últims anys. 
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la ràtio de pagaments del deute en relació amb la renda bruta de la llar, el
valor mitjà de la qual és, per a l’any 2004, del 15,2 % per al total de famílies
endeutades, s’eleva fins al 31,8 % en l’estrat del 20,0 % de les llars amb me-
nor nivell relatiu de renda. Al seu torn, la ràtio de deute en relació amb la
renda, que pren un valor mitjà del 73,3 % per al conjunt de famílies endeu-
tades, assoleix el 129,5 % en el quintar de famílies amb menors rendes.

En un escenari de taxes d’interès a l’alça i d’una hipotètica contenció de
la demanda i de l’activitat en el mercat immobiliari a mitjà termini, el fort
endeutament de les famílies constitueix un dels factors que podria llastar de
manera més significativa el dinamisme que fins aquest moment ha mostrat
el consum de les llars catalanes i espanyoles. 

No obstant això, malgrat l’augment substancial dels passius de les
famílies espanyoles, l’increment del patrimoni immobiliari de les llars7 i la
millora de la seva riquesa financera neta, que, afavorida per la recuperació
borsària de l’any 2004, creix un 7,8 %, provoquen un augment, respecte de
l’any 2003, del 5,7 % en la riquesa neta per llar (descomptant-ne l’endeuta-
ment), fins a situar-la en 51.055 euros.

En conseqüència, en els propers mesos caldrà fer un seguiment acurat
de l’evolució macroeconòmica per tal de confirmar si ens trobem, tant
en el cas d’Espanya com en el de Catalunya, davant d’una tendència, en-
cara que sigui incipient, envers una modificació dels patrons de creixe-
ment de la demanda interna, o si, per contra, es tracta d’una situació
merament conjuntural. Aquest encara hipotètic canvi de rumb podria contri-
buir a establir les bases per atenuar els desequilibris estructurals que, tal
com hem posat de manifest, caracteritzen les pautes de creixement de la
nostra economia. 

De moment, però, si s’ha de jutjar per les dades d’atur registrat i d’afi-
liació a la Seguretat Social corresponents a l’any 2004, en el cas d’Espanya,
l’evolució positiva del ritme de creixement de l’activitat s’hauria traslladat,
al final d’aquest exercici, al mercat de treball. 

L’atur registrat a les oficines de l’INEM es redueix de 41.200 persones
el mes de desembre de l’any 2004, en relació amb el mateix mes de l’any
anterior (taula 15). La reducció acumulada durant l’any és del 0,8 % i situa
el nivell d’atur en 1.670.300 efectius (8,2 % de la població activa), un 2,4 %
inferior al corresponent al mes de desembre de l’any 2003.

7. Derivat, en gran mesura, del fort ascens del preu de l’habitatge i del creixement de l’estoc
residencial.
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En termes de mitjanes anuals, però, l’any 2004 el nivell d’atur registrat
augmenta de 4.700 persones (2,4 %), en relació amb l’exercici anterior
(taula 16). El creixement més elevat de la població activa, respecte del
nombre d’aturats, situa la taxa mitjana d’atur en el 8,3 %, un 0,2 % inferior
a la de l’any anterior. 

TAULA 15. ATUR REGISTRAT. CATALUNYA I ESPANYA 2004

Així mateix, segons l’EPA, el darrer trimestre de l’any 2004, i en relació
amb el mateix període de l’any anterior, s’havien creat a Espanya 728.400 llocs
de treball (taula 17). El total d’ocupats és de 18.288.100 persones, després que
entre els mesos d’octubre i desembre es creessin 159.000 llocs de treball. Per
branques d’activitat, entre els darrers trimestres dels anys 2003 i 2004 només es
destrueix ocupació en l’agricultura (31.700 ocupats, el 3,1 % en relació amb
el nivell existent en el mateix període de l’any 2003). Es creen 468.800 llocs
de treball en els serveis (fet que implica un creixement del 4,2 % respecte de
l’ocupació del darrer trimestre de l’any anterior), 209.000 a la construcció (amb
un creixement interanual del 9,8 %), i 82.100 a la indústria (registre que situa
la variació interanual durant l’any per aquest sector en el -1,9 %).8 

Al seu torn, al tancament del darrer trimestre del passat exercici la po-
blació activa se situa en 20.447.300 efectius, xifra que supera de 635.500 per-
sones la corresponent a un any abans. 

Unitats: valor en milers de persones i percentatges.

Catalunya
Taxa d’atur (%) Valor Variació valor (%)

2003 2004 2003 2004 2003 2004

Atur registrat 6,0 5,9 199,8 204,5 3,1 2,4

Atur juvenil 6,5 6,3 26,8 25,7 5,0 -4,0

Atur femení 8,2 8,0 115,0 117,0 2,7 1,7

Espanya
Taxa d’atur (%) Valor Variació valor (%)

2003 2004 2003 2004 2003 2004

Atur registrat 8,5 8,3 1.657,6 1.670,6 2,2 0,8

Atur juvenil 10,9 10,2 263,1 246,4 0,2 -6,4

Atur femení 12,5 12,0 985,3 995,8 2,1 1,1

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

8. Aquestes dades han estat estimades seguint la metodologia EPA-95, recollint l’adaptació
per part de l’INE de les bases censals de l’EPA al nou cens de població de l’any 2001. 
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En aquest context, durant el quart trimestre de l’any 2004 l’atur estimat
es redueix de 92.900 persones, el 4,1 % respecte al mateix període de l’any
anterior, i l’1,3 % acumulat en el conjunt de l’any (taula 17). El nombre total
de desocupats se situa en 2.159.200 persones i la taxa d’atur en el 10,6 % de la
població activa (11,0 % en termes de mitjana anual). Aquest és el primer des-
cens de l’atur que es comptabilitza des de l’any 2001, després de dos exer-
cicis consecutius, 2002 i 2003, en què el nombre d’aturats s’incrementa a
Espanya de 268.000 i 40.300 persones, respectivament.

TAULA 17. ATUR ESTIMAT. CATALUNYA I ESPANYA 2004

En el darrer trimestre de l’any 2004, el nombre d’assalariats havia aug-
mentat de 647.800 persones respecte al mateix període de l’any anterior, i
la variació acumulada en el conjunt de l’any 2004 era del 4,2 %. Aquesta
evolució situa el nombre d’assalariats durant aquest darrer trimestre en
15.022.400 treballadors, 10.073.900 dels quals tenien contracte indefinit i
4.948.500 contracte temporal (308.100 i 339.700 treballadors més, respec-
tivament, que en el mateix període de l’any 2003). 

L’any 2004, el nombre d’afiliats en alta al règim general de la Seguretat So-
cial i de la mineria del carbó s’incrementa en 524.800 treballadors, amb la qual
cosa 12.958.400 persones estan afiliades a la Seguretat Social el 31 de desem-
bre. Aquests registres representen un creixement durant l’exercici 2004, en ter-
mes de mitjana anual, del 3,3 %, una dècima superior al de l’any anterior.

A Catalunya, el mes de desembre de l’any 2004, el nombre d’afiliats en
alta al règim general de la Seguretat Social i de la mineria del carbó creix
el 2,9 % en termes interanuals (68.500 persones), i mostra una lleugera ac-
celeració en relació amb els mesos anteriors. La taxa mitjana de creixement
anual és del 2,4 %, enfront del 2,3 % de l’exercici 2003.

L’EPA, en canvi, mostra per a l’any 2004 un perfil clar de desaccelera-
ció en la creació d’ocupació respecte de l’any 2003, en què s’assolí un crei-
xement del 5,1 % (taula 17). Aquesta pauta de moderació es va fer

Unitats: valor i absoluta en milers de persones i percentatges.

2004 IV trimestre 2004 
% acumulatTaxa d’atur Valor Var. absoluta Var.  relativa

Catalunya 9,4 323,6 -0,4 -0,1 -0,6

Espanya 10,6 2.159,2 -92,9 -4,1 -1,3

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT.
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de l’afiliació a la 
Seguretat Social es 
manté estable, però 
en cotes elevades, 
si bé a Espanya 
continua sent, igual 
que l’any 2003, 
significativament 
superior que 
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especialment palesa durant la segona meitat de l’any, en què s’aprecia un
descens en les taxes de variació interanual de la població ocupada des del 4,4 %
del segon trimestre fins al 2,3 % del darrer. Fruit d’aquesta evolució, el crei-
xement acumulat de l’ocupació en el conjunt de l’any és del 3,4 %, mig
punt percentual inferior al registrat en el conjunt d’Espanya. Per branques
d’activitat, l’ocupació creix, en termes anuals acumulats, el 6,5 % i el 5,9 %
als sectors serveis i de la construcció, respectivament, mentre que es redueix
el 4,1 % a l’agricultura. Destaca, però, en relació amb el conjunt d’Espanya,
l’evolució negativa de l’ocupació a la indústria, amb un descens acumulat
del 4,1 % (27.700 ocupats menys entre el darrer trimestre de l’any 2003 i
el del 2004). Continua, doncs, durant aquest darrer any, la dinàmica de con-
tracció observada l’any 2003. 

Fruit d’aquesta evolució, el quart trimestre de l’any 2004 l’atur estimat
experimenta un descens interanual del 0,1 % (400 aturats), fet que situa la
reducció acumulada al llarg de l’any en el 0,6 % i la taxa d’atur en el 9,4 %
de la població activa (taula 17). En termes de mitjana anual, la taxa d’atur
de l’exercici es redueix fins al 9,7 %, tres dècimes per sota de la correspo-
nent a l’any 2003. L’atur registrat, al seu torn, presenta una reducció mode-
rada, del 0,1 %, en relació amb la de l’any 2003, fins a situar-se durant
l’exercici 2004, en termes de mitjana anual, en el 6,4 %.9 

2.1.2. Anàlisi de l’evolució de les economies catalana i espanyola

des del punt de vista de l’oferta

Des del punt de vista de l’oferta (taula 18), l’any 2004 destaca, en rela-
ció amb l’anterior, per la continuïtat de la recuperació de la indústria, que
experimenta un creixement de l’1,5 % i del 2,1 % a Catalunya i a Espanya,
respectivament, vuit dècimes més, en ambdós casos, que el valor corres-
ponent a l’any 2003. Igualment rellevant és la millora del sector serveis,
amb un augment del 2,7 % a Catalunya, enfront del 2,4 % de l’any ante-
rior, i del 2,8 % a Espanya (un 0,4 % per damunt del registre de l’any 2003).
L’agrari és l’únic sector que registra, en línia amb els exercicis anteriors, un
creixement negatiu l’any 2004 (-1,5 % i -0,6 % a Catalunya i a Espanya,
respectivament), si bé amb un alentiment significatiu d’aquesta tendència
en relació amb l’exercici 2003, especialment en el cas de Catalunya, on el
sector experimenta un retrocés, en termes de generació de valor, del 4,7 %.

9. Vegeu el capítol 2 per a una anàlisi més detallada de l’evolució del mercat de treball a
Catalunya.

A Catalunya, en
canvi, per a l’any

2004, l’EPA mostra
un perfil clar de
desacceleració

en la creació
d’ocupació respecte

de l’exercici
anterior.

En termes de
mitjana anual,
la taxa d’atur

estimada es redueix
fins al 9,7 %, tres
dècimes per sota

e la corresponent
a l’any 2003.

Des del punt de vista
de l’oferta, l’any
2004 continua la

recuperació de la
indústria, amb una

certa desacceleració
el darrer trimestre,

la millora dels
serveis i el retrocés
del sector primari.
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TAULA 18. PIB PER BRANQUES D’ACTIVITAT. 
CATALUNYA 2003-2004

Pel que fa a l’activitat industrial, els principals indicadors, com ara l’ín-
dex de producció industrial (IPI), amb un creixement de l’1,4 % i de l’1,8 %
a Catalunya i a Espanya, respectivament, corroboren la recuperació del sec-
tor (taula 19). A Catalunya, però, aquest resultat agregat respon íntegrament
a la tònica positiva experimentada per la producció de béns intermedis i de
l’energia, que compensa les caigudes de la producció de l’1,0 % i del 0,8 %
dels béns de consum i d’equipament, respectivament. A Espanya, en canvi,
no es produeix aquesta circumstància: tret de la producció de béns de con-
sum, que presenta una taxa de variació interanual acumulada nul·la el mes de
desembre, la resta de components contribueixen positivament al creixement
de la producció industrial. Destaca, en aquest context i en relació amb l’evo-
lució a Catalunya, el comportament positiu de la producció de béns d’equi-
pament, que presenta un avenç interanual acumulat del 2,0 %.

Les branques d’activitat més dinàmiques de la indústria catalana són els
materials i equips elèctrics, electrònics i òptics, les indústries del paper, arts grà-
fiques i suports enregistrats i la metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics,
amb creixements anuals del 6,8 %, 4,6 % i 4,3 %, respectivament. En canvi, les
indústries químiques, tèxtils, la fabricació de material de transport i la construc-
ció de maquinària i equips mecànics registren creixements negatius.

Unitats: taxes de creixement interanuals del VAB a preus constants.

Catalunya 2003 2004 1er T 04 2on T 04 3er T 04 4rt T 04

TOTAL 2,2 2,6 2,5 2,8 2,9 2,3

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

Indústria 0,7 1,5 0,9 1,9 2,5 0,6

Construcció 3,7 3,2 3,4 3,3 3,0 2,9

Serveis 2,4 2,7 2,6 2,7 2,8 2,8

Impostos 6,0 5,6 6,4 6,0 5,3 4,7

Espanya 2003 2004 1er T 04 2on T 04 3er T 04 4rt T 04

TOTAL 2,5 2,7 2,7 2,6 2,6 2,7

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

Indústria 1,3 2,1 1,5 2,3 2,5 2,3

Construcció 4,3 3,7 3,6 3,4 3,7 4,0

Serveis 2,4 2,8 3,0 2,8 2,5 2,7

Impostos 6,5 4,0 3,8 3,4 4,1 4,7

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

A Catalunya,
però, a diferència 
d’Espanya, la 
recuperació de la 
indústria respon 
íntegrament a la 
tònica positiva 
de la producció de 
béns intermedis
i de l’energia, 
que compensa les 
caigudes de la 
producció dels 
béns de consum
i d’equipament.

Les branques 
d’activitat més 
dinàmiques de la 
indústria catalana 
són els materials i 
equips elèctrics, 
electrònics i òptics, 
les indústries
del paper, arts 
gràfiques i suports 
enregistrats i la 
metal·lúrgia i 
fabricació de 
productes 
metàl·lics.
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En el cas dels serveis, els indicadors de conjuntura disponibles també
confirmen el manteniment del to expansiu de l’activitat del sector en els
darrers mesos (taula 20). Pel que fa al turisme, el nombre de viatgers aug-
menta, en termes interanuals acumulats, el 7,1 % durant l’any 2004 a
Catalunya i el 6,9 % a Espanya, mentre que la població ocupada en el con-
junt del sector i el nombre d’afiliats a la Seguretat Social creixen a Catalunya
el 6,5 % i el 3,8 %, respectivament, i el 4,7 % i el 4,1 % a Espanya.

La construcció continua sent l’any 2004 el sector més dinàmic de l’eco-
nomia catalana en termes de generació de valor afegit, i registra un creixe-
ment del 3,2 %, enfront del 3,7 % corresponent al conjunt de l’Estat. En
el cas de Catalunya, i no en el d’Espanya, s’aprecia, però, una desaccele-
ració en el decurs de l’any, que fa que es redueixi la taxa de creixement in-
teranual des del 3,4 % del primer trimestre fins al 2,9 % del darrer. Aquesta
pauta implica, finalment, un alentiment de 0,5 punts percentuals en l’ex-
pansió del valor afegit brut del sector en relació amb l’exercici anterior. 

2.2. RESULTATS ECONOMICOFINANCERS DE LES EMPRESES

CATALANES

Segons es desprèn de la informació facilitada per la Central de Balanços
del Banc d’Espanya i tractada pel Departament d’Economia i Finances
de la Generalitat de Catalunya (taula 21), l’any 2004 el valor de la produc-
ció (incloent-hi les subvencions) de les empreses no financeres catalanes
s’incrementa, en termes de mitjana anual, el 8,1 %, enfront del 5,8 % de
l’any anterior. Descomptant a aquesta magnitud els consums intermedis, el
valor afegit brut a cost dels factors (VABcf) creix, també en termes mitjans,
el 7,0 %, un 3,7 % superior al registre corresponent a l’any 2003. 

Per la seva banda, a l’albiri de la moderació del creixement dels costos
laborals i de la creació d’ocupació, l’augment de les despeses de personal,
quantificat en el 3,5 %, experimenta una contenció significativa respecte a
l’any 2003, en què fou del 5,7 %. Aquest fet, juntament amb l’evolució po-
sitiva del VABcf assenyalada anteriorment, originen un creixement signifi-
catiu del resultat econòmic brut d’explotació (RBE), de l’11,7 %, registre
que supera amb escreix el del mateix període de l’any anterior (0,1 %).
Aquesta evolució implica una ruptura de la dinàmica de feblesa que havia
caracteritzat els resultats associats a les activitats ordinàries de les empreses
catalanes en els darrers tres exercicis. 

La construcció
continua sent l’any

2004 el sector
més dinàmic de

l’economia
catalana en termes

de generació de
valor afegit.

En els tres primers
trimestres de l’any

2004, el VABcf
de les empreses

no financeres
catalanes creix,

en termens mitjans,
el 4,7 %, un 0,5%

més que l’any
anterior.

Es modera
l’augment de les

despeses de
personal, tot i la

intensificació que
experimenta en el
tercer trimestre, i

s’accelera el
creixement de

l'EBE.
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El creixement més elevat de l’EBE en relació amb el de les despeses de
personal (3,5 %) contribueix que el resultat ordinari net de les empreses
creixi, en termes mitjans i agregats, l’11,7 %, fet que implica un augment
del 2,1 % respecte de l’any 2003. 

L’aportació dels resultats extraordinaris no ha estat favorable en aquesta
ocasió i això ha afectat el comportament dels beneficis després d’impostos,
els quals augmenten el 9,0 %, enfront del 19,7 % de l’any anterior.

2.3. EL SECTOR FINANCER

Durant el segon semestre de l’any 2004 es produeix una desacceleració
de les taxes de creixement interanuals dels dipòsits a Catalunya, des del 18,7 %
de finals del primer semestre fins al 15,9 % del darrer. Aquest darrer regis-
tre supera de 2,4 punts el corresponent al del conjunt de l’economia espanyo-
la. En ambdós casos destaca el creixement més elevat dels dipòsits de les
caixes d’estalvi, quantificat en una taxa de variació interanual, el 31 de de-
sembre, del 18,4 % i el 15,1 %, respectivament. Per als bancs, aquesta mag-
nitud se situa en el 10,1 % a Catalunya i l’11,0 % a Espanya. Fruit d’aquesta
evolució, la quota de dipòsits de les caixes a Catalunya assoleix el 72,9 %
del mercat, 1,5 punts superior a la de l’any 2003, mentre que la dels bancs
se situa en el 25,9 %, 1,4 punts inferior a la corresponent a l’exercici anterior.
A Espanya, l’any 2004, les caixes d’estalvi i els bancs controlen el 54,1 % i
el 39,2 % de la quota de mercat de dipòsits de l’Estat, respectivament.
Aquests registres són el 0,8 % superior, en el cas de les caixes, i el 0,9 %
inferior, en el dels bancs, als de l’any 2003. 

Per la seva banda, al final de l’any 2004, la taxa de creixement interanual
dels dipòsits de les cooperatives de crèdit se situa a Catalunya en el 3,0 %,
fet que significa una desacceleració significativa en relació amb el regis-
tre corresponent a l’any anterior. Aquesta situació ha derivat en una pèr-
dua de 0,2 punts percentuals de quota de mercat, fins a situar-la en l’1,2 % al
final del mes de desembre de l’any 2004. A Espanya, en canvi, la variació
dels dipòsits d’aquestes entitats és, per al mateix període, del 15,5 %; s’in-
tensifica, així, el creixement observat en relació amb el dels dos anys ante-
riors i la quota de mercat se situa en el 6,7 %. 

El creixement interanual de l’activitat creditícia se situa a Catalunya
en el 19,4 % el 31 de desembre de l’any 2004, i és del 21,5 %, el 16,8 %
i el 25,5 % per a les caixes d’estalvis, els bancs i les cooperatives de crèdit,
respectivament. Aquests registres impliquen, excepte en el cas dels bancs,
una acceleració significativa del creixement de l’activitat creditícia en relació

El resultat ordinari
net creix, en termes

mitjans, el 5,3 %
durant els

tres primers
trimestres de l’any.

Desacceleració
notable del
creixement

dels resultats
extraordinaris i

dels resultats nets

Acceleració
significativa del
creixement dels

dipòsits, amb més
intensitat a

Catalunya que
a Espanya, i a

les caixes d’estalvi
en relació amb

els bancs.



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2004

46

amb el del l’any 2003. En el conjunt d’Espanya, per al mateix període, tam-
bé s’aprecia una pauta d’intensificació significativa del ritme de creixement
del crèdit (17,6 %), tot i que inferior a la de Catalunya. Les taxes de variació
interanuals se situen, el 31 de desembre de l’any 2004, en el 20,6 %, el 14,7 %
i el 17,9 % per a les caixes d’estalvis, els bancs i les cooperatives de crèdit,
respectivament. 

En aquest context, el mes de desembre de l’exercici 2004, les caixes
d’estalvis i els bancs assoleixen a Catalunya el 54,0 % i el 44,9 %, de la quota
de mercat, 0,9 punts superior i 1,0 punts inferior, respectivament, a les correspo-
nents a l’any anterior. Aquest patró evolutiu es reprodueix de manera més
acusada a Espanya, on les caixes d’estalvis guanyen 1,2 punts de quota de
mercat i passen a concentrar el 47,6 % del mercat del crèdit, i els bancs per-
den 1,2 punts, reduint la seva quota fins al 47,1 %. La quota corresponent a
les cooperatives de crèdit, 5,3 %, continua sent ostensiblement superior a la
d’aquestes entitats a Catalunya (1,1 %).

En aquest context, l’any 2004 finalitza amb una desacceleració de la
taxa de creixement interanual dels recursos aliens de les caixes d’estal-
vis catalanes, que se situa en el 16,0 %, enfront del 19,1 % de l’any an-
terior. Per la seva banda, la cartera de crèdits experimenta una variació
interanual del 22,5 %, i supera en 1,2 punts percentuals el creixement
de l’exercici 2003. 

TAULA 22. RESULTATS DE LES CAIXES D'ESTALVIS. 

CATALUNYA 2004

L’any 2004, la taxa de variació interanual del resultat abans i després
d’impostos de les caixes d’estalvis catalanes és del 4,2 % i el 16,2 %, res-
pectivament. (taula 22). 

Unitats: milions d’euros i variació en perc. interanual.

Import % s/ATM1 Var.

Marge d’intermediació 3.967 2,05 9,03

Marge ordinari 5.365 2,77 10,00

Marge d’explotació 1.922 0,99 21,40

Resultat net d’impostos 1.023 0,53 16,20

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya.
1) ATM: actius totals mitjans.
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A aquests resultats, s’hi arriba després d’una millora dels marges d’interme-
diació i ordinari del 9,3 % i del 10,0 %, respectivament. Aquest darrer resultat
és conseqüència de l’increment significatiu de les comissions, que compensen
la davallada dels ingressos de les altres operacions financeres. El creixement
moderat de les despeses d’explotació (4,5 %, enfront del 5,9 % de l’any 2003),
que situa el seu pes sobre els actius totals mitjans en l’1,78 %, juntament amb
l’evolució positiva del marge ordinari, possibiliten un creixement del 21,4 %
del marge d’explotació. Malgrat això, l’augment del cost del sanejament de crè-
dit, la disminució de les recuperacions del sanejament de valors de la cartera de
participacions permanents i l’augment dels resultats extraordinaris negatius
respecte de l’any 2003, situen el creixement dels beneficis abans d’impostos en
el 4,2 %. No obstant això, descomptant el cost fiscal, que es redueix en aquest
període, la variació interanual del resultat net d’impostos és del 16,2 %. Aques-
ta evolució implica el creixement del seu pes sobre els actius totals mitjans fins
al 0,53 % i situa la rendibilitat dels recursos propis en el 13,9 %. 

TAULA 23. RESULTATS DELS BANCS AMB SEU A CATALUNYA 2004

El resultat abans d’impostos dels bancs amb seu a Catalunya, el 31 de
desembre de l’exercici 2004 (taula 23), presenta una taxa de creixement in-
teranual del 16,4 %. Net d’impostos, el resultat augmenta el 19,6 %. La ren-
dibilitat dels recursos propis se situa en el 9,0 %, 0,4 punts inferior a la d’un
any abans. 

Pel que fa als mercats de renda variable, després de la recuperació expe-
rimentada l’any 2003, el 2004 la borsa espanyola acumula una rendibilitat,
mesurada per l’evolució del seu principal índex, l’Ibex-35, del 17,4 %.
Aquesta revalorització situa l’índex al tancament de l’exercici en els 9.080,8
punts, per la qual cosa recupera els nivells que assolí al principi de juliol de
l’any 2001. Si es comptabilitzen els dividends i altres retribucions als accio-
nistes, la borsa espanyola ha acumulat una rendibilitat superior al 20,0 %.  

Unitats: milions d’euros i variació en perc. interanual.

Import % s/ATM1 Var.

Marge d’intermediació 1.226 2,34 0,3

Marge ordinari 1.794 3,42 -1,5

Marge d’explotació 598 1,14 -1,6

Resultat net d’impostos 328 0,63 19,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya.
1) Actius totals mitjans.
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Aquest resultat supera el dels principals índexs borsaris dins i fora de l’Eu-
rozona. La rendibilitat acumulada pel MIB 30 italià durant l’exercici 2004 se
situa en el 16,9 % i en el 7,4 %, i el 7,3 % pel CAC 40 de París i pel Dax
Xetra de Frankfurt, respectivament. L’Euro Stoxx 50, per la seva banda, as-
soleix uns guanys del 6,9 %. Fora de l’Eurozona, les principals places
borsàries mundials també finalitzen l’any amb revaloritzacions significa-
tives dels seus índexs respectius. El Footsie 100 anglès i el Dow Jones
presenten alces del 7,5 % i del 3,2 %, respectivament, mentre que l’índex
Nikkei experimenta un creixement en la seva valoració del 7,6 %. 

L’evolució dels diferents sectors del mercat també mostra guanys de
diversa consideració. Els que experimenten revaloritzacions més signifi-
catives són: comerç i finances (33,6 %), tèxtils i papereres (33,2 %), ci-
ments, construcció i immobiliàries (29,9 %), metal·lúrgia (28,5 %),
alimentació, agrícoles i forestals (27,8 %) i químiques (23,4 %). Per la seva
banda, la variació de l’índex del sector bancari, després de mantenir-se en
terreny negatiu fins al mes de setembre, finalitza l’any amb uns guanys
que pugen fins al 5,7 %, després de registrar un creixement del 13,7 % en
el darrer trimestre. És, de fet, el sector més dinàmic en el tram final de
l’exercici, a l’albiri del manteniment de la política monetària expansiva
de l’Eurozona.

Per la seva banda, l’índex BCN Mid-50 de la Borsa de Barcelona, que
agrupa els 50 valors amb més volum de contractació d’aquest mercat i que no
formen part de l’Ibex 35, registra, l’any 2004, el seu vuitè trimestre consecutiu
de revalorització, amb guanys del 10,6 % durant el quart trimestre, que si-
tuen la rendibilitat anual de l’índex en el 29,9 %. 

En un context d’alentiment del creixement de l’economia internacional
durant el segon semestre de l’any 2004, la influència negativa que sobre els
costos de producció té l’augment del preu del petroli és menys intensa per
a les empreses de mitjana capitalització, ja que el seu mercat rellevant con-
tinua sent la UE. Aquesta circumstància protegeix en gran manera les em-
preses esmentades, en relació amb d’altres, del risc de canvi i repercuteix
positivament en l’evolució dels seus resultats, fet que es reflecteix en el se-
lectiu d’empreses de mitjana capitalització. 

Pel que fa al volum de contractació, tal com es pot apreciar a la taula 24,
l’any 2004 la Borsa de Barcelona negocia una xifra de 204.831,9 milions
d’euros, fet que representa un increment del 31,3 % respecte de l’import
contractat l’exercici 2003, i establint, així, un nou rècord històric. 
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Aquest volum de contractació, que significa el 20,0 % de la negociació
total de les quatre places espanyoles,10 es desglossa, pel que fa a la renda va-
riable, en 128.460,0 milions d’euros, corresponents a la negociació d’accions
en el primer mercat (amb un increment del 44,3 % respecte de l’any anterior),
i en 14,6 milions d’euros en el segon mercat (accions de petites i mitjanes empre-
ses), fet que representa, en aquest segon cas, un increment del 170,4 % en relació
amb l’exercici precedent. La contractació de warrants i drets creix el 53,4 %, fins
als 310,1 milions d’euros. Per la seva banda, en el Mercat del Deute Públic de
Catalunya es negocia un volum de 75.937,3 milions d’euros, el 15,1 % més que
l’any anterior, i que representa el 37,1 % del volum total negociat en aquesta plaça. 

TAULA 24. VOLUM EFECTIU NEGOCIAT. BORSA 
DE BARCELONA 2003-2004

2.4. L’EQUILIBRI TERRITORIAL 

L’anàlisi territorial de l’evolució de l’economia catalana durant l’any 2003
té implícita una notable complexitat, atès que en el moment d’elaborar aquesta
Memòria no es disposa encara d’informació estadística suficient desagregada
territorialment. Davant d’aquesta circumstància, presentem a continuació les
principals conclusions que es deriven de l’estudi de l’evolució de l’atur registrat
per demarcacions (taula 25).

10. Si es consideren també els efectes públics (que corresponen, gairebé totalment, a valors
del mercat del deute públic de la Generalitat) i les obligacions negociades, aquest percentatge
s’eleva fins al 28,2 %.

Unitats: milions d’euros.

TOTAL1 Accions Obligacions Fons Públics

2004 204.833,2 128.639,9 25,5 76.015,0

1er T 57.804,8 37.915,1 4,7 19.865,9

2on T 55.873,7 36.594,6 3,0 19.261,9

3er T 42.392,9 23.787,5 1,5 18.590,5

4art T 48.761,8 30.342,6 16,3 18.296,7

TOTAL1 Accions Obligacions Fons Públics

2003 155.901,4 89.197,3 60,0 66.588,7

1er T 33.759,4 18.941,7 7,6 14.801,0

2on T 35.394,7 19.880,3 10,8 15.494,4

3er T 37.683,8 22.289,6 12,3 15.374,5

4art T 49.063,5 28.085,7 29,2 20.918,8

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Informació de la Borsa de Barcelona.
1) El total inclou el volum negociat de warrants i drets. 
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Tarragona és la demarcació que presenta un creixement interanual de l’atur
registrat més elevat (4,0 %), amb un total de 20.584 aturats el mes de desembre
de l’any 2004 (després d’un increment, respecte del mateix mes de l’any
anterior, de 780 aturats). La segueix molt de prop Girona, amb un incre-
ment del 3,9 % i 682 aturats més que el desembre de l’any 2003. 

En termes sectorials, pel que fa a Tarragona, l’agricultura i els serveis
han contribuït de manera molt significativa a aquesta evolució, pel fet de
registrar creixements interanuals dels aturats del 8,7 % i el 6,5 %, respecti-
vament, en relació amb el mes de desembre de l’any 2003. Destaca, en can-
vi, el comportament positiu de la indústria, amb una reducció del nombre
d’aturats de l’1,7 % en aquest mateix període. A Girona destaca la dinà-
mica negativa de l’agricultura i de la construcció, amb variacions intera-
nuals del 18,4 % i del 13,0 %, respectivament (31 i 194 aturats més en
relació amb el mateix mes de l’any anterior).

Per la seva banda, a les demarcacions de Lleida i Barcelona es registra
una reducció en termes absoluts de 421 i 225 aturats, respectivament, cir-
cumstància que es tradueix, el mes de desembre, en un descens interanual
del nombre d’aturats del 5,9 % i el 0,1 % en ambdues demarcacions.
Aquesta evolució favorable és determinada en gran part per la dinàmica
positiva de la indústria, on es registren reduccions interanuals dels nivells
d’atur del 13,8 % i el 4,7 %, i per la disminució notable, del 22,3 % i el 6,9 %,
a Lleida i Barcelona, respectivament, del nombre de demandants d’ocupa-
ció que busquen feina per primera vegada. 
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3. LES INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT 
A CATALUNYA 

El desenvolupament econòmic de Catalunya depèn de la capacitat de
crear condicions de competitivitat apropiades per generar nova activitat
econòmica i d’incrementar la productivitat de les empreses, fet que re-
quereix, entre altres factors, una dotació adequada d’infraestructures de
transport.

Les infraestructures, com a elements de canalització de la mobilitat, es
projecten per donar solució a dèficits i necessitats concrets en un context
territorial específic i, a la vegada, són elements d’una xarxa global que ha
de servir per connectar, amb continuïtat i sense colls d’ampolla, des dels
centres urbans més potents fins als nuclis més petits.

A Catalunya persisteixen, però, diverses mancances en les infraestruc-
tures de mobilitat, com poden ser el dèficit d’autovies lliures de peatge, i
limitacions de connexió. S’observa, doncs, la necessitat d’aplicar mesures
d’accés sostenible (Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat
de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2005) intra i inter-
comarcals, així com als principals polígons industrials, tot potenciant noves
línies de transport regular i adaptant els horaris de transport als horaris de
treball per tal de facilitar la mobilitat laboral.

3.1. SITUACIÓ I PERSPECTIVES DE 

LES INFRAESTRUCTURES

En el context d’un procés de globalització creixent, en què les economi-
es s’internacionalitzen i els processos productius deixen de tenir en compte
les fronteres tradicionals, les infraestructures, i en especial les de transports,
es converteixen en elements clau del manteniment de la competitivitat de
les diferents regions. Aquesta evolució és especialment important per a
Catalunya tenint en compte l’elevat grau d’obertura a l’exterior de la seva
economia i la importància del sector del turisme (Catalunya, a més de ser
una regió amb un fort dinamisme comercial, industrial i logístic –aporta
el 26 % del VAB industrial espanyol, el 28 % de les exportacions i el 24 %
de la inversió estrangera directa–, és una de les regions turístiques espanyo-
les més importants).
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3.1.1. Els corredors de transport a Catalunya

Els corredors constitueixen itineraris al llarg dels quals es concentra el
moviment de persones, mercaderies, energia, aigua i informació, i en els
quals coincideixen els principals eixos de les diferents xarxes de transport.
Permeten organitzar i racionalitzar les comunicacions gràcies al fet que dis-
posen de diferents modes de transport amb unes característiques que els fan
òptims per a cada tipus de tràfic concret.

Els punts d’intersecció dels corredors, els nodes, actuen com a centres
d’organització i gestió de la intermodalitat. Ports i aeroports constitueixen
exemples de nodes, atès que en aquests no solament hi conflueix el trans-
port marítim o l’aeri, sinó que disposen també de connexions viàries, ferro-
viàries, energètiques, etc.

Els corredors bàsics de transport a Catalunya han de complir les carac-
terístiques següents:

– Oferir capacitat suficient per cobrir la demanda actual i futura de
transport de passatgers i mercaderies, i també d’altres subministra-
ments essencials (aigua, energia, informació, etc.) i alhora proporcio-
nar una oferta equilibrada que permeti racionalitzar l’ús del transport
i evitar friccions entre els diferents tipus de tràfic existents.

– Integrar diferents infraestructures com ara ferrocarrils (línies conven-
cionals per a les mercaderies i d’alta velocitat per als passatgers, totes
amb ample europeu o mixt) o carreteres (autopistes per als tràfics de
pas i llarg recorregut i vies preferents de doble calçada –o autovies–
per als tràfics interns i de curt recorregut).

Alhora, aquests corredors bàsics de transport, compleixen tres funcions
essencials: connecten eficientment Catalunya amb la resta de la península
Ibèrica i Europa, estableixen l’estructura funcional de l’Euroregió europea
i constitueixen l’accés principal als grans nodes d’activitat econòmica i
transport a Catalunya (ports, aeroports, zones logístiques).

3.1.2. Localització dels corredors bàsics de transport

Els corredors segueixen les principals vies de comunicació del nostre país:

• El corredor del Mediterrani, que comunica tota la franja costanera
del Mediterrani peninsular des de Cadis fins a França i continua cap
a la resta d’Europa.
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• El corredor de l’Ebre, que connecta amb Aragó i el nord i centre
de la península Ibèrica.

• El corredor Central català, el qual, a més de connectar Catalunya
de nord a sud, també representa una segona sortida cap a França (eix
Barcelona - Tolosa - París) i Europa.

• El corredor Transversal català, que vertebra el territori català in-
ternament, connecta entre si els altres corredors i facilita l’accés als
principals nodes d’activitat econòmica i transport (port, aeroports,
zones logístiques).

Actualment, una bona part del tràfic de mercaderies terrestre, especial-
ment el d’importació i exportació, utilitza les infraestructures existents als
diferents corredors.

El tràfic terrestre de mercaderies amb origen o destinació a Catalunya
arriba als 74,9 milions de tones anuals. La participació del ferrocarril en
aquest tràfic és del 12 %, mentre que la de la carretera representa el 88 %
restant.

3.1.3. Aeroports

El Pla d’infraestructures de transport (PIT) del Ministeri de Foment preveu
una inversió de 1.821 M€ a Catalunya, una gran part dels quals corresponen a
l’ampliació de l’aeroport del Prat (Pla Barcelona), que duplicarà la seva capa-
citat actual.

Fins ara s’han dut a terme o s’estan executant actuacions que represen-
ten més de dues terceres parts de la inversió total prevista al Pla Barcelona.
Actualment, es troben en marxa (com a mínim, licitats) els tres grans blocs
de la nova terminal i l’ampliació del camp de vol (en execució).

Aquest Pla s’està desenvolupant a bon ritme i, encara que porta certs en-
darreriments respecte a les previsions del Pla director de l’aeroport, s’espe-
ra que finalitzin totes les obres abans de l’any horitzó del PIT (2010). La
previsió oficial apunta al final de l’any 2007 per a la finalització de la nova
terminal.

L’aeroport de Barcelona ha duplicat amb escreix el trànsit de passatgers
(de 10 a més de 24 milions) des dels Jocs Olímpics de 1992. Les previsions
assenyalen que la xifra es duplicarà en el segon decenni del segle XXI fins
a situar-se en 40 milions de passatgers abans del 2020. 
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L’aeroport de Barcelona és, juntament amb el de Madrid-Barajas, un
element clau per al trànsit regular de passatgers i càrrega aèria a Espanya.
Per a Catalunya i Barcelona, és la gran oportunitat de disposar d’un poderós
catalitzador per atraure inversions i una baula fonamental de la cadena lo-
gística, turística i de negocis.

És important destacar, però, el fort auge que està tenint l’aeroport de
Girona (del 2003 al 2004 ha doblat el nombre de passatgers, passant
d’1.448.425 a 2.956.471 passatgers, respectivament).

L’àrea d’influència de l’aeroport de Barcelona la conformen un primer
anell de 5,5 milions d’habitants a menys d’una hora de cotxe, i un segon de
més d’11,5 milions si s’estén el radi d’acció fins a mitja hora de vol o tres
hores de cotxe. En total, una àrea d’influència de més de 17 milions
d’habitants.

D’altra banda, l’aeroport és a només 3 km del port de Barcelona, un dels
més importants del Mediterrani en tràfic de contenidors i líder del mercat
de creuers, i del Consorci de la Zona Franca, un dels parcs industrials i lo-
gístics més importants d’Espanya.

L’aeroport de Barcelona disposa actualment de tres pistes de vol –dues de
paral·leles i una de creuada, operatives fins i tot en condicions de baixa visi-
bilitat–, amb una capacitat de 90 operacions/hora i 1.200 operacions/dia, més
de 140.000 m2 de terminals de passatgers, més de 35.000 m2 de terminals de
càrrega i més de 85 posicions d’aeronaus. 

El 2003 va registrar més de 22 milions de passatgers (el 6,6 % més que
l’any anterior), 282.000 operacions d’aeronaus i 70.000 de càrrega. L’any 2004
s’hi van registrar 24.557.600 passatgers.

El setembre de 2004 entrava en servei la tercera pista, paral·lela a la pis-
ta principal 07-25, i s’inaugurava un edifici del Servei de Salvament i Ex-
tinció d’Incendis. Els mesos de juny i juliol de 2003 va entrar en servei la
reforma de la terminal B –nova zona comercial a la primera planta i millora
de la zona de recollida d’equipatges de la planta baixa– i es va inaugurar
l’ampliació de la terminal A, amb 24.358 m2 de superfície, cosa que ha
representat la incorporació d’un nou mòdul d’embarcament i desembar-
cament, denominat M-5, dotat amb sis passarel·les per a vols internacio-
nals i amb la UE. Així mateix, en el període 2002-2003 van començar a
operar dos nous edificis d’aparcament, davant les terminals A i C, amb
més de 5.000 places.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Aviació Civil, Ministeri
de Foment.

Configurar l’aeroport de Barcelona com una plataforma de connexions
és clau perquè Barcelona pugui disposar d’una bona xarxa de serveis inter-
continentals, fonamental per connectar-la amb les principals capitals eco-
nòmiques del món i perquè es desenvolupi el tràfic de càrrega aèria. 

3.1.4. Ports

L’ampliació del port de Barcelona representa més del 80 % de l’apartat por-
tuari del PIT 2000-2007 del Ministeri de Foment a Catalunya, de 1.548 M€.
Aquestes obres d’ampliació, que preveuen doblar la seva actual capacitat, s’es-
tan desenvolupant a bon ritme, i ja han finalitzat les corresponents a l’ampli-
ació del moll d’inflamables, el moll en nou contradic, el pont dels molls
de ponent i adossat, la primera fase de l’ampliació del moll adossat, la
nova bocana i la primera fase de la ZAL. Es preveu que totes les obres
d’ampliació del port finalitzin pels volts de l’any 2008.

S’ha aprovat el segon Pla estratègic de la comunitat logística del port de
Barcelona, que complementa i actualitza el primer Pla i centra el seu contin-
gut en el rerepaís del port. Pel que fa a les infraestructures, s’ha iniciat i exe-
cutat diversos projectes. D’una banda, s’han completat les actuacions més
importants per a l’aprofitament dels espais disponibles dins del perímetre ac-

GRÀFIC 1. NOMBRE DE PASSATGERS (en milers)
ALS AEROPORTS. CATALUNYA 2000-2004
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tual del port i, de l’altra, s’estan executant les obres dels dics sud i est, que
formaran els nous límits del port ampliat. 

Pel que fa a les obres d’ampliació del port, el dic sud ja es comença a
configurar sobre el mar. S’ha executat un quilòmetre d’espigó i els primers
recintes d’escullera s’han començat a omplir de terra. La prolongació del
dic est també està en fase d’execució. S’ha acabat la totalitat del dragatge i
s’està fent el rebliment de l’escullera d’assentament. En paral·lel, s’han
acabat les actuacions més importants per a l’aprofitament dels espais dispo-
nibles dins del perímetre portuari existent: l’ampliació del moll d’inflama-
bles, la primera fase de l’ampliació del moll adossat i l’entrada en servei de
la bocana nord. 

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

L’evolució del tràfic ha assolit increments molt positius; increments
que han estat ininterromputs en la darrera dècada i que el 2003 han por-
tat a assolir un tràfic total de 35,5 milions de tones, xifra que quasi dobla
la de fa deu anys i que representa un increment del 7,6 % respecte al
2002. Més extraordinària encara ha estat l’evolució que ha experimentat
el tràfic de contenidors i de vehicles nous. Més d’1.650.000 T, que dei-
xen molt enrere els 500.000 T de fa deu anys, i quasi 650.000 vehicles,
que tripliquen els del 1993. Pel que fa al tràfic de passatgers, el 2004
s’ha saldat amb més de 1.972.000 passatgers, entre els quals hi ha més
d’un milió de creueristes. 

GRÀFIC 2. NOMBRE DE PASSATGERS AL PORT
DE BARCELONA. CATALUNYA 1999-2003
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3.2. ELS MODELS DE TRANSPORT. ANÀLISI 

DE LA MOBILITAT: MODELS DE TRANSPORT

D’ACCESSIBILITAT I MOBILITAT INTERNA

Catalunya disposa d’una regió metropolitana al voltant de Barcelona
que concentra el 70 % de la població i dels llocs de treball tot i ocupar
solament el 10 % de la superfície, amb les consegüents economies d’es-
cala i d’aglomeració. 

Malgrat l’estancament demogràfic, s’ha produït un increment significa-
tiu de la superfície urbanitzada, especialment a la Regió Metropolitana de
Barcelona, que durant els últims vint-i-cinc anys ha més que doblat la seva
superfície urbanitzada.

TAULA 26. MITJANA DE DESPLAÇAMENTS. 

CATALUNYA 2004

El creixement econòmic continu i aquest tipus de desenvolupament
urbà han provocat un increment important de la mobilitat de béns i perso-
nes, especialment en aquelles relacions que no havien estat ateses tradicio-
nalment, les que no responien a un desenvolupament radial d’alta densitat.
Durant els últims vint anys, si bé la població no ha crescut gaire (12 %),
l’activitat econòmica s’ha doblat (en termes de PIB) i la mobilitat s’ha tri-
plicat (en termes de veh. × km).

Barcelona 3,0

Resta primera corona 2,9

Resta RMB 3,2

Barcelonès 2,9

Baix Llobregat 3,0

Maresme 3,3

Vallès Occidental 3,1

Vallès Oriental 3,2

Garraf 3,1

Alt Penedès 2,8

TOTAL 3,0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Autoritat
del Transport Metropolità.
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Aquesta extensió de les activitats i de la mobilitat per tot el territori ha
anat acompanyada d’una provisió d’infraestructures de transport, serveis i
comunicacions, però amb un ritme d’implantació més lent, la qual cosa ha
provocat fortes tensions sobre el territori i una certa debilitat del creixe-
ment. Les infraestructures segueixen el desenvolupament, no el dirigeixen,
i el mateix desenvolupament fa cada vegada més difícil trobar espai per en-
cabir les infraestructures necessàries.

Els 3,7 milions de persones que formen part de la població general de la
RMB duen a terme 11,0 milions de desplaçaments en un dia feiner, amb una
mitjana de tres desplaçaments per individu.

D’altra banda, cal destacar que, mentre que Barcelona presenta una ele-
vada capacitat per retenir els seus residents, la seva àrea d’influència imme-
diata (la resta de la primera corona) presenta una autocontenció molt
reduïda, i és Barcelona mateix la principal destinació exterior per als resi-
dents a la resta d’àmbits.

Del total de desplaçaments duts a terme, el 42,8 % es fan en vehicle privat
(4,7 milions de desplaçaments al dia).

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

El cotxe és el mitjà de transport més emprat (37,9 %), molt per sobre
d’altres mitjans com ara la moto (només el 3,7 %). L’ocupació mitjana per
vehicle és molt reduïda: 1,18 individus.

Pel que fa a l’ús dels modes de transport, a mesura que hom s’allunya de
la ciutat de Barcelona, l’ús del vehicle privat incrementa, en detriment del
transport públic. Mentre que els barcelonins fan en transport públic el 38,2 %
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GRÀFIC 3. MOBILITAT PER MODES DE TRANSPORT.
CATALUNYA 2004



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2004

60

dels seus desplaçaments, els residents de fora de la primera corona només
l’usen en el 10,3 % dels seus desplaçaments. Les comarques on es fa més ús
del transport públic són el Barcelonès (35,7 %), el Baix Llobregat (15,4 %) i
el Vallès Occidental (13,7 %).

Amb relació al motiu dels desplaçaments, es pot observar com la mobi-
litat no obligada (30,4 %) prima sobre l’obligada (25,8 %).

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

La major part dels desplaçaments per mobilitat obligada es duen a terme
en vehicle privat (55 %), mentre que la meitat dels desplaçaments per mo-
bilitat no obligada es fan caminant (48,5 %).

Pel que fa a la intermodalitat dels mitjans de transport, només el 7,7 % dels
desplaçaments impliquen l’ús combinat de modes de transport (el 92,3 %
dels viatges són unimodals). Els desplaçaments multimodals es fan en transport
públic, on gairebé una tercera part dels desplaçaments impliquen l’ús de cadenes
modals. Fent la comparativa 2003-2004, destaca que, mentre que la població es
manté estable, el nombre de desplaçaments s’ha incrementat d’un 5,3 %. 

Cal esmentar l’evolució positiva de la demanda des de la implantació de la
integració tarifària. Durant l’any 2003 va continuar l’augment de l’ús del trans-
port públic col·lectiu, que va ser del 4,6 %, motivat en gran part per la integració
tarifària i també per un increment de l’oferta de transport públic.

A la xarxa ferroviària, el creixement va ser de 14,1 milions de viatgers
respecte de l’any 2002, la qual cosa va situar la demanda dels modes ferro-
viaris fins als 517 milions de viatges. 
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GRÀFIC 4. MOBILITAT SEGONS MOTIUS
DE DESPLAÇAMENT. CATALUNYA 2004
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L’augment de viatgers més important en el tercer any d’integració
tarifària (2003) es va produir a la xarxa d’autobusos, amb un increment
de 23 milions de viatgers més, el 7,7 % respecte de l’any anterior. Els auto-
busos de l’EMT van tenir un augment del 7,6 % i els autobusos de transport
urbà de competència municipal, fora de l’àmbit de l’EMT, del 11,7 % respec-
te de l’any 2002.

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

La transformació de títols venuts a viatges, per tal de poder comparar l’evo-
lució en els darrers anys, dóna una xifra de viatges totals venuts de 882,9 mili-
ons, que representa un creixement respecte de l’any 2002 del 4,3 %. Aquesta
xifra significa que s’ha produït un increment acumulat de viatgers del 18 % res-
pecte de la situació anterior a la integració tarifària.

GRÀFIC  5. VIATGES VENUTS (en milions).
ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 1997-2003
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4. L’R+D+I A CATALUNYA

4.1. L’ESTAT DE L’R+D+I

A Catalunya, l’any 2003, les despeses internes en R+D són de 1.875,9 mi-
lions d’euros i el personal dedicat en equivalència a jornada completa en R+D
és de 33.411 persones. Les despeses internes redueixen el ritme de creixement
de l’any 2002 (el 15,2 % l’any 2003 respecte del 22,1 % l’any 2002) mentre que
el personal de recerca i desenvolupament l’augmenta (el 19,2 % de l’any 2003 da-
vant del 7,7 % de l’any 2002). Aquesta evolució situa les participacions de
Catalunya en el conjunt de l’Estat, en termes de despeses internes i personal d’R+D,
en nivells superiors als que tenia l’any 2002.

TAULA 27. DESPESES INTERNES I PERSONAL EN R+D I DESPESES
D’INNOVACIÓ. CATALUNYA 1998-2003

Fem notar, en aquest punt, que el manteniment del ritme de creixement de
les despeses internes en R+D de Catalunya de l’any 2003 seria insuficient per
aconseguir l’objectiu del 3 % del PIB per a l’any 2010, que van acordar els caps
d’Estat i de Govern al Consell Europeu de Barcelona del 2002.1 De totes ma-
neres, una taxa de creixement sostinguda del 15,2 % anual de les despeses in-

Unitats: despeses en milions d’euros i percentatges.

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Despeses internes en R+D: 1.075,4 1.129,8 1.262,2 1.333,9 1.628,0 1.875,9

Creix. anual (%) - 5,1 11,7 5,7 22,1 15,2

Creix. acumulat (%) - 5,1 17,4 24,0 51,4 74,4

Cat. respecte d’Esp. (%) 22,8 22,6 22,1 21,4 22,6 22,8

Personal en EJC en R+D: 20.023 21.896 25.107 26.037 28.034 33.411

Creix. anual (%) - 9,4 14,7 3,7 7,7 19,2

Creix. acumulat (%) - 9,4 25,4 30,0 40,0 66,9

Cat. respecte d’Esp. (%) 20,6 21,4 20,8 20,7 20,9 22,1

Despeses en innovació: 2.138,6 - 3.163,1 - - 3.549,0

Creix. anual (%) - - 24,0 - - 4,1

Creix. acumulat (%) - - 47,9 - - 66,0

Cat. respecte d’Esp. (%) 23,5 - 24,7 - - 23,7

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

1. Comunicació de la Comissió COM(2002) 499 final, d’11 de setembre de 2002.
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ternes en R+D situaria aquesta despesa en el 2,5 % del PIB l’any 2010, assolint
un import de 5.050,9 milions d’euros, que són unes magnituds força més ele-
vades que les actuals.2 Tanmateix, tal com diu Miquel Barceló a la Revista
Econòmica de Catalunya,3 Catalunya hauria de ser capaç, en aquest termini,
de recuperar el retard i d’acompanyar l’esforç dels països de la UE.

Pel que fa a les despeses en innovació, la taula 27 informa d’un total
de 3.549,0 milions d’euros a Catalunya l’any 2003. L’evolució que han se-
guit aquestes despeses, des de la darrera data que tenim informació, ha estat
molt minsa, amb el 4,1 % de creixement anual mitjà per al període 2000-2003.
La participació de les despeses en innovació de Catalunya respecte de les
del total de l’Estat ha perdut 1 punt percentual en relació amb la dada de
l’any 2000 i se situa en el 23,7 %.

4.2. ANÀLISI COMPARATIVA DE L’EVOLUCIÓ DE L’R+D+I

COM A ELEMENT DE GENERACIÓ DE VALOR AFEGIT

A CATALUNYA, ESPANYA I LA UE

El pes de les manufactures intensives en tecnologia en el conjunt de
la indústria catalana es manté pràcticament sense canvis entre el 2001 i
el 2002. En termes de valor afegit, aquesta participació és del 41 % per a
ambdós anys, mentre que, en termes d’ocupació, s’observa un lleuger in-
crement del 40 % al 41 %. A la indústria manufacturera espanyola aquests
sectors intensius en tecnologia tenen una presència inferior que la que tenen
a la indústria catalana. En termes de valor afegit, representen el 33 % del
total de la indústria i, en termes d’ocupació, representen el 29 % del total.
Aquests registres del conjunt nacional no han variat entre el 2001 i el 2002.

Si ens fixem ara en la productivitat de les manufactures intensives en
tecnologia, comprovem que s’amplifiquen els resultats que es van identifi-
car a la Memòria socioeconòmica i laboral 2003 del CTESC. Observem, per
a Catalunya, que les manufactures de tecnologia mitjana-alta segueixen tenint
l’any 2002 una productivitat inferior a la mitjana del conjunt de la indústria, i
veiem que aquesta relació fins i tot ha disminuït entre el 2001 i el 2002, passant
del 98 % de la mitjana industrial l’any 2001 al 96 % l’any 2002. La productivi-
tat de les manufactures de tecnologia alta presenta uns resultats normals i aug-
menta dos punts percentuals la seva distància per sobre de la productivitat

2. La previsió de creixement del PIB és la que surt publicada al Pla de sanejament de la
Comunitat Autònoma de Catalunya 2005-2008. Per als anys 2009 i 2010 es preveu el mateix
creixement nominal que per als anys 2006, 2007 i 2008 del Pla (5,7 % anual).
3. «Tecnologia, innovació… competitivitat» és el títol de l’article que Miquel Barceló ha
escrit al núm. 49/50 de la Revista Econòmica de Catalunya.
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tenen a la indústria
espanyola.
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mitjana de la indústria, des del 119 % de l’any 2001 fins al 121 % de
l’any 2002. Per a Espanya, observem com ambdós tipus de manufactures
intensives en tecnologia (alta, i mitjana-alta) tenen una productivitat supe-
rior a la del conjunt de la indústria. De totes maneres, sorprèn, en el cas es-
panyol, la forta caiguda que experimenta la relació entre la productivitat de
les manufactures de tecnologia alta i la productivitat mitjana de la indústria,
que disminueix del 128 % de l’any 2001 al 112 % de l’any 2002.

TAULA 28. ALTA TECNOLOGIA MANUFACTURERA I VALOR
AFEGIT. CATALUNYA I ESPANYA 2001-2002

Unitats: valor afegit en milers d’euros i productivitat en euros.

2001 Valor afegit % Ocupació % Producti. %

CATALUNYA:

Manu. de tec. alta 2.469.997 9 54.300 7 45.488 119

Manu. de tec. mitjana-alta 9.212.964 32 245.100 33 37.589 98

Total manufactures 28.495.821 100 746.200 100 38.188 100

ESPANYA:

Manu. de tec. alta 7.172.436 7 158.000 5 45.395 128

Manu. de tec. mitjana-alta 27.045.223 26 718.700 24 37.631 106

Total manufactures 104.193.000 100 2.937.400 100 35.471 100

CAT. / ESP.:

Manu. de tec. alta 34 % - 34 % - 100 % -

Manu. de tec. mitjana-alta 34 % - 34 % - 100 % -

Total manufactures 27 % - 25 % - 108 % -

2002 Valor afegit % Ocupació % Producti. %

CATALUNYA:

Manu. de tec. alta 2.489.975 9 50.800 7 49.015 121

Manu. de tec. mitjana-alta 9.307.799 32 239.100 34 38.928 96

Total manufactures 28.776.590 100 709.700 100 40.548 100

ESPANYA:

Manu. de tec. alta 6.233.921 6 152.000 5 41.013 112

Manu. de tec. mitjana-alta 28.538.429 27 716.300 24 39.841 108

Total manufactures 107.436.000 100 2.924.100 100 36.742 100

CAT. / ESP.:

Manu. de tec. alta 40 % - 33 % - 120 % -

Manu. de tec. mitjana-alta 33 % - 33 % - 98 % -

Total manufactures 27 % - 24 % - 110 % -

Font: elaboració pròpia a partir d’Indicadors d’alta tecnologia i Comptabilitat Regional
d’Espanya de l’INE.
Nota: el valor afegit està valorat brut a cost dels factors.
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L’anàlisi de les participacions de Catalunya en el total d’Espanya revela
canvis substancials pel que fa a les manufactures de tecnologia alta. Compro-
vem com la participació de les manufactures catalanes de tecnologia alta res-
pecte de les manufactures espanyoles de tecnologia alta augmenta del 33 %
l’any 2001 al 40 % l’any 2002. Al mateix temps, la productivitat comparada en-
tre les manufactures catalanes i espanyoles de tecnologia alta creix vint punts
percentuals entre el 2001 (100 %) i el 2002 (120 %). La principal expli-
cació d’aquests canvis és la reducció del valor afegit de les manufactures
espanyoles de tecnologia alta en 938.515 milers d’euros, que representa
una variació del -13,1 % entre el 2001 i el 2002.

4.3. L’ESTAT DE L’R+D ALS ÀMBITS PÚBLIC I PRIVAT

TAULA 29. DESPESA INTERNA EN R+D PER COMUNITATS
AUTÒNOMES I SECTORS. 2003

Unitats: milers d’euros i percentatges.

Total
%

PIB
Sec. Públic

%
total

Sec. Privat
%

total

Madrid 2.346.286 1,81 1.004.676 42,8 1.341.610 57,2

País Basc 667.281 1,42 155.351 23,3 511.930 76,7

Navarra 177.914 1,41 49.646 27,9 128.268 72,1

Catalunya 1.875.855 1,38 626.780 33,4 1.249.075 66,6

TOTAL ESTAT 8.213.036 1,11 3.753.722 45,7 4.459.314 54,3

Andalusia 903.152 0,89 558.228 61,8 344.924 38,2

Castella i Lleó 366.728 0,88 172.809 47,1 193.919 52,9

València 631.985 0,87 412.356 65,2 219.630 34,8

Galícia 338.446 0,86 202.884 59,9 135.562 40,1

Aragó 169.087 0,74 71.465 42,3 97.621 57,7

Múrcia 134.404 0,73 75.573 56,2 58.830 43,8

Astúries 113.280 0,70 66.843 59,0 46.436 41,0

Rioja 36.684 0,66 13.330 36,3 23.355 63,7

Extremadura 80.852 0,63 70.731 87,5 10.121 12,5

Canàries 168.448 0,55 141.121 83,8 27.328 16,2

Cantàbria 43.745 0,47 27.130 62,0 16.615 38,0

Castella - la Manxa 110.905 0,44 63.910 57,6 46.995 42,4

Balears 46.323 0,25 39.298 84,8 7.025 15,2

Ceuta i Melilla 1.664 0,07 1.593 95,7 71 4,3

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.
Nota 1: el sector públic inclou l’Administració i l’ensenyament superior.
Nota 2: el sector privat inclou empreses i IPSAL.
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La depesa interna en R+D en relació amb el PIB en el conjunt de l’Estat
augmenta de l’1,03 % al l’1,11 % entre el 2002 i el 2003. L’execució de la
despesa mostra un lleuger predomini del sector privat (54,3 %) enfront del
sector públic (45,7 %) l’any 2003, tal com passava un any enrere en què les
participacions eren molt semblants (vegeu la taula 29).

A Catalunya, la despesa interna en R+D en relació amb el PIB també
augmenta entre els anys 2002 i 2003, de l’1,27 % a l’1,38 %. Aquest resultat
es pot considerar molt positiu tenint en compte que l’objectiu del III Pla de
recerca de Catalunya 2001-2004 xifrava en l’1,40 % el percentatge de des-
pesa en R+D en relació amb el PIB a assolir al final del Pla. 

La despesa executada pel sector públic creix a un ritme superior al del
sector privat i guanya 2,3 punts percentuals la seva participació en la des-
pesa total. Malgrat això, el sector privat predomina en la distribució de la
despesa amb una participació del 66,6 % sobre el total.

Catalunya passa a ocupar al 2003 la quarta posició de la llista de comu-
nitats autònomes amb una despesa interna en R+D en relació al PIB més al-
ta, i perd una posició respecte del 2002 en favor de Navarra. En els primers
llocs de llista se situen Madrid i el País Basc.

Tal com destacàvem a la Memòria de l’any passat, a partir de les dades
de l’any 2002, seguim observant per a l’any 2003 que les comunitats que
tenen una despesa interna en R+D en relació al PIB superior a la mitjana
nacional mostren una distribució de la despesa on predomina el sector pri-
vat, mentre que les comunitats que estan per sota de la mitjana nacional te-
nen una distribució dominada pel sector públic (tret de la Rioja, Aragó i
Castella i Lleó).

L’exercici que ens proposem fer ara és comparar les grans magnituds
d’R+D entre Catalunya i diverses zones de referència: Madrid, País Basc i
Navarra, que són comunitats autònomes que estan per sobre de Catalunya en
termes de despesa en R+D respecte del PIB; València, el conjunt de l’Estat
espanyol, Rhône-Alpes, i la UE-15. La comparació se centrarà en les varia-
bles següents: distribució de la despesa interna i del personal ocupat en R+D,
percentatge d’investigadors respecte del personal total ocupat en R+D i des-
pesa interna en R+D mitjana per personal total, per sectors. Començarem
aquest exercici amb la descripció de les dades de Catalunya.

La taula 30 confirma el predomini, a Catalunya, del sector privat en la
distribució de la despesa interna i del personal total ocupat en R+D. Aquest
predomini és degut al protagonisme del sector empreses. En canvi, la dis-

A Catalunya, la 
despesa interna
en R+D en relació 
amb el PIB 
augmenta entre
els anys 2002
i 2003, de l’1,27 % 
a l’1,38 %.
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tribució del nombre d’investigadors mostra una forta acumulació en el sec-
tor públic, amb el 62 % del total. L’ensenyament és el sector amb més
nombre d’investigadors (8.905), amb una participació sobre el total del
48,4 %. També observem que el 55 % del personal total ocupat en R+D són
investigadors i que aquest percentatge és més alt en el sector públic (74,7 %)
que en el sector privat (38,5 %). Finalment, la taula 30 informa que la despesa
interna mitjana per ocupat en R+D, a Catalunya l’any 2003, és de 56.145
euros. Comprovem que aquesta despesa mitjana és màxima en el sector em-
preses, amb un import de 69.059 euros, que coincideix amb el sector en què
predomina la despesa interna i el personal total en R+D.

TAULA 30. DISTRIBUCIÓ PER SECTORS DE LA DESPESA INTERNA
I PERSONAL OCUPAT EN EJC EN R+D. CATALUNYA 2003

A continuació, analitzem les diferències relatives en les variables d’R+D
entre Catalunya i les zones de referència abans indicades, que estan calcula-
des a la taula 31.4 Podem enumerar les observacions següents:

j. A totes les comunitats autònomes i al conjunt de l’Estat espanyol es
dóna que el percentatge d’investigadors en relació al personal total
ocupat en R+D és més elevat que el de Catalunya. Les diferències va-
rien entre el 3,3 % de més de Madrid i el 20,1 % de Navarra. Aquest
indicador no s’ha pogut calcular per a la resta de zones de referència.

k. L’observació a) es repeteix per al sector privat, i en particular en el
sector empreses. Pel que fa al sector empreses, Navarra és la zona de

Unitats: percentatges; despesa interna / personal total en euros.

Total
sectors

Sector
públic

Administració Ensenyament
Sector
privat

Empreses IPSL

Despesa
interna

100,0 33,4 9,1 24,3 66,6 66,3 0,3

Personal total 100,0 45,7 10,7 35,0 54,3 53,9 0,4

Investigadors 100,0 62,0 13,5 48,4 38,0 37,5 0,5

Invest. / 
Pers. total

55,0 74,7 69,5 76,2 38,5 38,3 66,9

Des. int. /
Pers. tot.

56.145 41.078 47.593 39.080 68.811 69.059 37.412

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE.

4. El càlcul de les diferències relatives es fa descomptant del valor de qualsevol variable de
qualsevol zona de referència el valor corresponent a Catalunya, dividint aquesta resta pel
valor de Catalunya i multiplicant el resultat obtingut per 100.

La despesa mitjana
per ocupat en R+D,

a Catalunya
l’any 2003, és de

56.145 euros.

A totes les CA
i al conjunt de

l’Estat espanyol,
el percentatge

d’investigadors en
relació amb el
personal total

ocupat en R+D
és més elevat que
el de Catalunya.
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referència amb menys diferència relativa, amb el 4,2 % de més, i el País
Basc és la que supera Catalunya amb més intensitat, amb el 32,3 %.

l. Totes les zones de referència tenen un sector administració amb una
despesa interna mitjana per ocupat en R+D superior a la de
Catalunya. Les diferències relatives oscil·len entre la que té el con-
junt de l’Estat espanyol, amb una despesa mitjana superior a la cata-
lana del 2,9 %; i la del conjunt de la UE-15, amb una despesa mitjana
superior a la de Catalunya del 103,1 %.

m.L’observació c) es repeteix per al conjunt del sector públic, i en par-
ticular en el sector ensenyament, llevat del cas de Navarra. Prenent
les dades del sector ensenyament, comprovem que la distància més
petita respecte de Catalunya es dóna amb el conjunt de l’Estat espa-
nyol, amb el 5,7 % de més, i la distància més gran es dóna amb Rhô-
ne-Alpes, amb el 92,7 % de més.

Totes les zones 
de referència
tenen un sector 
administració 
amb una despesa 
interna mitjana per 
ocupat en R+D 
superior a la de 
Catalunya..
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4.4. INNOVACIÓ A LES EMPRESES. MOMENT ACTUAL 

I EVOLUCIÓ

Les depeses en innovació de les empreses de Catalunya són, l’any 2003,
de 2.916,8 milions d’euros (vegeu la taula 32). Aquestes despeses han ex-
perimentat un creixement anual mitjà del 2 % des de l’any 2000, creixement
que és molt reduït en comparació amb el que han tingut les despeses en
R+D del conjunt de sectors (vegeu la taula 27); i en comparació amb el que
hi ha hagut al conjunt de l’Estat, ja que la participació catalana en el total
de les despeses en innovació de les empreses del conjunt d’Espanya s’ha re-
duït 1 punt percentual entre els anys 2000 i 2003. També observem que les
pimes han protagonitzat els canvis més significatius: el comportament ex-
pansiu de les seves despeses en innovació (creixement anual mitjà del 6 %)
les situa per sobre de les grans empreses tant en la distribució de la despesa
total en innovació de Catalunya (52,4 %) com en la participació catalana en
les despeses en innovació del total de l‘Estat (29,5 %).

TAULA 32. DESPESES EN INNOVACIÓ DE LES EMPRESES. 
CATALUNYA 2000-2003

A partir de les dades facilitades per l’IDESCAT d’innovació tecnològi-
ca a les empreses,5 podem presentar dues taules més en aquest subapartat:

Unitats: milers d’euros i percentatges.

IMPORT 2000 2003
Pimes 1.297.262 1.529.857

Grans empreses 1.453.841 1.386.964
Total 2.751.103 2.916.821

DISTRIBUCIÓ 2000 2003
Pimes 47,2 52,4

Grans empreses 52,8 47,6
Total 100,0 100,0

CREIXEMENT MITJÀ ANUAL 2000 2003
Pimes - 6,0

Grans empreses - -1,5

Total - 2,0
PERCENT. RESPECTE D’ESPANYA 2000 2003

Pimes 26,7 29,5
Grans empreses 27,4 23,0

Total 27,0 26,0
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del MCT i de l’INE.

5. La font original d’aquestes dades és l’Enquesta sobre innovació tecnològica a les
empreses que du a terme l’INE. Vegeu la Memòria socioeconòmica i laboral de
Catalunya 2003 del CTESC.
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una sobre la distribució de la despesa en innovació segons el tipus d’activi-
tat innovadora i la grandària de l’empresa (taula 33) i una altra sobre la xifra
de negocis obtinguda segons el nivell d’innovació del producte i la grandà-
ria de l’empresa (taula 34).

La taula 33 mostra que les activitats innovadores que absorbeixen més
recursos són l’R+D i l’adquisició d’equipament, que representen el 80,9 %
de les despeses en innovació de les empreses catalanes l’any 2002. Altres
activitats d’innovació com ara el disseny, l’adquisició d’altres coneixements
externs i la comercialització hi tenen participacions entre el 5 % i el 7 %. Ob-
servem que la formació només representa el 0,9 % del total. Aquest patró de
distribució per al conjunt de les empreses presenta algunes diferències segons
la grandària de l’empresa. A les empreses que tenen entre 10 i 50 treballadors,
destaca l’elevada participació relativa del disseny (12,5 %) i el pes de la for-
mació (2 %). A les empreses que tenen entre 51 i 200 treballadors sorprèn
l’alta participació relativa de l’R+D interna (61,6 %), segurament en detri-
ment de l’R+D externa (5,0 %). Finalment, les empreses de més de 200 tre-
balladors tenen una distribució de les despeses en innovació tecnològica
molt semblant a la del total de les empreses.

TAULA 33. DISTRIBUCIÓ DE LES DESPESES EN INNOVACIÓ 
A LES EMPRESES SEGONS TIPUS D’ACTIVITAT INNOVADORA

I GRANDÀRIA DE L’EMPRESA. CATALUNYA 2000-2002

Unitats: percentatges i diferencies entre percentatges.

Distribució 2002: 10-50 51-200 > 200 tr. Total

R+D interna 27,7 61,6 40,9 41,1

Adquisició d’equipament 44,1 22,0 15,0 22,2

R+D externa 3,5 5,0 25,0 17,6

Disseny 12,5 3,4 5,6 6,8

Adquisició d’altres coneixements externs 7,0 3,7 6,6 6,3

Comercialització 3,2 3,3 6,4 5,3

Formació 2,0 1,1 0,5 0,9

Diferència 2000-2002: 10-50 51-200 > 200 tr. Total

R+D interna 3,9 28,9 2,0 7,0

Adquisició d’equipament -7,8 -19,9 -11,2 -13,4

R+D externa -1,5 0,6 6,3 5,2

Disseny 4,0 -0,3 2,7 2,4

Adquisició d’altres coneixements externs 4,1 -9,1 -0,1 -0,9

Comercialització -2,9 0,0 0,7 0,0

Formació 0,1 -0,2 -0,4 -0,3
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per IDESCAT.
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Seguint amb el comentari de la taula 33, observem que hi ha alguns can-
vis destacats entre la situació de l’any 2002 i la del 2000. Pel que fa al con-
junt de les empreses, veiem que augmenta la participació de l’R+D (interna
i externa) i del disseny, mentre que disminueix la d’adquisició d’equipa-
ment, adquisició d’altres coneixements externs i formació. El canvi més
important és la disminució de 13,4 punts percentuals del pes de l’adquisició
d’equipament, fet que també s’aprecia sigui quina sigui la grandària de
l’empresa malgrat que es doni amb intensitats diferents.

La taula 34 demostra que les empreses innovadores tenen un percentat-
ge de la xifra de negocis degut a productes nous o sensiblement millorats
(22,4 %) superior al de les empreses EIN (14,6 %) i aquestes, alhora, superior al del
conjunt de les empreses (7,2 %).

TAULA 34. PERCENTATGE DE LA XIFRA DE NEGOCIS 
OBTINGUT SEGONS EL NIVELL D’INNOVACIÓ DEL PRODUCTE.

CATALUNYA 2002

4.5. PATENTS

Comentarem en aquest subapartat les dades referents al nombre de pa-
tents registrades a l’Oficina Europea de Patents (EPO) i farem una com-
parativa de Catalunya amb diverses zones de referència: Madrid, País

Unitats: percentatges.

Total empreses: 10-50 51-200 > 200 tr. Total

Productes nous o sensiblement millorats 4,6 4,3 10,7 7,2

Productes sense alterar o lleugera. modificats 95,4 95,7 89,3 92,9

Empreses EIN2: 10-50 51-200 > 200 tr. Total

Productes nous o sensiblement millorats 16,7 13,3 14,2 14,6

Productes sense alterar o lleugera. modificats 83,3 86,7 85,8 85,4

Empreses innovadores1: 10-50 51-200 > 200 tr. Total

Productes nous o sensiblement millorats 28,0 23,8 20,6 22,4

Productes sense alterar o lleugera. modificats 72,0 76,2 79,4 77,7

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per IDESCAT.
1) Es considera empresa innovadora la que introdueix en els darrers tres anys productes
tecnològicamnt nous o millorats en el mercat o processos tecnològicament nous o millorats en
els seus mètodes de producció.
2) És el conjunt d’empreses innovadores més les empreses amb innovacions en curs o no
exitoses. 
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Basc, València, Estat espanyol, Rhône-Alpes, Baden-Württemberg,
Lombardia, UE-15 i el conjunt dels 10 nous estats membres de la UE. Les
patents ja van ser tractades a la Memòria socioeconòmica i laboral de
Catalunya del 20026 i, en aquesta edició, es torna a reprendre la seva anà-
lisi en disposar de noves dades. El seu tractament es fa necessari en un
capítol dedicat a l’R+D+I per les raons que dóna la Comissió Europea en
l’edició 2004 de l’informe European business:7 les patents són la protec-
ció de qualsevol innovació i dels descobriments de la recerca que es facin.
El mateix document de la Comissió Europea afirma que la protecció dels
drets de la propietat intel·lectual ha esdevingut un element cada vegada
més estratègic per a les empreses, universitats i organitzacions públiques
de recerca que inverteixen en R+D+I.

Les primeres dades que comentarem són les del nombre de patents (per
milió d’habitants) del gràfic 6. Catalunya va presentar l’any 2002 61,5 pa-
tents per milió d’habitants a l’EPO; va ser la zona de referència espanyola
amb més activitat registradora però es va situar molt lluny de les xifres que
presenten les primeres zones de referència del gràfic.

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

6. Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2002 del CTESC.
7. European business (1998-2002), publicació que pertany a la col·lecció «Panorama of the
European Union» de la Comissió Europea i EUROSTAT, edició 2004.
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GRÀFIC 6. PATENTS A L’EPO. 
DIVERSES ZONES. 2000-2002
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A partir del gràfic 7 disposem de la distribució del nombre de patents
per secció d’aplicació a Catalunya l’any 2002. Observem que els principals
camps d’aplicació de les patents catalanes són el transport i similars, les ne-
cessitats humanes, l’electricitat, i la química i el metall. La situació obser-
vada a la UE-15, Baden-Württemberg i el conjunt dels 10 nous EEMM
revela una presència més gran de les seccions de física i enginyeria mecà-
nica que la que tenen a Catalunya. 

Un altre aspecte que hem considerat convenient d’analitzar és el registre
de les patents d’alta tecnologia. Al gràfic 8 representem les patents d’alta
tecnologia (per milió d’habitants) de les diverses zones de referència per al
període 2000-2002, i al gràfic 9 representem la composició de les patents
d’alta tecnologia per grups a Catalunya l’any 2002.

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

GRÀFIC 7. PATENTS A L’EPO CLASSIFICADES 
PER SECCIÓ. CATALUNYA 2002
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’EUROSTAT.

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

Catalunya va registrar 5,6 patents d’alta tecnologia per milió d’habitants
l’any 2002. Madrid va ser l’única zona de referència espanyola que va superar

GRÀFIC 8. PATENTS D’ALTA TECNOLOGIA A L’EPO.
DIVERSES ZONES. 2000-20002

GRÀFIC 9. PATENTS D’ALTA TECNOLOGIA A L’EPO.
CLASSIFICADES PER GRUPS. CATALUNYA 2002
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Catalunya en aquest apartat. Tal com passava amb les dades del nombre
total de patents, les primeres zones de referència del gràfic 8 tenen una
intensitat registradora molt superior a la de Catalunya. En relació amb la
classificació de les patents d’alta tecnologia per grups, veiem que
Catalunya l’any 2002 situava més del 80 % d’aquestes patents en els camps
dels ordinadors i equips d’oficina i la tecnologia de les comunicacions.

4.6. LA BALANÇA COMERCIAL TECNOLÒGICA

Comentarem en aquest apartat les dades del comerç exterior de pro-
ductes industrials de Catalunya segons el seu contingut tecnològic per al
període 2001-2004, que estan calculades a la taula 35.8

TAULA 35. COMERÇ EXTERIOR DE PRODUCTES INDUSTRIALS 
PER CONTINGUT TECNOLÒGIC. CATALUNYA 2001-2004

8. La classificació dels productes industrials segons el nivell tecnològic (R+D) és la següent:
Alt: maquinària d’oficina i ordinadors, material electrònic, navegació aèria o espacial i pro-
ductes farmacèutics. Mitjà-alt: instruments de precisió, material de transport, química (llevat
dels productes farmacèutics), maquinària i material elèctric i maquinària i equips mecànics.
Mitjà-baix: cautxú i matèries plàstiques, refinat de petroli, metalls i minerals no metàl·lics i
productes metàl·lics. Baix: alimentació, tèxtil, paper, fusta i arts gràfiques i edicions.
Aquesta classificació de l’OCDE és feta d’acord amb la importància de les despeses en R+D
en relació amb la producció dels principals països membres (IDESCAT).

Unitats: milions d’euros i percentatges.

2001 2002 2003 fins set. 2004

TOTAL EXPORTACIONS 35.435,4 35.897,4 36.289,4 27.989,6

nivell tecnològic alt 4.028,2 4.436,6 4.383,5 3.082,6

nivell tecnològic mitjà alt 18.482,1 18.323,9 18.663,6 14.617,6

nivell tecnològic mitjà baix 4.690,6 4.782,8 4.846,6 3.982,1

nivell tecnològic baix 8.234,5 8.354,1 8.395,7 6.307,3

Total exportacions (%) 100,0 100,0 100,0 100,0

nivell tecnològic alt 11,4 12,4 12,1 11,0

nivell tecnològic mitjà alt 52,2 51,0 51,4 52,2

nivell tecnològic mitjà baix 13,2 13,3 13,4 14,2

nivell tecnològic baix 23,2 23,3 23,1 22,5

Partic. (%) export. espanyoles 29,9 29,7 29,0 28,5

nivell tecnològic alt 38,4 38,4 36,9 36,1

nivell tecnològic mitjà alt 32,4 31,9 30,8 30,8

nivell tecnològic mitjà baix 19,4 19,8 19,3 19,0

nivell tecnològic baix 30,8 30,1 30,5 29,8

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT.
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TAULA 35. COMERÇ EXTERIOR DE PRODUCTES INDUSTRIALS 
PER CONTINGUT TECNOLÒGIC. CATALUNYA 2001-2004

(CONTINUACIÓ)

Unitats: milions d’euros i percentatges.

2001 2002 2003 fins set. 2004

TOTAL IMPORTACIONS 45.548,7 47.087,6 49.173,2 40.103,0

nivell tecnològic alt 5.611,9 6.394,0 6.653,4 4.991,4

nivell tecnològic mitjà alt 21.815,4 22.677,6 23.661,5 19.773,2

nivell tecnològic mitjà baix 8.386,1 7.930,0 8.468,0 6.998,2

nivell tecnològic baix 9.735,3 10.086,0 10.390,3 8.340,2

Total importacions (%) 100,0 100,0 100,0 100,0

nivell tecnològic alt 12,3 13,6 13,5 12,4

nivell tecnològic mitjà alt 47,9 48,2 48,1 49,3

nivell tecnològic mitjà baix 18,4 16,8 17,2 17,5

nivell tecnològic baix 21,4 21,4 21,1 20,8

Partic. (%) import. espanyoles 30,8 31,4 30,9 30,8

nivell tecnològic alt 26,1 29,7 29,8 28,2

nivell tecnològic mitjà alt 31,1 31,9 31,3 31,7

nivell tecnològic mitjà baix 31,3 29,6 28,7 28,2

nivell tecnològic baix 33,3 33,2 32,5 32,6

2001 2002 2003 fins set. 2004

SALDO COMERCIAL -10.113,3 -11.190,2 -12.883,8 -12.113,4

nivell tecnològic alt -1.583,7 -1.957,4 -2.269,9 -1.908,8

nivell tecnològic mitjà alt -3.333,3 -4.353,7 -4.997,9 -5.155,6

nivell tecnològic mitjà baix -3.695,5 -3.147,2 -3.621,4 -3.016,1

nivell tecnològic baix -1.500,8 -1.731,9 -1.994,6 -2.032,9

Saldo comercial (%) 100,0 100,0 100,0 100,0

nivell tecnològic alt 15,7 17,5 17,6 15,8

nivell tecnològic mitjà alt 33,0 38,9 38,8 42,6

nivell tecnològic mitjà baix 36,5 28,1 28,1 24,9

nivell tecnològic baix 14,8 15,5 15,5 16,8

Partic. (%) s. comerc. espanyol 34,6 38,8 37,7 37,6

nivell tecnològic alt 14,3 19,6 21,7 20,9

nivell tecnològic mitjà alt 25,4 31,9 33,4 34,8

nivell tecnològic mitjà baix 146,4 118,3 83,4 78,7

nivell tecnològic baix 60,4 67,5 45,1 46,1

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT.
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Observem un augment del dèficit comercial de productes industrials de
Catalunya amb l’exterior del 27,4 % entre el 2001 (-10.113,3 milions d’eu-
ros) i el 2003 (-12.883,8 milions d’euros). Aquesta evolució tan negativa
queda palesa amb l’empitjorament de la participació del saldo comercial en
el PIB a preus corrents ja que ha passat del -8,4 % l’any 2001 al -9,5 %
l’any 2003. Això vol dir que, a través del comerç exterior de productes
industrials, Catalunya cada vegada perd més diners en proporció als que
genera.

Els productes de contingut tecnològic alt i mitjà-alt han augmentat 9,7
punts percentuals la seva participació en el saldo comercial total i el tercer
trimestre del 2004 han arribat a responsabilitzar-se del 58,4 % del dèficit to-
tal. Aquest resultat és conseqüència d’una pèrdua d’importància relativa dels
productes de contingut tecnològic alt i mitjà-alt en les exportacions (-0,3 punts
percentuals) i d’un augment de les importacions (1,5 punts percentuals).

Per acabar, fem notar que ha augmentat la participació del dèficit comercial
de Catalunya en el dèficit comercial del conjunt de l’Estat: des del 34,6 % a
l’inici del període fins al 37,6 % al final. Les partides de contingut tecnolò-
gic alt i mitjà-alt explicarien aquest comportament negatiu de la participa-
ció catalana en el dèficit comercial espanyol.
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5. EL SECTOR PÚBLIC

5.1. EL SECTOR PÚBLIC CENTRAL

5.1.1. Les inversions del sector públic a Catalunya

La inversió prevista per a Catalunya des de l’Administració central
per a l’any 2004 arriba als 2740,2 milions d’euros, una xifra que significa
un increment del 7,1 % respecte de l’any 2003. Pel al conjunt de la in-
versió territorialitzada espanyola, l’increment ha estat del 9,6 %; per
tant, la inversió regionalitzada a Catalunya ha perdut pes respecte de la
total. La inversió territorialitzada a Catalunya s’ha situat en el 15,6 % del
total estatal. Malgrat tot, en el decurs dels darrers vuit anys la tendència
ha estat positiva, i la inversió per càpita a Catalunya s’ha anat aproxi-
mant a la inversió per càpita total regionalitzada. Mentre que, per a l’any
1998, la inversió pressupostada del Govern central territorialitzada a
Catalunya es trobava prop del 48,8 % de la mitjana per càpita espanyola,
el 2004, amb una inversió per càpita de 409 euros, s’arriba al 99,5 % de
la mitjana estatal.

L’augment que s’ha produït de les inversions del Govern central a
Catalunya respon principalment a la posada en marxa d’un conjunt de
projectes en infraestructures que han permès reequilibrar la situació. Bà-
sicament estem parlant, en primer lloc, de la construcció del tren de gran
velocitat, que hauria de connectar Barcelona amb Madrid i amb la fron-
tera francesa. Una obra que s’està desenvolupant sota la tutela de l’em-
presa Gestor d’Infraestructures Ferroviàries i que ha pressupostat tota
sola la inversió de 1.255,1 milions d’euros a Catalunya (el 45,8 % de la
inversió estatal a Catalunya); en segon lloc, del conjunt de reformes pre-
vistes a l’aeroport del Prat, engegades per l’empresa Aeroports Espa-
nyols i Navegació Aèria, amb 445 milions d’euros pressupostats; Ports
de l’Estat, amb una inversió prevista de 160,5 milions d’euros, la major
part pressupostats al port de Barcelona; RENFE, amb 122,7 milions
d’euros pressupostats i, finalment, Societat Estatal d’Infraestructures del
Transvasament SA, que, finalment, no durà endavant la seva inversió,
pressupostada a Catalunya en 167 milions d’euros, en replantejar-se el
projecte de transvasament de l’Ebre. 

El 86 % de la inversió pressupostada per l’Administració central per a
l’any 2004 ha vingut de part del Grup Fomento, el 70 % de la qual ha estat
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liquidada. La relació d’inversions finalment executades que ha invertit el
Grup Fomento a Catalunya en el decurs dels darrers cinc anys ha estat
el 69,9 % de les que inicialment havia pressupostat; a la vegada, la in-
versió del Grup Fomento ha estat, de mitjana, el 82,6 % de la inversió
total territorialitzada de l’Administració central a Catalunya.

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

L’evolució que presenta la inversió total regionalitzada pressupostada
per l’Administració central a Catalunya es pot veure al gràfic 10; hi tro-
bem també la part que ha pressupostat el Grup Fomento a Catalunya, així
com també les inversions liquidades per la mateixa entitat. Com a nota re-
marcable podem apuntar el fet que només per a l’any 1998 l’Estat va inver-
tir, a través del Grup Fomento, a Catalunya, una suma més important de la
que inicialment hi havia pressupostada.

En conclusió, en el decurs dels darrers anys, podem observar una pro-
gressiva recuperació de la inversió de l’Estat a Catalunya fins a situar-la
prop de la mitjana espanyola d’inversió pública estatal per càpita. Aquesta
progressió és deguda principalment a la propulsió d’un conjunt de projectes
encaminats a la millora i al foment d’inversions estratègiques per a l’eco-
nomia catalana. Tanmateix, però, val a dir que la projecció pressupostària
per als propers anys no inclou de moment nous projectes, de manera que un
cop assolits els projectes actuals es pot córrer el perill de retornar a nivells
d’inversió per càpita excessivament baixos per a l’economia catalana.

GRÀFIC 10. INVERSIÓ PRESSUPOSTADA I LIQUIDADA 
PER L’ESTAT (en milions d’euros). CATALUNYA 1997-2003
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5.1.2. La recaptació dels tributs estatals a Catalunya

Els ingressos obtinguts per l’Estat a Catalunya l’any 2004, amb un valor
acumulat fins al novembre de 27.944 milions d’euros, representen el 21,6 %
de la recaptació total territorialitzada al conjunt de comunitats autònomes per
l’Agència Estatal d’Administració Tributària. Aquesta quantitat inclou la cis-
tella d’impostos cedida a les comunitats autònomes de règim comú i a les cor-
poracions locals amb la reforma tributària de l’any 2002.

TAULA 36. RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’ESTAT. CATALUNYA,
gener-novembre de 2004

En termes quantitatius, les figures tributàries amb una recaptació més
elevada són l’IVA, amb una recaptació acumulada de 10.972 milions
d’euros, i l’ IRPF, amb un total de 9.865 milions d’euros recaptats. La re-
captació de l’IVA a Catalunya representa el 25,4 % de la recaptació total re-
gionalitzada per aquest impost a tot l’Estat i mostra un creixement del 13,7 %
respecte de l’exercici fiscal precedent, un comportament més dinàmic que
el del conjunt de comunitats autònomes. La recaptació a Catalunya de
l’IRPF significa, en canvi, el 22,9 % del total territorialitzat i, a diferència
de l’any precedent, es mostra més dinàmic que a la resta de l’Estat. El com-
portament poc dinàmic en general de l’IRPF s’explica, en bona part, per
l’efecte de la reforma fiscal.

L’impost de societats s’ha mostrat també molt dinàmic, però tot i augmen-
tar el 20,5 % respecte de l’any precedent a Catalunya, aquest creixement ha es-
tat inferior al registrat pel conjunt de comunitats autònomes (21,1 %).

Unitats: milions d’euros i percentatges.

2004
Catalunya / 
Total CCAA

Variació 2003-2004

Catalunya Total CCAA

IRPF 9.865 22,9 3,1 2,6

Impost de Societats 5.036 21,9 20,5 21,1

IVA 10.972 25,4 13,7 10,7

Impostos especials 962 6 5,3 3,4

Impostos sobre tràfic exterior 497 44 26,1 23,3

Altres ingressos tributaris 611 20,3 3,8 19,9

TOTAL 27.944 21,6 10,5 8,8

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Informe mensual de recaptació tributària de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
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Els impostos especials, amb un augment del 5,3 % a Catalunya han aug-
mentat per sobre de la mitjana estatal (3,4 %), i una mica per sobre del crei-
xement de la inflació. Finalment, i dins del capítol d’impostos indirectes,
observem també un augment dels impostos sobre tràfic exterior, derivats
d’una activitat importadora més elevada.

5.2. EL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT

En termes quantitatius, el projecte de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya va assolir un import total de 18.710,8 milions d’euros, xifra que
s’incrementa fins a 19.375,5 milions d’euros si considerem el total conso-
lidat que analitzarem més endavant.

A les taules 37 i 38 podem comparar les úniques dades de liquidació de
què disposem per a l’exercici de 2004. Aquestes dades fan referència úni-
cament a la Generalitat de Catalunya.

TAULA 37. PRESSUPOST D’INGRESSOS PER CAPÍTOLS.
GENERALITAT DE CATALUNYA 2003-2004

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

2004 2003 Variació 03/04

Press. Dr. liq. Press. Dr. liq. Press. Dr. liq.

1. Impostos directes 4.396 4.529 3.932 3.861 11,8 17,3

2. Impostos indirectes 7.312 7.425 6.207 6.543 17,8 13,5

3. Taxes i altres ingressos 472 496 413 458 14,3 8,2

4. Transferències corrents 4.847 5.174 4.469 4.862 8,5 6,4

5. Ingressos patrimonials 9 8 10 8 -10,0 -6,3

6. Alienació            -                -                -     226 - -

7. Transferències de capital 163 658,2 226 661 -27,9 -0,4

8. Actius financers            -     1            -     1 - -

9. Passius financers 1.512 2.426 825 866 83,3 180,1

Ingressos corrents 17.036 17.631 15.031 15.732 13,3 12,1

Ingressos de capital 163 658 226 887 -27,9 -25,8

Ingressos financers 1.512 2.427 825 867 83,3 179,9

TOTAL 18.711 20.715 16.081 17.486 10,5 18,5

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya.
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Els ingressos no financers de la Generalitat han estat el 6,3 % més alts
del que s’havia pressupostat com a conseqüència d’una desviació positi-
va del 3,5 % dels ingressos corrents i d’una desviació també positiva del
303,6 % dels ingressos de capital previstos. L’any 2003 es van produir uns
ingressos no financers un 8,93 % més elevats del que es preveia i, per tant,
la desviació va ser més gran.  

TAULA 38. PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS.
GENERALITAT DE CATALUNYA 2003-2004

Pel que fa a les despeses, la desviació dels capítols no financers ha estat
negativa, en el sentit que s’ha gastat el 5,4 % més del que inicialment s’havia
pressupostat per a l’any 2004. Aquesta desviació s’explica per una desviació
del 3,4 % més de les despeses corrents, i del 22,7 % més del que s’havia pres-
supostat en concepte de despeses de capital. Aquesta desviació de les despe-
ses difereix també de l’exercici anterior ja que, per a l’any 2003, les despeses
no financeres es van saldar amb una execució el 7,26 % més elevada del que
s’havia pressupostat, una desviació més alta que la d’enguany.

Ateses aquestes dades d’execució, el resultat ha estat una necessitat liqui-
dada de finançament de la Generalitat de Catalunya de 668 milions d’euros,
el 15’8 % menor del que s’havia pressupostat per a l’any 2004.

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

2004 2003 Variació 03/04

Press. Ob. Rec. Press. Ob. Rec. Press. Ob. Rec.

1. Remuneracions personal 3.178 3.179 2.870 2.928 10,7 8,6

2. Compra béns corr. i serv. 893 862 649 813 37,6 6,0

3. Interessos 387 403 434 392 -10,8 2,9

4. Transferències corrents 11.687 12.246 9.735 10.328 20,1 18,6

6. Inversions reals 1.128 1.058 974 916 15,8 15,6

7. Transferències de capital 720 1.208 584 977 23,3 23,7

8. Actius financers 240 960 230 237 4,3 305,4

9. Passius financers 479 688 606 764 -21,0 -9,9

Despeses corrents 16.145 16.690 13.688 14.461 18,0 15,4

Despeses de capital 1.847 2.266 1.558 1.892 18,5 19,8

Despeses financeres 719 1.648 836 1.001 -14,0 64,7

TOTAL 18.711 20.604 16.081 17.353 16,4 18,7

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya.
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5.2.1. Els pressupostos consolidats del sector Administració pública

(SEC-95) de la Generalitat

5.2.1.1. El pressupost consolidat d’ingressos del sector 

Administració pública

El pressupost d’ingressos del sector Administració pública de la Gene-
ralitat de Catalunya –segons el SEC-95– per a l’any 2004 és de 19.375,54
milions d’euros, amb un increment del 10,8 % respecte al 2003. La consoli-
dació del pressupost del sector Administració pública representa un augment
de 664,72 milions d’euros respecte al pressupost d’ingressos, un 3,6 % del
pressupost de la Generalitat.

TAULA 39. PROJECTE DE PRESSUPOST CONSOLIDAT D'INGRESSOS
DEL SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT 

DE CATALUNYA 2004

Per tipus d’ingrés, s’observen comportaments molt diferenciats. Així,
mentre que els ingressos corrents creixen el 8,6 % respecte del pressupost
de l’any 2003, els ingressos de capital cauen el 46,6 % i els financers aug-
menten el 71,6 %. Atès que el 89,8 % dels recursos del sector Administració
pública són de caràcter corrent i el 8,9 % són financers, el decrement dels
ingressos de capital incideix mínimament en el creixement del pressupost
consolidat d’ingressos.

L’anàlisi per capítols posa de manifest que els ingressos impositius, que
són el 60,4 % del total de recursos, creixen un 12,5 %. Tanmateix, les trans-
ferències corrents, que són l’altre gran component dels ingressos consoli-
dats, creixen tan sols un 1,1 %.

Unitats: import en milers d’euros i variació en percentatge.

TOTAL Consolidat SEC-95 Variació 2003-2004

Corrents 17.408.633 8,6

De capital 239.621 -46,6

Financers 1.727.288 71,6

TOTAL 19.375.542 10,8

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya.
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5.2.1.2. El pressupost consolidat de despeses del sector
Administració pública

El conjunt de despeses del sector Administració pública de la Generali-
tat de Catalunya –segons el SEC-95– previst per al 2004 es presenta a la
taula 40, on es mostra que, en relació amb la despesa del 2003, experimenta
un creixement del 7,4 %. 

Respecte del PIB, la despesa de l’any 2004 representa el 13,1 %, per-
centatge lleugerament per sobre del corresponent a l’any 2003, que va ser
del 12,9 %.

La distribució de la despesa consolidada per capítols econòmics mostra
com les transferències corrents absorbeixen el 34,8 % del total i les despe-
ses de funcionament el 47,3 %. Amb relació als diferents tipus d’organis-
mes que el componen, s’observa una important concentració de la despesa
en el Servei Català de la Salut i les entitats gestores de la Seguretat Social,
que representen el 47 % de les despeses consolidades.

TAULA 40. PROJECTE DE PRESSUPOST CONSOLIDAT DE DESPESES 
DEL SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT 

DE CATALUNYA 2004

Respecte de l’any 2003, el creixement de les despeses corrents és igual
al conjunt de la despesa (7,4 %) i es constata un important creixement de
les operacions de capital, que augmenten el 13,4 %, que s’explica, en gran
part, per l’evolució de les transferències de capital, per a les quals es preveu
una taxa de creixement del 28,5 %.

Unitats: import en milers d’euros i variació en percentatge.

TOTAL Consolidat SEC-95 Variació 2003-2004

Corrents 16.509.332 7,4

De capital 1.943.124 13,4

Financeres 923.087 -3,8

TOTAL 19.375.543 7,4

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya.
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5.2.1.3. Capacitat o necessitat de finançament del pressupost 
consolidat del sector Administració pública

El compte financer del sector Administració pública de la Generalitat de
Catalunya l’any 2004 –segons el SEC-95– presenta una necessitat de finança-
ment de 804,2 milions d’euros, que equival al 0,54 % del PIB català i al 4,2 %
de la despesa consolidada prevista per a l’exercici. En canvi, el compte financer
que es deriva de les previsions pressupostàries per a l’any 2004 mostra un clar
augment de l’estalvi corrent (37,3 %) com a conseqüència d’uns ingressos cor-
rents que creixen fins a una taxa superior a les despeses. Aquest fet ha permès
que, malgrat l’important augment de les despeses de capital (el 13,4 %), la part
de la despesa de capital que es cobreix mitjançant estalvi corrent passi del
38,2 % l’any 2003 al 46,3 % l’any 2004. En sentit contrari, però, actua la re-
ducció dels ingressos de capital, que cau gairebé el 50 %.

Tanmateix, la comptabilització de la despesa desplaçada de l’exerci-
ci, més la incorporació dels anteriors ajustos (segons el SEC-95), corregeix el
resultat inicial i situa el dèficit no financer de la Generalitat de l’exercici
del 2003 al 0,93 % del PIB, i en 1.264 milions d’euros; mentre que
l’exercici del 2004, amb un esforç de contenció, permet una reducció
del 27 % del dèficit, fins a situar-lo al 0,58 % del PIB, que és de 853
milions d’euros amb dades pressupostades i de 850 milions d’euros amb
les dades provisionals de liquidació facilitades pel Departament d’Eco-
nomia i Finances. 

Pel que fa a les xifres del pressupost 2004 en relació amb el de l’any 2003,
cal destacar que la reducció del dèficit consolidat SEC-95 s’explica,
d’una banda, pel creixement del 37,3 % de l’estalvi corrent, que permet
finançar l’augment del 13,4 % de les despeses de capital i, de l’altra, pel
fet que els ajustos negatius per arribar al dèficit total no financer es redueixen
el 92,5 %, pel fet de no recórrer l’any 2004 al finançament per la via dels cen-
sos emfitèutics, ni a d’altres fórmules comptables anteriors. 
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TAULA 41. CAPACITAT (NECESSITAT) DE FINANÇAMENT 
DEL SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (Segons SEC-95).

GENERALITAT DE CATALUNYA 2003-2004

El pressupost de despeses no financeres del Govern de la Generalitat
creix el 9,1 %, encara que el pressupost total de la Generalitat mostra un in-
crement més suau, del 6,9 %, lleugerament superior a l’augment previst de
PIB nominal (5,7 %).

5.2.1.4. L’endeutament de la Generalitat de Catalunya

L’endeutament financer del sector Administració pública de la Genera-
litat de Catalunya, segons el SEC-95 (10.773 milions d’euros), amb un in-
crement del 11,4 %, ha augmentat més del que ho va fer l’any 2003, en què
va créixer només l’1,4 %. Tanmateix, però, l’endeutament total (18.942 mi-
lions d’euros) ha augmentat menys, el 9,1 %, una xifra molt menys elevada
que el 17,5 % de l’exercici anterior. Les divergències entre les evolucions
que mostren els agregats d’endeutament deriven principalment de la reestruc-
turació del deute que s’ha dut a terme. El conjunt de vies d’endeutament no
computables segons el SEC-95 es troben incloses dins de l’agregat Altres
formes d’endeutament (Censos emfitèutics, comfirmig i pagaments per
tercers). Aquestes formes d’endeutament han disminuït i s’han anat substi-

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

2004 1 2003 2 Var. 03-04

Ingressos corrents 17.408.633 16.029.993 8,6

Despeses corrents 16.509.331 15.374.907 7,4

Estalvi corrent 899.302 655.085 37,3

Ingressos capital 239.621 449.069 -46,6

Despeses capital 1.943.124 1.712.836 13,4

Necessitat de finançament -804.201 -608.682 32,1

Ajustos comptabilitat SEC-95 -49.355 -655.318 -92,5

Dèficit no financer -853.556 -1.264.000 -32,5

Dèficit / PIB (%) -0,58 -0,93 -37,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya.
1) Pressupost.
2) Import efectiu.
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tuint per endeutament financer, que sí que resulta computable segons la nova
normativa comptable europea.

TAULA 42. EVOLUCIÓ DE L’ENDEUTAMENT DEL SECTOR PÚBLIC.
GENERALITAT DE CATALUNYA 2003-2004

Finalment, si comptem tot l’endeutament financer (15.773 milions
d’euros), observem que la taxa de creixement puja fins al 13,7 %. Aquest
augment s’explica pel creixement més intens que ha tingut el recurs de l’en-
deutament en el finançament de la resta d’entitats no incloses en el sector
Administració pública de la Generalitat de Catalunya, segons el SEC-95.

5.2.2. Empreses del sector Administració pública

(segons el SEC-95)

El pressupost del conjunt de les societats mercantils per a l’any 2004
presenta un creixement del 5,8 % respecte del de l’any 2003. En aquest
cas, les despeses d’explotació disminueixen el 2,2 %, mentre que les de
capital augmenten el 7,5 %. En termes absoluts, destaquen els incre-
ments del pressupost del Túnel del Cadí, de GISA i del Centre Integral
de Mercaderies i Activitats Logístiques, de 43, 25 i 20 milions d’euros,
respectivament.

El 72 % del pressupost del conjunt de societats mercantils es concen-
tra en GISA. La principal font de finançament d’aquest grup d’empreses
és el capítol d’alienació d’inversions reals (amb 68,1 milions d’euros), que
correspon en un 92 % a GISA. L’epígraf més important de les despeses és
el d’inversions reals (amb 949,5 milions d’euros), que GISA absorbeix en
un 84,4 %.

Unitats: milions d’euros i percentatges.

2003 2004 Variació

SEC-95 9.672 10.773 11,4

SEC-95 (base 2000) 10.918 12.230 12,0

Deute financer total 13.870 15.773 13,7

Altres formes d’endeutament 3.494 3.169 -9,3

Endeutament total 17.364 18.942 9,1

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat.
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TAULA 43. PRESSUPOST DE LES EMPRESES PÚBLIQUES
EN L’ÀMBIT DEL SEC 95. CATALUNYA 2004

El conjunt de les empreses públiques incloses en l’àmbit SEC-95 concentra
el 28,4 % del pressupost total de les empreses públiques i té un pes important
en les inversions, ja que representa un 36,2 % del pressupost de capital del con-
junt d’empreses públiques. Aquesta importància de les inversions d’aquest
grup d’empreses prové fonamentalment del pes de GISA en el conjunt.

5.3. L’ADMINISTRACIÓ LOCAL A CATALUNYA

La despesa de l’Administració local es concentra en els ajuntaments,
que l’any 2003 van representar el 85,4 % del total (el 10 % les diputacions
i el 4 % els consells comarcals). 

En conjunt, la despesa dels ens locals l’any 2003 va ser de 7.115 milions
d’euros, amb una disminució del 5,61 % respecte de l’any 2002, que s’ex-
plica bàsicament per l’evolució dels pressupostos dels ajuntaments, que

Unitats: milers d’euros.

Import

Entitats de dret públic: 177.863

Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR) 8.932

Institut Cartogràfic de Catalunya 22.883

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 23.187

Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) 20.106

Institut Català d’Energia (ICAEN) 5.210

Agència de Residus de Catalunya 91.124

Centre de la Propietat Forestal 4.253

Agència d’Avaluació de Tecnologia Mèdica 2.167

Societats mercantils: 1.162.603

Gestió d’Infraestructures, SA (GISA) 1.076.493

Regs de Catalunya, SA (REGSA) 86.110

TOTAL 1.340.466

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya.
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mostren una disminució del 6,82 %. Quant al destí de la despesa dels ens
locals, cal destacar que la de caràcter corrent representa el 68,3 % i la de
capital, un 25,8 %.

Els ens locals es financen en una part important mitjançant ingressos pro-
pis (54 %), tot i que la participació canvia significativament segons els ens.
Així, mentre que per als ajuntaments aquests ingressos superen el 61,2 %, a
les diputacions i els consells comarcals el seu pes s’aproxima al 12 %.

5.3.1. Els pressupostos dels ajuntaments

Els pressupostos agregats d’ingressos dels ajuntaments de Catalunya
per a l’any 2003 sumen un total de 6.080 milions d’euros, amb un increment
del 6,84 % respecte a l’any 2002. 

L’any 2003 els ingressos propis (impostos, taxes, ingressos patrimo-
nials i alienació d’inversions reals) van significar el 61,2 % dels pressu-
postos municipals. 

La segona font de recursos per als municipis són les transferències, que
l’any 2003 van representar el 32,9 % del pressupost agregat d’ingressos. 

L’any 2003, les despeses agregades dels ajuntaments van ser de 6.074
milions d’euros, el 6,82 % menys que l’any 2002. De l’import total, el
67,4 % es destina a operacions corrents, el 26,5 % a operacions de capital
i el 6,1 % a despeses financeres. En relació amb l’any 2002, les transferèn-
cies disminueixen el 2,81 %.

5.3.2. Els pressupostos de les diputacions provincials

Les diputacions es configuren com una agrupació de municipis, amb
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat, que tenen assignat el govern i
l’administració de la província. 

Els pressupostos agregats d’ingressos de les diputacions provincials ca-
talanes per a l’any 2003 van sumar un total de 723 milions d’euros, amb una
disminució de l’1,6 % respecte a l’any 2002. Les transferències corrents re-
presenten el 80,8 % dels ingressos. D’això es desprèn l’elevada dependèn-
cia financera de les diputacions provincials, per a les quals els ingressos
propis només representen el 12,6 % dels seus recursos. 

En total, les diputacions provincials catalanes van pressupostar una despesa
de 723 milions d’euros per a l’any 2003, un 1,65 % menys que l’any 2002.

Els pressupostos
agregats

d’ingressos dels
ajuntaments de

Catalunya per a
l’any 2003 sumen
un total de 6.080
milions d’euros.
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La classificació econòmica mostra com el 77,2 % de la despesa es des-
tina a operacions corrents.

5.3.3. Els pressupostos dels consells comarcals

Els recursos provenen en el 88 % de transferències corrents i de capital. De
fet, els ingressos propis representen tan sols el 11,3 % dels ingressos totals.

La despesa pressupostada pels consells comarcals l’any 2003 va ser
de 318 milions d’euros, el 11,57 % més que l’any 2002. El 65,9 % de la
despesa correspon a operacions corrents.

5.4. ELS RECURSOS EUROPEUS A CATALUNYA

Catalunya és beneficiària dels fons estructurals (FEDER, FSE, FEOGA-O
i IFOP), així com del Fons de cohesió, que són els instruments a través
dels quals es desenvolupa la política estructural i de cohesió de la Unió
Europea (UE). En el període 2000-2006 caldria afegir a aquests instru-
ments les actuacions finançades amb càrrec al FEOGA-Garantia a l’empa-
ra dels programes de desenvolupament rural (PDR).

5.4.1. Els fons europeus l’any 2003

Fons estructurals

L’objectiu 2 dóna suport a la reconversió econòmica i social de les zo-
nes amb dificultats estructurals. A Catalunya, aquests ajuts es canalitzen
mitjançant el Document únic de programació de Catalunya (2000-2006),
aprovat per la Decisió 225 de la Comissió Europea (2001), de 15 de febrer,
que preveu una subvenció total de la UE, un cop incorporada la reserva
d’eficàcia, de 1.275 milions d’euros (1.022,4 dels quals corresponents al
FEDER i 252,6 a L’FSE).

L’objectiu 3 dóna suport a l’adaptació i la modernització de les polítiques i
els sistemes d’educació, de formació i d’ocupació. Aquest objectiu gaudeix
del cofinançament de l’FSE i actua en aquelles regions que no siguin d’ob-
jectiu 1 (com és el cas de Catalunya).

El marc comunitari de suport (MCS) per a l’objectiu 3 de l’Estat espa-
nyol va ser aprovat per la Comissió el 27 de setembre de 2000 i s’aplicarà

La despesa 
pressupostada pels 
consells comarcals 
l’any 2003 va ser 
de 318 milions 
d’euros.



L’ECONOMIA A CATALUNYA L’ANY 2004

93

mitjançant dotze programes operatius diferents, set de caràcter regional (un
per a cada comunitat autònoma fora de l’objectiu 1), mentre que els cinc
restants, de caràcter pluriregional i temàtic, són desplegats directament per
l’Administració central.

El Fons de cohesió

El volum de recursos que arribaran a Catalunya a l’empara del Fons
de cohesió en el marc dels diferents projectes presentats davant la Co-
missió (aprovats i pendents d’aprovació) és de prop de 2.400 milions
d’euros, el 80 % dels quals corresponen a projectes de l’Administració
central.

TAULA. 44. COBRAMENTS DELS FONS ESTRUCTURALS 
I DE COHESIÓ DE LA UE. CATALUNYA 1986-2003

Per àmbits, predominen els projectes de transports (el 61,5 % del total),
en què destaca la construcció del tren de gran velocitat (el 46,6 % del total
del recursos del Fons de cohesió a Catalunya). Per la seva banda, els pro-
jectes de medi ambient signifiquen el 38,5 % del total de recursos, i des-
taquen els projectes de depuració i sanejament d’aigües, amb el 21 % del
total.

La taula 44 mostra els recursos rebuts per la Generalitat dels fons estruc-
turals i de cohesió durant el període 1986-2003.

Unitats: milions d’euros.

FEDER FSE
FEOGA

orientació
IFOP

Total 
FFEE

Fons de
cohesió

TOTAL

1999 68,5 18,4 50,9 3,5 141,3 17,4 158,7

2000 27,2 18,2 38,3 1,4 85,1 42,2 127,3

2001 134,4 96,6 21,9 5,5 258,5 19,7 278,2

2002 45,3 19,9 1,8 2,2 69,1 31,2 100,3

2003 87,7 28,2 0,0 8,0 123,8 34,3 158,1

TOTAL 864,2 550,8 224,1 39,6 1.678,6 299,6 1.978,2

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

El volum de
recursos que
arribaran a
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5.5. LA PRESSIÓ FISCAL. ANÀLISI COMPARATIVA

CATALUNYA-UE

En termes generals, podem veure que l’efecte conjunt de tota la recap-
tació tributària i de les cotitzacions socials sobre el PIB ha augmentat a Eu-
ropa. Si entrem en més detall, observem que la pressió fiscal exercida a
partir de la imposició directa ha disminuït en el context global europeu, tres
dècimes percentuals per al conjunt dels 25 països europeus i només una per a
l’Europa dels quinze, mentre que la indirecta s’ha mantingut prop del 14 %
(taula 45). Pel que fa al cas espanyol, es veu clarament com l’agregat D2,
que inclou tota mena d’impostos indirectes, tendeix a pujar quatre dècimes,
del 12,1 % al 12,5 %, mentre que la suma dels agregats D5 i D91 mostra
una tendència a la baixa que es materialitza en una caiguda de tres dècimes
percentuals. L’efecte conjunt, un cop sumades les cotitzacions socials,
mostra també una tendència a l’alça; per tant, el cas espanyol s’inclouria en
una tendència compartida amb altres països europeus on el pes relatiu de la
imposició indirecta tendeix a pujar en relació amb la directa, augmentant al-
hora la pressió exercida per les cotitzacions socials. 

Tanmateix, però, aquesta tendència no és compartida per tots els països.
Observem el comportament clarament contrari que mostren determinats pa-
ïsos, com ara Dinamarca o Itàlia, on la tributació directa puja i la indirecta
baixa, o altres països com Irlanda o Suècia, on la recaptació tributària aug-
menta en tot tipus de tributs.

A la taula 46 podem observar una aproximació a les dades de recaptació
tributària per a Catalunya. Abans, però, de fer una primera anàlisi de l’evo-
lució de les xifres cal informar sobre la naturalesa de les dades que s’hi ex-
posen. En primer lloc, cal advertir que es tracta de dades sobre recaptació a
Catalunya, de manera que la xifra no pot ser comparable amb la dels països
de la taula anterior en tant que aquestes no inclouen compensacions sobre
les tributacions indirectes que afecten aquells bens i serveis que, malgrat
que tributen aquí, acaben sent consumits fora del territori català, i que, per
tant, recauen fiscalment en altres territoris espanyols. En segon lloc, les da-
des per a Catalunya s’han ordenat segons els criteris comptables espanyols,
en què apareixen distingides les taxes en el capítol pressupostari tercer, i no
pas segons els agregats europeus, que tracten les taxes com a tributs inclo-
sos en els agregats abans esmentats sempre que aquestes no estiguin vincu-
lades directament al consum i que, per tant, puguin ser assimilades a preus
públics. 

A Europa puja
el pes de les 
cotitzacions socials 
sobre el PIB i baixa 
la participació de 
la tributació 
directa.
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En tercer lloc, les dades sobre Catalunya no incorporen la tributació dels
impostos gestionats en l’àmbit de les administracions locals. 

Segons les dades de la taula 46, la recaptació tributària a Catalunya, que
passa del 22,9 % al 22,2 % del PIB, mostra en conjunt una lleugera tendèn-
cia a la baixa des de l’any 2002 al 2003. Per tipus d’impost, observem com
la imposició indirecta augmenta la seva participació en el PIB en dues dè-
cimes percentuals, mentre que la directa baixa gairebé vuit dècimes percen-
tuals durant aquest període. 

En el capítol d’impostos directes, podem observar com disminueixen el
seu pes sobre el PIB els principals impostos estatals, coparticipats per la
Generalitat des de l’última reforma, mentre que tendeixen a augmentar els
impostos totalment cedits.

En el capítol d’impostos indirectes, l’augment que mostra l’IVA tendeix
a ser compensat per la disminució en la recaptació respecte del PIB que mos-
tren els impostos especials. Pel que fa als impostos cedits, aquí sí que s’ob-
serva una clara tendència a l’alça, motivada pel fort augment de l’impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, una tendència
que podríem lligar al dinàmic comportament del mercat immobiliari.

L’única dada sobre cotitzacions socials que apareix a la taula és per a
l’any 2002. Malauradament, no disposem d’informació sobre cotitzacions
socials efectives a Catalunya per a l’any 2003. Malgrat això, podem obser-
var que el valor mostra una participació més alta en el PIB a Catalunya que
a Espanya i a Europa en general.

Com a conclusió, podem afirmar que l’evolució que mostren les dades
per a Catalunya ens atansaria al perfil que descriu la mitjana europea: una
evolució relativament modesta dels impostos indirectes i una disminució
del pes de la imposició directa en termes relatius. 

La participació de
la imposició

indirecta sobre
el PIB puja a

Catalunya respecte
de la participació

de la tributació
directa.
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6. L’ECONOMIA SOCIAL 

El paper de l’economia social en la creació de capital social ha estat
emfasitzat pel Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) en el seu dic-
tamen sobre “La diversificació econòmica en els països adherents – Fun-
ció de les PIME i de les empreses d’economia social”.1 Altres efectes
positius de l’economia social que destaca el CESE són el paper en la con-
tractació de persones desafavorides i la contribució al benestar social, a la
revitalització de les economies locals i a la modernització dels models lo-
cals de gestió.

En consonància amb aquesta concepció més social de la relació entre les
societats cooperatives i les laborals i l’ocupació, els plans d’acció per a
l’ocupació (PNAE) dels darrers anys preveuen per a tot l’Estat i també per
a Catalunya actuacions específiques de suport a l’economia social. Així, el
PNAE d’enguany preveu la concessió de subvencions per al foment de
l’ocupació i la millora de la competitivitat en les cooperatives i les societats
laborals a través d’actuacions de suport a les inversions, la formació, l’as-
sistència tècnica, etc., i a favor dels col·lectius més desafavorits en l’àmbit
laboral.

El Departament de Treball i Indústria és qui gestiona a Catalunya aques-
tes ajudes a l’economia social. D’una banda, tramita les procedents dels
fons transferits per l’Administració de l’Estat2 i, de l’altra, les atorgades pel
mateix Departament amb càrrec als fons propis de la Generalitat. Aquestes
darreres s’atorguen anualment des de l’any 1986. Les subvencions que es
destinen a cooperatives i societats laborals tenen com a finalitat la creació
i el manteniment d’aquestes entitats, així com la promoció dels seus llocs
de treball.

Les darreres dades disponibles són les procedents de l’Anuari d’Infor-
mació Estadística de l’any 2003, facilitades pel Departament de Treball i
Indústria. Les taules següents contenen un resum de l’evolució de l’import
concedit per tipus de subvenció durant els anys 2002 i 2003. Per a més in-
formació, es pot consultar l’Anuari d’Informació Estadística.3

Pel que fa a les subvencions amb càrrec als fons propis de la Generalitat
de l’any 2003, cal constatar que es destinen principalment a les cooperati-

1. DOUE C 112, de 30.04.2004.
2. En virtut del Reial decret 1576/1991, de 18 d’octubre (BOE núm. 268, de 8.11.1991).
3. http://www.gencat.net/stat-treb/public/anuari/anuari.htm.

Els PNAE 
dels darrers
anys preveuen 
actuacions 
específiques
de suport a 
l’economia social.

El Departament de 
Treball i Indústria 
gestiona les 
subvencions 
procedents dels 
fons transferits 
de l’Estat i les que 
s’atorguen amb 
càrrec als fons 
propis de la 
Generalitat. 



L’ECONOMIA A CATALUNYA L’ANY 2004

99

ves (el 82,3 % del total enfront del 16,6 % que reben les societats laborals),
mentre que els ajuts amb càrrec als fons transferits de l’Administració de
l’Estat s’han destinat de manera més paritària als dos grans grups societaris.
Així, les cooperatives reben el 51 % del total de la subvenció, mentre que
les societats laborals en perceben el 45,9 %. En la interpretació d’aquestes
dades cal tenir en compte que, en termes absoluts, el nombre de societats
cooperatives existents és superior al nombre de societats laborals.

Pel que fa a les subvencions amb càrrec als fons propis, es registra un
increment substancial del total respecte el 2002 (del 76,6 %), increment
que es desglossa en un augment del 83 % de la subvenció a les societats
laborals i del 97,4 % a les societats cooperatives. L’increment més elevat de la
subvenció a les cooperatives és degut en part al fet que l’any 2003 s’ha destinat
el 44,1 % del total de la subvenció a pal·liar els danys derivats de les ge-
lades de l’any 2001, i són, en conseqüència, les cooperatives agrícoles les
més beneficiades (atès que hi ha poques societats laborals en el sector
agrícola). Altres tipus de cooperatives que han incrementat la subvenció
rebuda són les de segon grau (amb un increment del 168,3 %) i les de con-
sum (el 51 %). 

TAULA 47. EVOLUCIÓ DE L’IMPORT CONCEDIT PER TIPUS 
DE SUBVENCIÓ AMB CÀRREC A FONS TRANSFERITS.

CATALUNYA 2002-2003

Unitats: imports en euros i variació en percentatges.

2002 2003 Var. 02-03

Incorp. desocupats com a socis treball 1.165.963,28 844.421,86 -27,58

Subvencions financeres 49.090,15 0,00 -100,00

Assistència tècnica 29.006,71 22.649,60 -21,92

Inversions en actius fixos 267.470,64 360.936,68 34,94

Cooperatives d’ensenyament 0,00 0,00 -

Difusió, foment, formació 239.799,84 492.753,69 105,49

Subv. a entitats associatives 0,00 0,00 -

Joves menors de 30 anys 0,00 0,00 -

TOTAL 1.751.330,62 1.720.761,83 -1,75

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Anuari d’Informació Estadística 2003,
Departament de Treball i Indústria.
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Tal com s’aprecia a les taules, les subvencions a càrrec dels fons pro-
pis estan més encaminades a la creació i el manteniment d’aquestes enti-
tats, atès que es destinen a pal·liar els danys derivats de les gelades del 2001
(el 44,1 %, com ja s’ha comentat), a les inversions productives (el 27,3 %) i
a les estructures representatives de l’economia social (l’11,7 %). En can-
vi, les subvencions procedents dels fons transferits de l’Administració de
l’Estat s’orienten al foment de l’ocupació, de tal manera que gairebé la mei-
tat del total subvencionat (el 49 %) es destina a la incorporació de desocu-
pats com a socis de treball. El segon lloc en volum de subvenció l’ocupa la
difusió, el foment i la formació (amb el 28,6 % del total), i el tercer, les in-
versions en actius fixos (el 21 %).

TAULA 48. EVOLUCIÓ DE L’IMPORT CONCEDIT PER TIPUS DE
SUBVENCIÓ A CÀRREC DE FONS PROPIS. CATALUNYA 2002-2003

D’altra banda, cal esmentar l’estudi Las cuentas de la economía social.
El Tercer Sector en Espanya,4 que, tot i contenir dades sobre l’economia
social d’àmbit estatal, arriba a algunes conclusions de caràcter general que
cal destacar. En primer lloc, i igual que es va afirmar en la Memòria ante-
rior, conclou que la taxa de temporalitat de l’ocupació en l’economia social
és inferior a la mitjana estatal, tot i comptar amb la presència de sectors
d’elevada estacionalitat, com ara l’agricultura i la indústria agroalimentà-
ria, entre d’altres.

Unitats: imports en euros i variació en percentatges.

2002 2003 Var. 02-03

Estudis, auditories i assessorament 405.501,30 436.310,44 7,60

Inversions productives 1.098.373,11 1.091.323,49 -0,64

Grups cooperatius 51.086,02 18.000,00 -64,77

Per a l’adaptació a les noves tecnologies: 
Internet

239.892,74 219.264,06 -8,60

Estructures representatives economia social 468.789,00 468.789,00 0,00

Danys derivats de les gelades de 2001 0,00 1.763.268,73 -

TOTAL 2.263.642,17 3.996.955,72 76,57

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Anuari d’Informació Estadística 2003,
Departament de Treball i Indústria.

4. García Delgado, J. L.; Jiménez, J.C.; Sáez Fernández, J.; Viaña, E., Las cuentas de la
economía social. El Tercer Sector en Espanya. Fundación ONCE, Civitas Ediciones, SL,
Madrid, 2004.
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En segon lloc, l’estudi destaca que, malgrat que prop del 80 % de les co-
operatives i societats laborals de l’Estat tenen menys de deu treballadors,
per tal de millorar la seva competitivitat (superant economies d’escala i dis-
minuint els costos de subministrament) són freqüents les estratègies de cre-
ació de grups empresarials i la integració en federacions i confederacions
(tant de caràcter vertical com horitzontal). 

En tercer i quart lloc es constata que tant les cooperatives com les societats
laborals tenen uns costos laborals unitaris superiors a la mitjana espanyola, a la
vegada que generen menor excedent brut d’explotació, fet que pot limitar el seu
potencial de creixement en ser menys capaces de generar recursos propis.
Aquest fet obliga a trobar nous instruments per autofinançar aquestes
societats que, a la vegada, respectin els principi clàssics d’independèn-
cia i participació democràtica en la gestió.

6.1. SOCIETATS COOPERATIVES

En el marc del debat d’àmbit comunitari iniciat arran de la regulació de
l’Estatut de la societat cooperativa europea, la Comissió Europea ha apro-
vat una Comunicació sobre el foment de les cooperatives a Europa,5 justi-
ficada, segons la mateixa Comissió, per la importància creixent de les
cooperatives en els diferents mercats sectorials, com ara la banca, les asse-
gurances, l’alimentació i l’agricultura.

La Comissió considera que no s’ha aprofitat al màxim el potencial
que ofereixen les cooperatives, i que cal millorar-ne la imatge a escala
nacional i europea. Per la qual cosa proposa una sèrie d’actuacions per
al període 2004-2008 centrades a fomentar una utilització més gran del
model cooperatiu a Europa, i a millorar la visibilitat, les característiques
i la comprensió del sector, així com també les legislacions europea i na-
cional sobre cooperatives, en especial creant condicions més equitatives
per a les cooperatives en comparació amb altres modalitats d’empresa.
D’altra banda, considera que cal mantenir i reforçar la contribució de les
cooperatives als objectius comunitaris.

L’anàlisi quantitatiu de la situació de les cooperatives catalanes durant
l’any 2004 es fa a partir de les dades de la Direcció General d’Economia
Cooperativa, Social i d’Autoocupació. Tot i això, a continuació s’exposen
algunes de les principals conclusions a què arriba l’Estudi dels perfils de les

5. Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i
Social Europeu i al Comitè de les Regions (COM (2004) 18).
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cooperatives catalanes, elaborat l’any 2004 per la Confederació de Coope-
ratives de Catalunya. Segons aquest estudi, el principal motiu de constitu-
ció d’una societat cooperativa és el mateix model socioeconòmic d’aquesta
figura organitzativa.

Des del punt de vista econòmic, s’observa que totes les organitzacions
tendeixen a capitalitzar-se, sobretot les branques d’agricultura i consum i
d’usuaris. Aquestes branques d’activitat, juntament amb els serveis i els
transports, són les que tenen un volum de les xifres de negoci més elevat. 

Pel que fa a la composició de les cooperatives catalanes, l’estudi con-
clou que, tret de les branques agrària i consum i usuaris, la majoria de les
cooperatives estan formades per un nombre reduït de socis, amb un clar pre-
domini dels homes sobre les dones (menys a les cooperatives d’ensenya-
ment). Tot i això, en els darrers anys, el nombre de socis per cooperativa ha
augmentat a totes les branques d’activitat.

De l’anàlisi de les dades provinents del Departament de Treball i Indús-
tria es constata com, en data desembre de 2004, el nombre total de coope-
ratives existents creix el 0,6 % respecte del desembre del 2003, en passar
d’11.010 a 11.076. Aquest creixement és inferior al registrat el 2003 res-
pecte del 2002 (2,15 %). Per tant, cal afirmar de nou que el ritme de cons-
titució de noves cooperatives continua la tendència decreixent observada
des del 1999.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Economia Cooperativa,
Social i d’Autoocupació, Departament de Treball i Indústria.

GRÀFIC 11. DISTRIBUCIÓ DE LES SOCIETATS
COOPERATIVES PER DEMARCACIÓ. CATALUNYA, 

desembre de 2004
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Des d’un punt de vista territorial, el nombre més elevat de cooperati-
ves es concentra a la demarcació de Barcelona (el 74 % del total), seguida
de les comarques tarragonines (amb l’11 %), les de Lleida (el 9 %) i les de
Girona (el 6 %), tal com s’aprecia al gràfic anterior.

Tal com ja es va posar de manifest en l’anterior Memòria, les cooperatives
de treball associat són les més abundants, atès que representen el 82,5 % del
total de les cooperatives existents en data desembre de 2004, seguides de
les cooperatives agràries (el 5,8 %) i les de serveis (el 3,5 %). El gràfic se-
güent reflecteix l’evolució que han seguit les cooperatives de treball asso-
ciat els darrers anys. L’any 2004 n’hi ha 187,25 menys que l’any anterior.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Economia Cooperativa,
Social i d’Autoocupació, Departament de Treball i Indústria.

El 20 % restant de societats cooperatives existents en data desembre de
2004 queda reflectit en el gràfic següent. Cal tenir en compte que s’agrupa
en la categoria d’Altres les cooperatives d’assegurances, sanitàries, de crèdit
i les marítimes, atès que el seu nombre és molt reduït (una en els tres primers
casos i quatre en el darrer). 

Respecte de l’any 2003, destaca l’increment de quatre noves cooperati-
ves de segon grau (una a la demarcació de Barcelona, una a Girona i dues
a Lleida) i quatre més d’habitatge (totes a la demarcació de Barcelona). Tal
com es va apuntar en la Memòria anterior, cal relacionar l’increment del
nombre de cooperatives de segon grau amb els actuals processos de concen-
tració que duen a terme moltes cooperatives.

GRÀFIC 12. NOMBRE DE COOPERATIVES DE TREBALL
ASSOCIAT SEGONS ANY DE CONSTITUCIÓ.

CATALUNYA, desembre de 2004
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Economia Cooperativa,
Social i d’Autoocupació, Departament de Treball i Indústria.

6.2. SOCIETATS LABORALS

Sovint es considera que les societats laborals són organitzacions híbri-
des entre les empreses capitalistes i les empreses de participació, atès que
s’assemblen a les primeres en el fet que admeten socis capitalistes titulars
d’accions denominades “de classe general” i que els proporcionen un lucre
determinat. D’altra banda, les societats laborals també poden ser conside-
rades empreses de participació perquè la Llei 4/1997, que les regula, esta-
bleix que, com a mínim, el 50 % del capital ha d’estar en mans de socis
treballadors vinculats a l’empresa mitjançant un contracte de treball indefi-
nit, i que són titulars d’accions denominades “de classe laboral”.

A més, les societats laborals es diferencien de les capitalistes clàssiques
perquè la Llei 4/1997 exigeix que la participació d’un soci treballador no
pot superar el 33 % del capital social, per tal d’evitar la concentració de po-
der en un únic accionista.

Segons el Registre de Societats Laborals del Departament de Treball, al
final del 2004 hi ha a Catalunya un total de 4.980 societats laborals.

Destaca el pes majoritari de les comarques de Barcelona enfront del total
(76,74 %). Segueixen, en nombre de societats constituïdes: Girona (9,43 %),
Tarragona (7,83 %) i Lleida (5,98 %).

GRÀFIC 13. NOMBRE DE COOPERATIVES (EXCEPTE
LES DE TREBALL ASSOCIAT) SEGONS TIPUS.

CATALUNYA, desembre de 2004
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Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball i Indústria.

De les 5.353 societats laborals registrades a tot l’Estat l’any 2003 (darrera
dada disponible a l’INE), un total de 69 (1,28 %) realitzaven activitats econò-
miques relacionades amb l’agricultura; 827 (15,44 %) amb el sector de la in-
dústria; 1.078 (20,13 %) amb el sector de la construcció, i, finalment, 3.379
(63,12 %) realitzaven activitats relacionades amb el sector serveis. D’entrada
s’adverteix que, des del 1997, el salt de constitució de societats es produeix ge-
neralitzadament a tots els sectors d’activitat de manera exagerada –del 1997 al
1998 es produeix un increment general de societats del 202 %–, amb la qual
cosa es reafirma la idea que la causa obeeix a l’impacte de la Llei de societats
laborals, i no a la conjuntura econòmica general o específica de cada sector. En
el sector agrari, les societats es quadrupliquen del 1997 al 1998; en la indústria
es multipliquen per 2,5, a la construcció per 3,5 i en els serveis per 3,1.

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

GRÀFIC 14. PERCENTATGE DE SOCIETATS LABORALS
PER DEMARCACIÓ. CATALUNYA 2004
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GRÀFIC 15. NOMBRE DE SOCIETATS LABORALS
REGISTRADES PER SECTOR I ANY. ESPANYA 1995-2003
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Si comparem la radiografia de l’ocupació catalana amb les dades de la
resta de l’Estat, és a dir, l’Estat espanyol sense Catalunya, s’aprecien una
sèrie de diferències prou significatives:

En nombre de treballadors, el sector primari mostra a Espanya un per-
centatge del 2,6 %, és a dir, 2 punts superior a Catalunya, una proporció
menor d’ocupació industrial de més de 6 punts, una proporció menor en
els serveis de 5 punts i un pes d’ocupació més elevat en el sector de la
construcció, de 6,3 punts.

Per tant, l’estructura de l’ocupació catalana de les societats laborals té
un caràcter dual: d’una banda, manté la seva preponderància industrial, tot
i la seva projecció a la baixa, i, de l’altra, un pes en augment del sector ser-
veis. S’adverteix que el sector de la construcció, tot i haver crescut, no ha
absorbit tanta ocupació com a Espanya.

És important parar atenció a les xifres que indiquen que el pes relatiu de
les societats laborals en cada sector d’activitat ha anat evolucionant els dar-
rers anys. En primer lloc, les societats laborals registrades en el sector agra-
ri no superen el llindar del 2 %, i es mantenen estables a l’entorn d’aquesta
xifra durant el període estudiat. La constitució de societats en el sector in-
dústria i en el sector serveis ofereix unes trajectòries clarament inverses: la
indústria perd pes al llarg de la sèrie i es produeix un traspàs de noves cons-
titucions cap a la construcció i al sector serveis, de manera que aquest darrer
es consolida com a sector hegemònic, i capgira completament la tradició in-
dustrial de les societats laborals dels anys vuitanta (amb un total de 494 i
1.905 societats laborals constituïdes en el sector construcció i serveis, res-
pectivament, els quatre darrers anys, davant de les 423 constituïdes en el
sector indústria).

Podem, doncs, trobar societats laborals en qualsevol dels quatre grans
sectors en què generalment es classifica l’activitat econòmica: agricultu-
ra, indústria, construcció i serveis. Malgrat tot, les societats laborals es
constitueixen preferentment en els sectors de serveis, indústria i cons-
trucció, i en un grau molt menor, en el sector de l’agricultura, ramaderia
i pesca.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria.

La tendència que s’observa provoca una reflexió que capgira el panora-
ma del moviment de les societats laborals, i que es pot sintetitzar en els
punts següents:

– La Llei de societats laborals de 1997 ha comportat un impuls im-
pressionant per a la creació de noves societats laborals. La influèn-
cia de l’entorn institucional és clau per a la creació d’empreses i
d’ocupació.

– L’explosió de les societats laborals s’ha produït en una conjuntura
d’expansió econòmica, de manera que s’abandona la hipòtesi anticí-
clica clàssica, la qual cosa queda demostrada pel que fa al fenomen
de les societats laborals en el sector de la construcció i de serveis.

– La dimensió mitjana de les noves societats laborals és la microem-
presa (menys de cinc treballadors).

– Les noves societats laborals són majoritàriament de responsabilitat
limitada.

–  Les noves societats laborals actuen bàsicament en els sectors no
industrials (construcció i serveis).

GRÀFIC 16. PERCENTATGE DE SOCIETATS LABORALS
PER SECTOR. CATALUNYA 2004
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7. PREUS, COSTOS I PRODUCTIVITAT 

El nivell d’inflació de l’economia catalana l’any 2004, mesurat en mit-
jana anual, ha estat del 3,47 %, creixement que significa pràcticament man-
tenir els nivells d’inflació del 2003, i que frena la desacceleració que
s’havia iniciat l’any precedent; a més se situa per sobre de la taxa anual acu-
mulativa d’inflació del període 1995-2004, que ha estat del 3,2 %.

Aquest increment dels preus ha anat associat a un lenta recuperació de
l’activitat econòmica, mesurada segons el creixement del PIB català; en un
context on els creixements salarials pactats revisats s’han situat just per sota
del creixement de la inflació, amb un increment del 3,46 %.

TAULA 49 COMPARATIVA D'INFLACIÓ. CATALUNYA, 

ESPANYA I ZONA EURO 2003-2004

El diferencial d’inflació es manté 0,43 punts per sobre respecte de la
mitjana d’Espanya, pràcticament igual que l’any precedent, i en una ten-
dència persistent en els deu darrers anys; mentre que el diferencial més re-
llevant s’observa respecte dels països integrants de la UE-15, la inflació
catalana se situa 1,4 punts per sobre de la mitjana europea, diferencial que
també s’ha reproduït els darrers deu anys.

7.1. ELS PREUS DELS BÉNS DE CONSUM. EVOLUCIÓ

TENDENCIAL DE L’IPC

L’evolució de la inflació al llarg de l’any ha experimentat un clar canvi:
després dels tres primers mesos de contínua desacceleració, ha tornat a re-

Unitats: percentatges.

2003 2004

IPC CATALUNYA 3,52 3,47

IPC Espanya 3,04 3,04

IPCH ZONA EURO 2,10 2,10

Dif. Cat. / Esp. 0,48 0,43

Dif. Cat. / UE-15 1,40 1,40

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

La inflació 
catalana manté el 
seu creixement
en el 3,5 %, així 
com els seus 
diferencials 
respecte a Espanya 
i Europa.

Al llarg de l’any
la inflació 
s’ha accelerat, 
especialment 
durant la segona 
meitat de l’any; el 
mes de desembre la 
inflació interanual 
ha estat del 3,6 %.
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puntar a partir del mes maig, amb taxes interanuals de prop del 3,9 %, i la
inflació interanual s’ha situat, el mes de desembre del 2004, en el 3,6 %.   

Aquest comportament de la inflació també ha tingut lloc en la mitjana estatal,
que ha acabat l’any amb una inflació interanual el mes de desembre del 3,2 %.

Tal com es mostra a la taula 50, l’anàlisi de la inflació per components
ens permet destacar els aspectes següents:

j. Els grups més inflacionaris (per sobre de la inflació mitjana), han
estat els productes energètics (5,2 %), els aliments sense elabora-
ció (4,7 %), els serveis (4,2 %), i en menor mesura els aliments ela-
borats (3,6 %). Per tant, a la inflació del 2004 hi han contribuït de
manera determinant els elements més volàtils dels preus, com són
els productes energètics i els aliments no elaborats. En aquest sen-
tit és de destacar, amb un clar comportament inflacionista, l’ele-
ment més important del béns energètics com són els carburants i
combustibles (6,3 %).

k. La inflació subjacent (3,1 %), que no incorpora ni els aliments sense
elaboració ni els productes energètics, s’ha comportat lleugerament
millor que la inflació general (3,5 %), marcant una tendència a la bai-
xa des de l’any 2002 identificada principalment amb el comporta-
ment dels béns industrials (sense energia), que, amb un increment de
l’1,5 % mantenen el 2004 taxes d’inflació inferiors a les taxes mitja-
nes d’inflació experimentades els deu darrers anys. Els altres dos
components de la tendència de fons dels preus de l’economia, l’ali-
mentació elaborada i els serveis, mantenen inflacions superiors a les
experimentades els deu darrers anys, especialment l’alimentació ela-
borada, que es troba en una tendència d’acceleració dels seus preus. 

GRÀFIC 17. EVOLUCIÓ MENSUAL INTERANUAL
DE LA INFLACIÓ. CATALUNYA I ESPANYA 2003-2004

Els grups de
despesa més

inflacionaris han
estat els productes

energètics, els
aliments sense

elaboració
i els serveis.
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l. El diferencial d’inflació amb Espanya es manté respecte de l’any pre-
cedent en 0,4 punts percentuals. A més, s’observa que tots els grups
mantenen un diferencial positiu respecte d’Espanya; tot i així, els
serveis i l’alimentació, tant l’elaborada com la no elaborada, reduei-
xen el seu diferencial respecte de l’any 2003. 

Si es fa l’anàlisi per rúbriques, es poden destacar els elements següents:

– En termes generals, es mantenen les rúbriques més inflacionistes
(aquelles que tenen una taxa d’inflació per sobre de la mitjana) igual
que el 2003, a la vegada que s’observa una tendència general d’ac-
celeració de la inflació d’aquestes rúbriques.

– Entre les rúbriques amb taxes d’inflació superiors a la mitjana que
contribueixen de manera més determinant a la inflació:

1. Dins el grup de transports, les rúbriques més inflacionistes, que ex-
pliquen el 21,7 % de la inflació i representen el 15,9 % de la despesa,
són el transport públic interurbà, el transport personal i el transport
públic urbà.

TAULA 50. INFLACIÓ MITJANA ANUAL I DIFERENCIAL 
AMB ESPANYA PER GRUPS ESPECÍFICS. CATALUNYA 2002-2003

Unitats: percentatges.

2003 2004
Dif. Cat.-Esp.

2003 2004

Productes energètics 1,00 5,20 -0,40 0,40

Aliments sense elaboració 6,80 4,70 0,70 0,10

Serveis (amb lloguer d’habitatge) 4,30 4,20 0,60 0,40

Aliments amb elaboració, begudes i tabac 3,40 3,60 0,40 0,00

Béns industrials sense productes
energètics

2,40 1,50 0,40 0,60

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

3,50 3,10 0,60 0,50

Aliments sense elaboració i productes
energètics

3,70 5,00 0,10 0,30

Carburants i combustibles 0,80 6,30 -0,50 0,30

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE.
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2. Dins el grup de l’alimentació, les rúbriques més inflacionistes, que
expliquen el 19,1 % de la inflació i representen el 10,2 % de la des-
pesa, són: olis i greixos, fruites en conserva i fruits secs, patates i els
seus preparats, ous, carn de porcí, pa, carn d’oví, fruites fresques,
carn d’aus, llegums i hortalisses fresques, carn de vacum i llet.

3. Dins el grup d’hotels, cafès i restaurants, les rúbriques més inflacio-
nistes, que expliquen el 14,9 % de la inflació i representen el 12,2 %
de la despesa, són: turisme i hostaleria.  

4. El lleure (que inclou serveis culturals, recreatius i esportius, i viat-
ges organitzats), amb una inflació del 5,5 % i en un procés d’acce-
leració respecte del període 2002-2004, i també respecte del
període 1995-2004.

– Entre les rúbriques amb taxes d’inflació inferiors a la mitjana que
contribueixen a reduir la inflació es poden destacar: els articles no
duradors per a la llar, els electrodomèstics i les reparacions, les me-
decines i el material terapèutic, les comunicacions i els objectes re-
creatius.
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TAULA 51. INFLACIÓ DE LES RÚBRIQUES MÉS INFLACIONÀRIES
(PER SOBRE DE LA MITJANA). CATALUNYA 2002-2004

Unitats: percentatges.

2002-041 2004 Aportació2 Ponderació3

IPC GENERAL 3,6 3,5 - 100,0

Olis i greixos 11,4 15,6 2,9 0,6

Fruites en conserva i fruits secs 5,7 14,8 1,5 0,3

Patates i els seus preparats 5,8 13,9 1,4 0,4

Ous 7,5 12,6 0,8 0,2

Carn de porcí -0,2 7,3 1,3 0,6

Transport públic interurbà 5,2 6,8 0,9 0,4

Pa 5,4 6,4 3,1 1,7

Carn d'oví 3,8 6,1 0,9 0,5

Lleure 4,6 5,5 3,1 1,9

Tabac 5,6 5,4 3,0 2,0

Peces de roba de vestir de dona 5,0 5,0 4,6 3,2

Serveis per a la llar 5,4 4,9 2,0 1,4

Fruites fresques 8,2 4,9 2,0 1,4

Educació universitària 5,1 4,9 1,4 1,0

Transport personal 3,0 4,7 20,4 15,0

Carn d'aus 3,0 4,7 1,2 0,9

Altres ensenyaments 4,8 4,6 0,8 0,6

Conservació de l'habitatge 5,4 4,5 4,2 3,2

Llegums i hortalisses fresques 9,3 4,3 1,6 1,3

Habitatge en lloguer 4,4 4,3 3,9 3,2

Turisme i hostaleria 5,0 4,2 14,9 12,2

Reparació del calçat 5,5 4,2 0,0 0,0

Béns i serveis no considerats 
en altres parts

3,8 4,2 2,2 1,8

Educació secundària 3,7 4,2 0,6 0,5

Transport públic urbà 4,7 4,0 0,5 0,4

Carn de vacum 7,1 4,0 1,5 1,3

Mobles i revestiments del sòl 3,6 4,0 1,9 1,6

Educació infantil i primària 4,5 3,9 0,7 0,6

Textils i accessoris per a la llar 2,1 3,8 0,5 0,5

Serveis mèdics i similars 4,1 3,5 2,8 2,8

Llet 2,8 3,5 1,0 1,0

Artícles d'ús personal 4,0 3,5 2,2 2,2

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE.
1) Taxa anual acumulativa.
2) Aportació a la taxa de l’IPC 2004.      
3) Ponderació 2004.
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TAULA 52. INFLACIÓ DE LES RÚBRIQUES MENYS
INFLACIONÀRIES (PER SOTA DE LA MITJANA). 

CATALUNYA 2002-2004

Unitats: percentatges.

2002-041 2004 Aportació2 Ponderació3

IPC GENERAL 3,6 3,5 - 100,0

Calçat de dona 5,1 3,1 0,7 0,8

Complements i repar. de peces
de roba de vestir

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

Peces de roba de vestir d’homes 3,7 3,0 2,2 2,5

Altres preparats alimentaris 3,8 2,6 0,6 0,8

Peix fresc i congelat 4,5 2,6 1,3 1,7

Aigua mineral, refrescs  i sucs 3,4 2,5 0,7 0,9

Calçat d’home 4,4 2,5 0,5 0,7

Cereals i derivats 2,2 2,3 1,2 1,8

Utensilis i eines per a la llar 3,1 2,3 0,2 0,3

Calçat de nen 4,7 2,1 0,2 0,3

Publicacions 3,4 2,0 0,7 1,3

Calefacció, enllumenat i 
distribució d’aigua

0,6 1,9 3,0 5,3

Altres carns 2,0 1,8 1,4 2,6

Crustacis, moluscs, i preparats 
de peix

4,9 1,6 0,7 1,5

Prendes de vestir de nen i infants 4,1 1,5 0,4 0,9

Begudes alcohòliques 1,9 1,0 0,3 1,0

Productes lactis 2,2 1,0 0,5 1,6

Sucre 0,6 0,9 0,0 0,1

Preparats de llegums i hortalisses 2,3 0,8 0,1 0,5

Cafè, cacau i infusions -0,1 0,2 0,0 0,3

Articles no duradors per a la llar 1,3 -0,3 -0,1 1,7

Electrodomèstics i reparacions -0,3 -1,1 -0,3 0,9

Medecines i material terapèutic 0,5 -1,1 -0,5 1,6

Comunicacions -2,3 -1,2 -1,0 3,0

Objectes recreatius -3,0 -3,6 -2,7 2,6

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE.
1) Taxa anual acumulativa.
2) Aportació a la taxa de l’IPC 2004.
3) Ponderació 2004.
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7.2. ELS PREUS DELS BÉNS INDUSTRIALS I DE LA 

CONSTRUCCIÓ. ANÀLISI DELS PRINCIPALS 

TRETS DEFINIDORS DE L’EVOLUCIÓ 

DE L’ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS

L’exercici 2004, els preus industrials a Catalunya han crescut en termes
mitjans el 2,4 % i han accelerat el seu creixement respecte del 2003 (taula 53).
Aquest increment respon principalment a l’evolució del béns industrials in-
termedis (3,3 %), i en menor mesura als béns industrials de consum (2,5 %).
Mentrestant, els béns d’equipament (1,3 %) i l’energia (1,0 %) tenen creixe-
ments per sota de la mitjana. En el cas dels béns de l’energia, el comporta-
ment moderat és fruit de les reduccions de preus que es van produir fins al
mes de maig, ja que durant la segona meitat de l’any els preus s’han accelerat,
fins a una taxa interanual del 6,2 % el mes de desembre del 2004.

Tot i l’acceleració dels preus industrials catalans, el seu creixement en-
cara se situa per sota de l’increment de preus industrials del conjunt d’Es-
panya (3,4 %), principalment perquè la producció d’energia i la producció
de béns intermedis s’han encarit més a Espanya que a Catalunya. De totes
maneres, els preus industrials catalans han perdut competitivitat respecte de
la Zona Euro, on el creixement dels preus industrials ha estat del 2,3 %;
això es posa de manifest en la producció de béns de consum i en la produc-
ció de béns d’equipament.

TAULA 53. TAXES DE CREIXEMENT DE L’ÍNDEX DE PREUS
INDUSTRIALS. CATALUNYA, ESPANYA I ZONA EURO 2003-2004

Unitats: percentatges.

2003 2004

Cat. Esp. Z. euro Cat. Esp. Z. euro

Índex de preus industrials (IPRI) 1,2 1,5 1,4 2,4 3,4 2,3

Béns de consum 1,7 2,2 1,1 2,5 2,5 1,3

 Béns de consum duradors 0,4 1,7 - 1,9 2,1 -

 Béns de consum no duradors 1,9 2,3 - 2,6 2,6 -

Béns d’equipament 1,2 1,2 0,3 1,3 1,5 0,7

Béns intermedis 0,6 0,8 0,8 3,3 4,5 3,5

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

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

Els preus 
industrials 
acceleren el seu 
creixement, encara 
per sota dels 
espanyols, però
just per sobre dels 
preus industrials 
europeus. Aquesta 
acceleració respon 
principalment a 
l’evolució dels béns 
intermedis i dels 
béns de consum. 
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7.3. SALARIS, COSTOS LABORALS I PRODUCTIVITAT

Acords col·lectius

La variació dels salaris a Catalunya l’any 2004, mesurada per mitjà dels
acords col·lectius, mostra uns creixements lleugerament inferiors als de
l’any precedent (taula 54).

A l’inici d’any les previsions d’inflació per al 2004, fetes pel Govern de
la Generalitat, eren del 2,9 %. Tanmateix, en termes de mitjana anual, els
creixements salarials pactats van ser del 3,0 %.

Les previsions d’inflació, com havia succeït el 2003, no s’han complert. De
manera que els creixements salarials, un cop revisats, s’han situat, per a l’any
2004, en el 3,5 %, pràcticament igual que l’increment dels preus de consum.

Com es mostra a la taula 54, l’any 2004 els treballadors amb clàusula de
revisió salarial retroactiva, que incrementen el seu pes fins al 40,6 % de tots
els treballadors afectats per convenis col·lectius, han experimentat en ter-
mes mitjans un creixement dels salaris un cop revisats del 3,8 %, amb una
millora de la capacitat adquisitiva i recuperant la pèrdua de capacitat adqui-
sitiva que havien experimentat el 2003, quan els seus creixements salarials
revisats (3,1 %) s’havien situat per sota del creixement del preus (3,5 %).

TAULA 54. INCREMENTS SALARIALS PACTATS FINS DESPRÉS DE 
DESEMBRE SEGONS CLÀUSULA DE REVISIÓ. CATALUNYA 2003

La resta de treballadors, que sumen el 59,4 % dels treballadors afectats
per convenis, han tingut en termes mitjans creixements salarials (del 3,2 %)

Unitats: nombre de treballadors i percentatges. Dades provisionals.

Treballadors 
afectats

Treballadors 
afectats 
en (%)

Increments
salarials

pactats (%)

Increments
salarials

revisats (%)

Sense clàusula prevista 499.525 20,10 % 3,3 3,3

Amb clàusula prevista 1.551.327 79,90 % 3,7 3,9

 No retroactiva 933.247 50,80 % 4,5 4,5

 Retroactiva 618.080 29,10 % 2,6 3,1

TOTAL 2.050.852 100,00 % 3,6 3,8

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

Els salaris segons
convenis mostren

uns creixements
lleugerament
inferiors als

de l’any precedent,
en nivells

pràcticament iguals
a la inflació.

En l’agricultura,
la indústria i

la construcció,
els creixements

salarials pactats es
troben per sobre

de la inflació,
mentre que en els
serveis es troben

per sota, igual que
l’any 2003.



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2004

116

inferiors a la inflació. D’aquests, com ja succeïa l’any 2003, els treballadors
sense clàusula de revisió salarial han perdut capacitat adquisitiva, mentre
que els treballadors amb clàusula de revisió salarial no retroactiva, si bé
l’any 2003 van millorar la seva capacitat adquisitiva, l’any 2004 han vist
empitjorar el valor en termes reals dels seus salaris.

L’experiència d’aquests darrers tres anys mostra com la inflació acumu-
lada ha estat de l’11,0 %, mentre que els creixements salarials, un cop revi-
sats, han estat en termes mitjans: per als treballadors sense clàusula prevista,
del 10,2 %; per als treballadors amb clàusula prevista no retroactiva, de
l’11,2 %; i per als treballadors amb clàusula prevista retroactiva, de l’11,7 %.

TAULA 55. INCREMENTS SALARIALS PACTATS FINS DESPRÉS
DE DESEMBRE SEGONS CLÀUSULA DE REVISIÓ. 

CATALUNYA 2004

El comportament dels creixements salarials en acords col·lectius per grans
sectors d’activitat econòmica (taules 56 i 57) ens permet observar que:

– Paral·lelament a l’expansió econòmica del sector de la construcció,
els increments salarials pactats, i un cop revisats, d’aquest sector se
situen pràcticament 1 punt percentual per sobre de la mitjana, amb
un creixement del 4,4 %, com ha succeït els tres darrers anys.

– La resta de sectors tenen increments salarials, un cop revisats, pro-
pers a la mitjana. En aquest sentit, cal destacar que el comportament
més moderat es produeix en el sector de serveis, que implica el 64 %
de tots els treballadors afectats per acords col·lectius, i que en els dar-
rers tres anys han experimentat, en conjunt, creixements salarials re-
visats per sota de la mitjana.

Unitats: nombre de treballadors i percentatges. Dades provisionals.

Treballadors
afectats

Treballadors 
afectats
en (%)

Increments
salarials

pactats (%)

Increments
salarials

revisats (%)

Sense clàusula prevista 606.802 33,30 % 3,2 3,2

Amb clàusula prevista 1.217.940 66,70 % 3,0 3,6

 No retroactiva 477.071 26,10 % 3,2 3,2

 Retroactiva 740.869 40,60 % 2,8 3,8

TOTAL 1.824.742 100,00 % 3,0 3,5

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria de la
Generalitat.
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TAULA 56. INCREMENTS SALARIALS PACTATS FINS DESPRÉS
DE DESEMBRE PER SECTORS. CATALUNYA 2003

TAULA 57. INCREMENTS SALARIALS PACTATS FINS DESPRÉS 
DE DESEMBRE PER SECTORS. CATALUNYA 2004

Costos laborals

El cost laboral total mitjà per treballador i mes s’ha situat, l’any 2004, en
2.185,5 euros (taula 55). Aquest nivell és més elevat en la indústria (2.540,6 eu-
ros), seguida de la construcció (2.202,3 euros) i dels serveis (2.043.2 euros).

En conjunt, els costos laborals totals per treballadors i mes han crescut
en termes mitjans el 3,6 % en progressiva desacceleració des de l’any 2001,
si bé a diferència del que va succeir el 2003, s’han situat per sobre del crei-
xement dels costos laborals totals del conjunt d’Espanya, on l’increment ha
estat del 3 %. El component dels costos salarials totals ha crescut el 2,2 %,
mentre que els altres costos laborals s’han incrementat el 3,6 %.

Unitats: nombre de treballadors i percentatges. Dades provisionals.

Treballadors 
afectats

Treballadors 
afectats
en (%)

Increments
salarials

pactats (%)

Increments
salarials

revisats (%)

Sense clàusula 
prevista

29.100 1,40 % 4,0 4,0

Amb clàusula prevista 494.469 24,10 % 3,9 4,1

 No retroactiva 212.548 10,40 % 4,8 4,8

 Retroactiva 1.314.735 64,10 % 3,3 3,5

TOTAL 2.050.852 100,00 % 3,6 3,8

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

Unitats: nombre de treballadors i percentatges. Dades provisionals.

Treballadors 
afectats

Treballadors 
afectats
en (%)

Increments
salarials

pactats (%)

Increments
salarials

revisats (%)

Sense clàusula prevista 27.580 1,50 % 3,6 3,6

Amb clàusula prevista 463.723 25,40 % 3,0 3,4

 No retroactiva 211.331 11,60 % 3,4 4,4

 Retroactiva 1.122.108 61,50 % 3,0 3,3

TOTAL 1.824.742 100,00 % 3,0 3,5

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

Els costos laborals
totals desacceleren

el seu creixement
fins al 3,6 %

l’any 2004, si bé
per sobre

del creixement
espanyol: amb un

creixement dels
costos salarials del
2,2 % i dels altres
costos del 3,6 %.
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Aquesta desacceleració dels costos totals per treballador no és tan acusa-
da quan observem el cost salarial per hora efectiva utilitzada, que l’any 2004
creix el 4,6 % respecte de l’any precedent (taula 59). En aquest sentit, cal
destacar que el creixement del cost laboral total per hora efectiva s’ha situat
els dos darrers anys 1 punt percentual per sobre dels creixements del cost
laboral total per treballador. Aquest creixement més elevat dels costos la-
borals per hora efectiva ens estaria indicant:

– o bé que s’està reduint la jornada laboral, cosa que les dades
d’acords col·lectius no corroboren, ja que la jornada pactada s’esta-
bilitza el 2003 i s’incrementa el 2004 fins a 1.759 hores/any per al
conjunt de l’economia.

– o bé que s’està reduint la ràtio d’hores efectives treballades sobre
hores contractades. En aquest cas, els motius poden ser diversos: ja
sigui perquè s’estan reduint les hores extraordinàries, o perquè s’in-
crementen les hores no treballades (increment de jornades perdudes
per incapacitat temporal, per vacances o festius, per permisos de ma-
ternitat, per raons tècniques o econòmiques, per causes de força ma-
jor, per conflictes laborals, per absentisme, etc.) 

Les dades disponibles no ens permeten una anàlisi més detallada
d’aquests factors. El que sí que es pot posar de manifest és que, per al con-
junt d’Espanya, aquest fenomen també s’estaria produint.

Pel que fa al creixement dels costos laborals per grans sectors d’activitat
econòmica (taula 59) i seguint la tendència del 2003, es posa de nou de ma-
nifest el creixement més elevat dels costos laborals per treballador i mes del
sector de la construcció, amb un increment del 7,6 %, seguit de la indústria,
amb un creixement del 3,9 %, que està per sobre de la mitjana, i amb un
creixement més moderat en el sector dels serveis, del 3,1 %.

Aquest comportament dels costos laborals per treballador s’hauria vist
afavorit, com ja s’observava l’any 2003, per les polítiques actives d’ocupa-
ció de subvenció i bonificacions de les cotitzacions de la Seguretat Social,
amb més intensitat en els sectors de la indústria, però també en el sector dels
serveis, on han crescut les bonificacions per ocupat, i no en el cas del sector
de la construcció, on s’ha reduït aquest concepte l’any 2004.

En el cas del sector serveis, cal destacar el moderat creixement del
component del cost salarial per treballador, que s’incrementa el 0,6 %
l’any 2004.
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TAULA 58. COST LABORAL PER TREBALLADOR I MES. 
CATALUNYA 2004

TAULA 59. EVOLUCIÓ DEL COST TOTAL PER TREBALLADOR 
I DEL COST TOTAL PER HORA. 

CATALUNYA 2002-2004

Una característica que s’ha reproduït en tots els sectors és que els costos
per percepcions no salarials per treballadors han experimentat una reducció
mitjana del 9 %. Aquestes percepcions no salarials recullen els pagaments a
càrrec de l’ocupador, per incapacitat temporal, per atur (derivat de reduc-
cions de jornada i/o suspensió de contractes), per prestacions socials directes
complementàries a la Seguretat Social, per indemnitzacions derivades de
l’acomiadament i extinció del contracte, etc. És així que la reducció
d’aquests pagaments per treballadors hauria de respondre a un creixement
més elevat de l’ocupació que d’aquests costos, o a una reducció directa
d’aquests pagaments.

Unitats: euros. Valors en mitjana anual.

Cost 
total 

Cost 
salarial 

total1

Altres 

costos2

Cost per 
percepcions 
no salarials

Cost per 
cotitzacions
obligatòries

Subvencions i 
bonificacions 
 de S. Social

TOTAL 2.185,5 1.620,3 544,0 56,2 502,6 20,3

Indústria 2.540,6 1.898,3 636,1 71,7 581,6 22,8

Construcció 2.202,3 1.578,9 631,3 70,7 561,6 17,7

Serveis 2.043,2 1.511,9 494,0 47,8 462,2 19,8

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

Unitats: percentatges. Taxes de variació de la mitjana anual.

Cost total per treballador Cost total per hora

2002 2003 2004 2002 2003 2004

CATALUNYA 5,40 % 3,90 % 3,60 % 5,00 % 4,50 % 4,60 %

Espanya 4,40 % 4,20 % 3,00 % 4,60 % 4,70 % 3,80 %

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

Per sectors
d’activitat, els

costos laborals han
crescut més en la

construcció (7,6 %)
i en la indústria

(3,9 %); i en menor
mesura en els

serveis (3,1 %).
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TAULA 60. CREIXEMENT DEL COST LABORAL 
PER TREBALLADOR I MES. CATALUNYA 2004

Finalment, a la taula 61 s’exposen els costos laborals totals per treba-
llador i mes de Catalunya, Espanya, la UE-25, la UE-15 i l’Eurozona.

TAULA 61. COST LABORAL TOTAL PER TREBALLADOR I MES. 
CATALUNYA, ESPANYA I UE, 2n trimestre 20041

7.4. EL PROCÉS DE FORMACIÓ DELS PREUS. 
ELS COMPONENTS DELS COSTOS INTERIORS

Al llarg dels darrers anys (1995-2003), a Catalunya, l’índex de preus de
consum (IPC), amb una taxa anual acumulativa del 3,2 %, s’ha mantingut
lleugerament per sota del creixement dels preus del conjunt de l’economia,

Unitats: percentatges. Taxes de variació de les mitjanes anuals.

Cost 
total 

Cost 
salarial 

total1

Altres 

costos2

Cost per 
percepcions 
no salarials

Cost per 
cotitzacions
obligatòries

Subvencions i 
bonificacions
de S. Social

TOTAL 3,6 % 2,2 % 3,6 % -9,0 % 3,0 % 6,9 %

Indústria 3,9 % 3,8 % 3,1 % -7,3 % 2,9 % 12,8 %

Construcció 7,6 % 7,4 % 9,5 % -19,1 % 7,1 % -6,6 %

Serveis 3,1 % 0,6 % 2,8 % -7,3 % 2,4 % 6,2 %

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

Unitats: euros i nombres índexs.

Font INE2 Font EUROSTAT3

Catalunya 2.234,1 -

Espanya 2.052,2 2.262,8

UE-25 - 2.668,5

UE-15 - 2.991,7

Eurozona - 2.892,8

Catalunya / Espanya 108,9 -

UE-25 / Espanya - 117,9

UE-15 / Espanya - 132,2

Eurozona / Espanya - 127,8

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE i EUROSTAT.
1) Aquesta data és l’última disponible a EUROSTAT.
2) Vegeu la forma de càlcul del cost laboral total en les taules I. 7. 10 i I. 7. 12.
3) El cost laboral total està calculat dividint la remuneració dels assalariats (sous i salaris bruts més les
cotitzacions socials patronals) entre el nombre d’assalariats.
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que, mesurats per mitjà del deflactor del PIB, han experimentat un creixe-
ment anual acumulatiu del 3,5 %. Aquest procés inflacionari s’hauria anat
accelerant des del 1999, si bé l’any 2003 s’havia frenat. Aquest comporta-
ment també s’ha observat en el conjunt d’Espanya, amb taxes del 2,9 % i
del 3,4 %, respectivament.

L’any 2004, s’ha produït una acceleració del conjunt de preus de
l’economia catalana. Així, el deflactor del PIB s’ha situat per sobre del
nivell mitjà dels darrers deu anys, amb un valor del 4,8 % respectiva-
ment. Aquesta acceleració s’observa també en el conjunt d’Espanya,
amb una taxa del 4,4 %.

Les dades de la Comptabilitat Regional de l’INE ens permeten descom-
pondre l’aportació dels diferents components d’oferta (costos laborals uni-
taris, excedents bruts d’explotació unitaris i pressió impositiva dels
impostos nets sobre producció unitaris) en l’evolució dels preus del conjunt
de l’economia.1 

A la taula 62, el primer que es posa de manifest és que, al llarg del
període 1995-2003, els tres components han tingut increments superiors
als que ha experimentat l’activitat real i, per tant, que tots han contribuït
positivament a l’increment de preus (només l’any 1998 el creixement
unitari dels excedents bruts d’explotació hauria contribuït a reduir els
preus).

En aquest sentit, el valor unitari dels excedents bruts d’explotació, amb
una taxa anual acumulativa del 3,5 %, hauria mantingut un creixement al
llarg del període lleugerament superior al creixement dels preus i, per tant,
hauria mantingut un comportament inflacionari.

1. En aquesta anàlisi se segueix la metodologia desenvolupada en l’informe tècnic de “l’Evolució
de la inflació a Catalunya i a Espanya 1994-2004”, Direcció General de Programació Econòmica,
Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya, febrer de 2005. Les dades de l’excedent
brut d’explotació estan corregides per detraure aquella part que correspon a remuneració del factor
treball, mentre que les dades de remuneració del treball incorporen la part d’excedent que
s’atribueix al treball. 
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TAULA 62. COMPONENTS DEL DEFLACTOR DEL PIB. 
CATALUNYA I ESPANYA 1995-2003

El valor unitari dels impostos nets sobre la producció, amb un increment
del 5,7 %, hauria estat el component més clarament per sobre del creixe-
ment de l’activitat econòmica i, per tant, més inflacionari.

Els costos laborals unitaris (valor unitari del factor treball), amb un crei-
xement anual acumulatiu del 3 %, per sota de l’increment del deflactor,
haurien tingut un comportament més moderat.

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

Unitats: taxes de creixement anual acumulatives.

Catalunya Espanya

Deflactor del PIB 3,50 % 3,40 %

Excedent / PIB real 3,60 % 3,80 %

Remuneració del treball / PIB real (CLU) 3,00 % 2,80 %

Impostos / PIB real 5,70 % 5,80 %

Remuneració per ocupat 3,60 % 3,50 %

Productivitat 0,50 % 0,70 %

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

GRÀFIC 18. APORTACIONS DELS FACTORS INTERNS
AL CREIXEMENT DEL DEFLACTOR. 

CATALUNYA 1996-2003
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Per conèixer l’aportació que cadascun d’aquests tres components fa al
deflactor del PIB, es ponderen pel seu pes relatiu en el conjunt del PIB.
Així, es pot destacar el següent (vegeu les taules 64 i 65):

– L’excedent brut empresarial explicaria, en termes mitjans, el 30 %
del deflactor del PIB, amb una tendència a l’alça (tret de l’any 1998,
en què va contribuir a reduir els preus) fins a l’any 2002, en què va
explicar el 57 % del deflactor, mentre que l’any 2003 hauria reduït
aquest comportament fins a explicar-ne el 19 %.

– Per la seva part, els costos laborals unitaris explicarien, de mitjana,
el 54 % del deflactor del PIB, si bé amb un comportament més erràtic
com a conseqüència de l’evolució de la productivitat real per treballa-
dor. Així, els dos moments, l’any 1998 i el 2003, en què els costos la-
borals tenen un clar comportament inflacionari, coincideixen amb
caigudes de la productivitat real dels treballadors i, per tant, amb un
creixement de les remuneracions per ocupat per sobre de la suma del
creixement de la productivitat real i dels preus. Pel que fa a la resta
d’anys, la remuneració per ocupat creix per sota de la suma dels crei-
xements de la productivitat real i dels preus.

– Els impostos nets sobre la producció, que en termes mitjans expli-
quen el 17 % del deflactor, van experimentar un increment, i ex-
pliquen cada vegada una part més gran del creixement dels preus
fins a l’any 1999, per reduir la seva aportació al 4 % fins a l’any 2001,
i tornar a repuntar fins al 2003, any en què expliquen el 21 % del crei-
xement dels preus.

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

GRÀFIC 19. APORTACIONS DELS FACTORS INTERNS
AL CREIXEMENT DEL DEFLACTOR. ESPANYA 1996-2003
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Pel que fa a l’any 2004, en què el deflactor del PIB ha crescut el 4,8 %,
només es disposa d’alguns indicadors per valorar l’aportació que puguin
haver fet els diferents components al creixement dels preus.

Per una banda, és probable que els costos laborals unitaris es desaccelerin,
ja que els dos indicadors de costos laborals dels quals es disposa moderen el
seu creixement, mentre que la productivitat real s’incrementa lleugerament.
Així, els creixements salarials pactats, un cop revisats, s’han situat en el 3,5 %
per al conjunt de l’economia, quan l’any 2003 van ser del 3,8 %, i l’índex de
cost laboral elaborat per l’INE, que mesura el cost laboral total per treballador
i mes, passa del 3,9 % l’any 2003 al 3,6 % el 2004. Al mateix temps, la pro-
ductivitat per treballador, segons les dades de Comptabilitat Regional, s’hau-
ria incrementat el 0,7 % l’any 2004, quan el 2003 s’havia reduït el -0,5 %.

Pel que fa a l’excedent brut d’explotació, es disposa de l’indicador ela-
borat pel Departament d’Economia i Finances de la Generalitat a partir de
l’enquesta de la Central de Balanços del Banc d’Espanya, que mostra una
important recuperació dels resultats bruts d’explotació per al conjunt de les
empreses privades no energètiques. Aquest concepte, l’any 2004, creix
l’11,7 %, quan l’any 2003 havia crescut el 0,1 %.

No es disposa de dades per poder valorar l’aportació dels impostos nets
sobre la producció en el deflactor del PIB.

Finalment, per al període 1995-2002, es pot descompondre el cost lab-
oral unitari en dos components: les remuneracions unitàries al factor treball
netes de cotitzacions socials totals i les cotitzacions socials totals2 unitàries.

TAULA 63. COMPONENTS DEL COST LABORAL UNITARI.
CATALUNYA I ESPANYA 1995-2003

2. Les cotitzacions socials totals incorporen les cotitzacions socials efectives a càrrec del
treballador, l’ocupador, els autònoms i els aturats, més les cotitzacions socials imputades.

Unitats: taxes de creixement anual acumulatives.

Catalunya Espanya

Remuneració Ocupat / PIB real (CLU) 3,30 % 3,40 %

(RO-Cotitzacions Socials) / PIB real 2,30 % 2,30 %

Cotitzacions Socials / PIB real 4,40 % 3,90 %

Cotitzacions Socials / Ocupat 5,10 % 4,70 %

Deflactor del PIB 3,50 % 3,40 %

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Comptabilitat Regional de l’INE.
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A la taula 63, es pot comprovar com les remuneracions al treball netes de
cotitzacions per unitat de producte han tingut un comportament moderat al
llarg del període, i han crescut el 2,3 % i per sota del deflactor del PIB, tant a
Catalunya com a Espanya. Mentre que el cost de les cotitzacions socials totals
per unitat de producte haurien tingut un comportament més inflacionista, més
acusat a Catalunya, amb un increment del 4,4 %, que a Espanya, amb un incre-
ment del 3,9 %. Aquesta diferència respon principalment al fet que a Catalunya
el creixement del PIB real ha estat menor que en el conjunt de l’Estat, i en me-
nor mesura al fet que les cotitzacions socials totals per ocupat a Catalunya han
crescut més lleugerament per sobre que a Espanya.

Així, s’observa que en termes mitjans, en el període 1995-2002, les retri-
bucions al factor treball netes de cotitzacions explicarien el 36 % del deflac-
tor del PIB, mentre que les cotitzacions socials totals n’explicarien el 23 %.
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8. CONCLUSIONS I CONSIDERACIONS

MARC EXTERIOR DE REFERÈNCIA 

L’any 2004, l’activitat econòmica a l’Eurozona mostra símptomes de
recuperació sense que s’accentuïn, respecte de l’exercici anterior, les pres-
sions inflacionàries, mesurades per mitjà de l’IHPC. La variació del PIB en
termes reals se situa en l’1,8 %, enfront del 0,5 % de l’exercici anterior. El
creixement de la demanda interna continua sent el principal motor del crei-
xement. En canvi, la desacceleració de la demanda exterior i l’apreciació
de l’euro determinen la contribució negativa del sector exterior a l’expan-
sió de l’activitat en el segon semestre. 

Els EUA també participen d’aquesta dinàmica expansiva. El creixement
real del PIB assoleix el 4,4 %, la taxa més alta dels darrers cinc anys.
Aquesta situació afavoreix el mercat de treball, que, no obstant això, conti-
nua sense recuperar el nivell d’ocupació previ a la recessió de l’any 2001.
Malgrat aquesta dinàmica expansiva, destaca i preocupa la persistència del
desequilibri significatiu del sector exterior, que, mesurat pel dèficit de la
balança de béns i serveis, se situa en 60.300 milions de dòlars el mes de no-
vembre. El creixement notable del dèficit comercial s’ha produït malgrat la
forta depreciació del dòlar respecte a les principals divises, llevat de les mo-
nedes xinesa i nipona. 

Al Japó, tot i que s’hi ha experimentat una pauta de desacceleració pro-
gressiva al llarg de l’exercici, el creixement interanual del PIB s’eleva fins
al 2,6 %, al temps que es redueixen les pressions deflacionistes respecte de
l’any 2003. 

La resta del continent asiàtic experimenta un creixement significatiu de
l’activitat econòmica. Destaca la Xina, amb una variació del PIB del 9,5 %
i una taxa d’inflació del 3,9 %.

A l’Amèrica Llatina, la solidesa de les exportacions i de la demanda in-
terna són els pilars d’un creixement intens de l’activitat econòmica. Argen-
tina, amb una variació del PIB del 9,0 %, tanca l’any 2004 el segon exercici
consecutiu de forta recuperació, després d’un cicle recessiu de quatre anys.
Al Brasil, el creixement del PIB, que ascendeix al 5,2 %, es basa principal-
ment en el sector exterior a l’inici de l’any i en el consum privat i en la in-
versió, a la resta de l’any. La inflació continua mostrant una tendència
clarament alcista.
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LA CONJUNTURA ECONÒMICA A CATALUNYA I ESPANYA

En aquest marc internacional, les economies catalana i espanyola, amb
un creixement del PIB del 2,6 % i el 2,7 %, respectivament, es tornen a si-
tuar entre les més dinàmiques de l’Eurozona. En ambdós casos, però,
aquest creixement es continua sustentant en la demanda interna, mentre que
s’accentua la contribució negativa del sector exterior. La despesa en con-
sum de les administracions públiques, la inversió en construcció i la millora
substancial de la formació bruta de capital en el component de béns d’equi-
pament són, sobretot, els elements que determinen la intensificació del crei-
xement de la demanda interna a Catalunya. Destaca, doncs, a diferència de
l’exercici anterior, un dinamisme més gran del creixement de la inversió en
béns d’equipament. La recuperació d’aquest component de la inversió es
produeix, però, a l’albiri d’un increment significatiu, no de la producció in-
terior (que a Catalunya, a diferència del conjunt de l’Estat, es redueix), sinó
de les importacions d’aquesta tipologia de béns.

El creixement de la despesa en consum de les llars catalanes, quantificat
en el 3,4 %, també s’accelera durant l’any 2004, tot i que de manera més
moderada que el de la resta de components de la demanda interna. Igual que
a Espanya, a Catalunya, aquest fet s’està produint de manera paral·lela a un
fort augment de l’endeutament de les famílies, associat, sobretot, a l’accés
a l’habitatge. Aquesta circumstància, en un escenari de taxes d’interès a
l’alça i d’una hipotètica contenció de la demanda i de l’activitat en el mercat
immobiliari a mitjà termini, podria llastar el dinamisme que fins al moment
ha mostrat aquest component de la demanda interna.

Els desequilibris existents entre la demanda interna i l’externa poden ser
un indici d’existència de problemes de competitivitat de la nostra econo-
mia. El diferencial d’inflació, el baix creixement de la productivitat en re-
lació amb l’Eurozona i l’apreciació de l’euro s’han erigit com els principals
responsables de la pèrdua de competitivitat acumulada en els darrers anys. 

Mentrestant, des del punt de vista de l’oferta, tant a Catalunya com a Es-
panya, continua la recuperació de la indústria, amb una certa desacceleració
en el darrer trimestre, la millora dels serveis i el retrocés del sector primari.
No obstant això, a diferència del que succeeix en el conjunt de l’Estat, a
Catalunya, la recuperació de la indústria respon íntegrament a la tònica po-
sitiva de la producció de béns intermedis i de l’energia, que compensa les
caigudes de la producció dels béns de consum i d’equipament.

L’evolució de la conjuntura descrita prèviament contribueix al fet que,
durant l’any 2004, el resultat ordinari net de les empreses catalanes creixi,
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en termes de mitjana anual, l’11,7 %, la qual cosa implica un augment del
2,1 % respecte de l’any 2003. 

Els resultats de les empreses financeres, l’any 2004, són dispars. En el
cas de les caixes d’estalvis, milloren els marges d’intermediació i ordinari,
mentre que creixen moderadament les despeses d’explotació. Aquesta evo-
lució deriva en una variació interanual del marge d’explotació del 21,4 %.
S’incrementen, però, el cost del sanejament de crèdit i els resultats extraor-
dinaris negatius. En aquest context, la variació interanual del resultat net
d’impostos ascendeix al 16,2 %. En el cas dels bancs amb seu a Catalunya,
el resultat, net d’impostos, augmenta fins al 19,6 %.

LES INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT A CATALUNYA

Malgrat les inversions realitzades els darrers anys (com l’ampliació del
port, la nova terminal de l’aeroport, etc.), que ens acosten a la mitjana d’in-
versió en infraestructures de la resta de l’Estat, el dèficit de Catalunya en
infraestructures no s’està corregint, ja que tots els projectes importants pa-
teixen retards. El cas més evident és el del tren de gran velocitat.

En el context d’un procés de globalització creixent, en què les econo-
mies s’internacionalitzen i els processos productius deixen de tenir en
compte les fronteres tradicionals, les infraestructures, i en especial les de
transports, es converteixen en elements clau del manteniment de la com-
petitivitat de les diferents regions. Aquesta evolució és especialment im-
portant per a Catalunya tenint en compte l’elevat grau d’obertura a
l’exterior de la seva economia i la importància del sector del turisme
(Catalunya, a més de ser una regió amb un fort dinamisme comercial, in-
dustrial i logístic –aporta un 26 % del VAB industrial espanyol, un 28 %
de les exportacions i un 24 % de la inversió estrangera directa–, és una de
les regions turístiques espanyoles més importants).

L’R+D+I A CATALUNYA

Les participacions de Catalunya en el total de l’Estat en termes de des-
peses internes (22,8 %) i personal (22,1 %) en R+D se situen l’any 2003 en
nivells superiors als que tenia l’any 2002. Però el manteniment del ritme de
creixement de les despeses internes en R+D de l’any 2003 seria insuficient
per aconseguir l’objectiu del 3 % del PIB per a l’any 2010 que van acordar
els caps d’Estat i de Govern al Consell Europeu de Barcelona del 2002.
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Pel que fa a les despeses en innovació (3.549,0 milions d’euros), la seva
participació en les del conjunt de l’Estat ha perdut 1 punt percentual en re-
lació amb la dada de l’any 2000 i se situa en el 23,7 %.

Tal com destacàvem a la Memòria de l’any 2003, seguim comprovant
que les manufactures de tecnologia mitjana-alta tenen, l’any 2002, una pro-
ductivitat inferior (96 %) a la mitjana de la indústria manufacturera.

La despesa interna en R+D en relació amb el PIB augmenta entre els
anys 2002 i 2003 de l’1,27 % a l’1,38 %. Tanmateix, Catalunya perd una po-
sició respecte del 2002 en el rànquing de comunitats autònomes amb una des-
pesa interna en R+D en relació amb el PIB més alta, en favor de Navarra.

L’anàlisi de les diferències relatives en la distribució de la despesa in-
terna i el personal ocupat en R+D revela que totes les zones nacionals i es-
trangeres de referència tenen un sector Administració amb una despesa
interna per ocupat en R+D superior a la de Catalunya.

Les despeses en innovació de les empreses (2.916,8 milions d’euros)
han experimentat un creixement anual mitjà del 2 % des de l’any 2000, que
és molt reduït en comparació amb el que han tingut les despeses en R+D del
conjunt de sectors (16,2 %). Les pimes han protagonitzat els canvis més sig-
nificatius ja que ha superat les grans empreses tant en la distribució de la
despesa total en innovació de Catalunya (52,4 %) com en la participació ca-
talana en les despeses en innovació del total de l’Estat (el 29,5 % enfront
del 23,0 %).

Catalunya va presentar, l’any 2002, 61,5 patents per milió d’habitants a
l’EPO i va ser la zona de referència espanyola amb més activitat registra-
dora, però es va situar molt lluny de les xifres que presenten les zones de
referència de la UE analitzades.

El SECTOR PÚBLIC

La inversió per càpita a Catalunya s’ha col·locat, els darrers anys, quasi
al mateix nivell que la mitjana espanyola (el 99,5 % de la mitjana, el 2004).
Aquesta evolució de la inversió pressupostada s’explica per la posada en
marxa d’un conjunt de projectes d’inversió de gran bagatge i estratègics per
a l’economia catalana. Amb anterioritat a l’inici d’aquests projectes, la in-
versió per càpita a Catalunya es trobava molt per sota de la mitjana espa-
nyola. Tanmateix, però, el dèficit en infraestructures a Catalunya continua
sent important, i les xifres d’inversió a Catalunya, tot i haver millorat, con-
tinuen per sota de la mitjana espanyola. Per la naturalesa de la millora, cal
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advertir, a més, que si no apareixen nous projectes que prenguin el relleu a
aquestes infraestructures que s’acabaran en els pròxims anys la inversió per
càpita a Catalunya pot córrer el perill de retornar a nivells excessivament
baixos.

En general, la recaptació del Govern central a Catalunya va créixer,
l’any 2004, el 10,5 % respecte de la recaptació de l’any 2003, un creixement
per sobre de l’evolució que va mostrar el PIB nominal. Els tributs més di-
nàmics han estat l’impost de societats, l’IVA i els impostos sobre el tràfic
exterior (per l’evolució positiva de les importacions). Per contra, el menys
dinàmic ha estat l’IRPF, que ha mostrat un creixement modest del 3,1 %,
explicable per les modificacions introduïdes a partir de la reforma fiscal de
l’any 2002 en aquesta figura impositiva.

El pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2004 preveia
unes despeses no financeres i uns ingressos no financers el 18 % i el 12,7 %,
respectivament, més elevats del que s’havia pressupostat per a l’any 2003. Fi-
nalment, la liquidació s’ha saldat amb uns ingressos no financers el 10 %
més elevats que els ingressos efectius de l’any passat, i amb unes despeses
financeres el 15,9 % més elevades que la suma de despeses executades
l’any anterior. Aquesta divergència és el resultat, entre altres, d’una desvi-
ació de les despeses, que han estat finalment el 5,4 % més elevades que les
pressupostades per a l’any 2004, i d’una desviació dels ingressos, que final-
ment també han estat el 6,3 % més elevats del previst. El resultat és una ne-
cessitat de finançament liquidada el 15,8 % menor que la que s’havia
pressupostat per al 2004.

Si prenem el pressupost consolidat del sector Administració pública, se-
gons el SEC-95, observem que les previsions d’ingressos no financers són
un 7,1 % més altes que l’any 2003, mentre que les despeses no financeres
pressupostades pugen el 8 % més que l’any anterior. Aquest augment supe-
rior de les despeses no financeres respecte dels ingressos no financers ge-
nera un augment de la necessitat de finançament prevista respecte de l’any
2003 del 32,1 %. Tanmateix, però, si es corregeix el resultat de l’any 2003
amb la comptabilització de la despesa desplaçada de l’exercici i els ajustos
pertinents, segons el SEC-95, el resultat és un dèficit per a l’any 2003 de
12,64 milions d’euros, molt més elevat que el de 2004 i que se situaria prop
del 0,93 % del PIB català; mentre que el dèficit de l’any 2004, que ha estat
de 853 milions d’euros, i ha complert les previsions del pla de sanejament,
arribaria al 0,58 % del PIB. Com a conseqüència del dèficit, l’endeutament
acumulat del sector Administració pública ha estat de 10.773 milions d’eu-
ros, un 11,4 % superior al de l’any 2003. Tanmateix, però, quan hi afegim
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la resta del sector públic empresarial, així com altres formes d’endeutament
que no computen com a endeutament financer (censos, confirming i paga-
ments per tercers), l’endeutament total del sector públic de la Generalitat de
Catalunya ascendeix a 18.942 milions d’euros, un 9,1 % més elevat que
l’any anterior. 

Pel que fa a la despesa prevista de les administracions locals per a
l’any 2003, última dada de què disposem, es va reduir el 5,61 % respecte
del pressupost de l’any 2002. Aquesta despesa es distribueix entre els
ajuntaments (85,4 %), les diputacions provincials (10,2 %) i els consells
comarcals (4,5 %). El decrement del pressupost conjunt s’explica princi-
palment per la disminució del 6,82 % del pressupost dels ajuntaments res-
pecte de l’any 2002, ja que la despesa prevista per a les diputacions es
redueix només l’1,6 % i la dels consells augmenta un 11,57 % entre els
dos exercicis.

Les transferències rebudes en concepte de fons estructurals de la Unió
Europea a Catalunya pugen, per a l’any 2003, a 158,1 milions d’euros, un
0,11 % del PIB català. Tot i que la xifra és un 58 % més elevada que la de
l’any precedent, cal advertir que la suma dels fons que arribaren l’any 2002
a Catalunya va ser inusualment baixa.  

De l’anàlisi de l’evolució de la pressió fiscal exercida per les diverses
figures impositives sobre el PIB, podem concloure que la tendència mitjana
a Europa ha estat la progressiva disminució del pes dels impostos directes
sobre el PIB, acompanyada d’un manteniment del pes de la imposició indi-
recta. En termes relatius, doncs, guanya importància relativa la imposició
indirecta en relació amb la directa. Les cotitzacions socials han augmentat
en general a tot Europa.

A Espanya, i segons les dades d’Eurostat, també baixa el pes de la re-
captació directa sobre el PIB, però puja el de la recaptació indirecta, de ma-
nera que l’efecte en termes relatius és més pronunciat. Les cotitzacions
socials pugen moderadament. Aquest mateix patró es reprodueix pel que fa
als impostos a Catalunya: si bé aquí no puja tan accentuadament la imposi-
ció indirecta, sí que baixa la directa, un comportament que ens aproxima
una mica més al patró de comportament europeu.  

L’ECONOMIA SOCIAL 

De l’anàlisi de les dades provinents del Departament de Treball i Indús-
tria es constata com, en data desembre de 2004, el nombre total de coope-
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ratives existents creix el 0,6 % respecte del desembre de l’any 2003, en
passar d’11.010 a 11.076. Aquest creixement és inferior al registrat l’any 2003
respecte del 2002 (2,15 %). Per tant, cal afirmar de nou que el ritme de consti-
tució de noves cooperatives continua la tendència decreixent observada des
de l’any 1999.

Des d’un punt de vista territorial, el nombre més elevat de cooperatives
es concentra a la demarcació de Barcelona (el 74 % del total), seguida de
les comarques tarragonines (amb l’11 %), les de Lleida (el 9 %) i les de
Girona (el 6 %).

Les cooperatives de treball associat són les més abundants, atès que
representen el 82,5 % del total de les cooperatives existents en data de-
sembre de 2004, seguides de les cooperatives agràries (el 5,8 %) i les de
serveis (el 3,5 %).

Segons el Registre de Societats Laborals del Departament de Treball,
al final de l’any 2004 hi ha a Catalunya un total de 4.980 societats labo-
rals. Destaca el pes majoritari de les comarques de Barcelona enfront del
total (76,74 %). Segueixen, en nombre de societats constituïdes, Girona 
(9,43 %), Tarragona (7,83 %) i Lleida (5,98 %).

PREUS, COSTOS I PRODUCTIVITAT 

L’any 2004, la inflació catalana manté el creixement en el 3,5 %, sense
variacions en relació amb l’any anterior, així com els diferencials respecte
a Espanya i Europa. Destaca, però, l’acceleració experimentada pel creixe-
ment d’aquesta variable al llarg de l’any, especialment en el segon semes-
tre, fins a situar-se, el mes de desembre, en termes interanuals, en el 3,6 %.

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

Els preus industrials acceleren el seu creixement, encara que per sota
dels espanyols, però just per sobre dels preus industrials europeus. Aquesta
acceleració respon principalment a l’evolució dels béns intermedis i dels
béns de consum. 

Per la seva banda, els salaris segons convenis mostren uns creixements
lleugerament inferiors als de l’any precedent, en nivells pràcticament iguals
a la inflació. En l’agricultura, la indústria i la construcció, els creixements
salarials pactats se situen per sobre de la inflació, mentre que en els serveis
ho fan per sota, igual que l’any 2003.
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L’any 2004, els treballadors amb clàusula de revisió salarial retroactiva,
que incrementen el seu pes fins al 40,6 % de tots els treballadors afectats
per convenis col·lectius, han experimentat en termes mitjans un creixement
dels salaris, un cop revisats, del 3,8 %, per la qual cosa recuperen la pèrdua
de capacitat adquisitiva que havien experimentat l’any 2003, quan els seus
creixements salarials revisats (3,1 %) s’havien situat per sota del creixe-
ment dels preus (3,5 %). La resta de treballadors, que sumen el 59,4 % dels
treballadors afectats per convenis, han tingut, en termes mitjans, creixe-
ments salarials (del 3,2 %) inferiors a la inflació. D’aquests, com ja succeïa
l’any 2003, els treballadors sense clàusula de revisió salarial han perdut ca-
pacitat adquisitiva, mentre que els treballadors amb clàusula de revisió sa-
larial no retroactiva, si bé l’any 2003 van millorar la seva capacitat
adquisitiva, l’any 2004 han empitjorat, en termes reals, el valor dels seus
salaris.

Els costos laborals totals desacceleren el seu creixement fins al 3,6 %
l’any 2004, si bé per sobre del creixement espanyol. El creixement dels cos-
tos salarials és del 2,2 % i el dels altres costos, del 3,6 %.

Per sectors d’activitat, els costos laborals creixen més en la construcció
(7,6 %) i en la indústria (3,9 %); i, en menor mesura, en els serveis (3,1 %).





Capítol II

MERCAT DE TREBALL, RELACIONS LABORALS,
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
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1. EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT, L’OCUPACIÓ
I L’ATUR A CATALUNYA

1.1. REFERÈNCIES AL MARC NORMATIU

Aquest any 2004 es caracteritza per una escassa activitat normativa, tant
en l’àmbit estatal com en el català, i per la continuïtat en l’aplicació dels
mecanismes de coordinació de les polítiques d’ocupació en els estats mem-
bres de la UE.

1.1.1. Marc normatiu comunitari

Informe de la Comissió al Consell Europeu de primavera de 2004
“Hagamos Lisboa. Reformas para la Unión ampliada”1

Com cada any, la Comissió presenta al Consell de primavera l’infor-
me conjunt d’ocupació, el qual avalua el nivell d’implantació de l’Estra-
tègia Europea per a l’Ocupació (EEO) en cadascun dels estats membres.
L’informe d’enguany insta el Consell a aprofitar les oportunitats que
ofereix la recent recuperació econòmica i la propera ampliació per donar

1. COM (2004) 29 final/2, de 20.02.2004.
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un nou impuls a l’EEO i adoptar les decisions necessàries en els sectors
estratègics. 

En el balanç que presenta per a Espanya, assenyala com a elements po-
sitius, entre d’altres, el creixement de la taxa d’ocupació, el descens de la
taxa de desocupació de llarga duració i l’adopció de mesures per a l’aug-
ment de la taxa d’ocupació femenina. 

Pel que fa a les insuficiències, destaca que Espanya té la taxa de deso-
cupació més alta de la UE, que la taxa d’ocupació femenina és inferior a la
mitjana europea i que hi ha un ús excessiu dels contractes laborals de dura-
ció determinada.

La Comissió insta el Consell Europeu a definir el marc i el mètode per a la
preparació de la revisió intermèdia de l’Estratègia de Lisboa l’any 2005.
Aquesta revisió s’haurà d’adaptar al nou marc financer que entri en funciona-
ment després de l’any 2006.

Recomanació del Consell, de 14 d’octubre de 2004, sobre l’aplicació
de les polítiques d’ocupació dels estats membres2

A partir de l’informe conjunt presentat al Consell de primavera, aquest
elabora cada any les recomanacions generals i particulars sobre les políti-
ques d’ocupació a cadascun dels estats membres.

Les recomanacions del Consell respecte a Espanya per a l’any 2004 in-
sisteixen principalment en la necessitat d’incrementar les taxes d’ocupació
espanyoles, afrontar les disparitats regionals, fomentar la participació fe-
menina, incrementar la taxa d’ocupació dels treballadors de més edat, aug-
mentar la participació dels adults en la formació permanent i disminuir
l’elevada proporció de persones amb contracte temporal. També assenya-
len que cal modernitzar l’organització del treball per potenciar la producti-
vitat i la qualitat en el treball.

L’Estratègia de Lisboa per al creixement de l’ocupació. Informe
d’alt nivell presidit per Wim Kok

L’any 2003, a petició del Consell, es crea el grup d’experts sobre ocu-
pació a escala europea (anomenada Task Force per a l’Ocupació), l’equip
està presidit per Wim Kok. Aquest grup ha dut a terme dos informes sobre

2. DOUE L326, de 29.10.2004.
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l’evolució de l’EEO, un l’any 2003 i el darrer el novembre del 2004. Als
informes es fa un examen detallat i independent dels reptes polítics clau re-
lacionats amb l’ocupació i es proposen mesures pràctiques de reforma que
puguin incidir de manera directa en l’aplicació de l’EEO.

En concret, l’informe de l’any 20043 considera que hi ha un seguit d’ini-
ciatives interconnectades que es reforcen a partir de la seva implantació si-
multània als estats membres. D’aquesta manera, cada element de
l’Estratègia de Lisboa contribueix a l’èxit del conjunt. D’altra banda, cal te-
nir en compte que els estats membres parteixen de situacions inicials dife-
rents i, per tant, és necessària una interpretació dels objectius de Lisboa que
tingui en consideració els contextos nacionals i els reptes particulars de
cada Estat.

Un dels principals reptes que ha d’afrontar la UE en els propers anys és
el compliment dels objectius de Lisboa. En els primers anys d’implantació
de l’Estratègia, els avenços han estat mínims, segons l’informe, i, per això,
una de les recomanacions és que els governs estatals presentin un programa
d’acció nacional abans del final del 2005. Aquests plans d’acció tenen com
a objectius corregir l’absència d’implicació nacional en l’Estratègia de Lis-
boa, la coherència i consistència de les mesures adoptades i la participació
de tots els actors implicats.

1.1.2. Marc normatiu estatal

Pla d’acció per al Regne d’Espanya any 2004

El Pla d’acció per a l’ocupació al Regne d’Espanya (PNAE) és aprovat
pel Consell de Ministres de 8 d’octubre de 2004.

De la mateixa manera que els anys anteriors, el Pla recull els resultats
obtinguts l’any anterior i les mancances encara presents, i formula una sèrie
de directrius per a l’any en curs, en compliment del que estableixen les re-
comanacions efectuades per la UE. 

El PNAE 2004 fixa, per primera vegada, les taxes d’ocupació a assolir
l’any 2005 per tal d’aconseguir la plena ocupació el 2010. Així doncs,
s’estableix una taxa d’ocupació global del 61,1 %, una taxa d’ocupació

3. Informe del Grup d’alt nivell presidit per Wim Kok, Hacer frente al desafío. La Estrategia
de Lisboa para el crecimiento y el empleo, novembre de 2004. http://europa.eu.int/
growthandjobs/pdf/2004-1866-EN-complet.pdf
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femenina del 48,5 % i, a la franja de 55 a 64 anys, una taxa d’ocupació
del 41,7 %.

Altres directrius del PNAE 2004 són:

– La modernització dels serveis públics d’ocupació en el marc del
diàleg social; aquesta modernització es refereix a la implantació
del projecte d’informació SISPE per al seguiment estadístic
d’ofertes i demandes d’ocupació, així com dels programes i mesu-
res de polítiques actives d’ocupació. 

– El foment de l’autoocupació empresarial mitjançant la reducció de
costos financers i facilitant la capitalització de les prestacions per
desocupació.

– L’extensió de la utilització del contracte a temps parcial.

– L’increment de la participació de les persones poc qualificades en
activitats de formació.

– Les mesures per reduir l’abandonament prematur del sistema
educatiu.

– La reforma, en el marc del diàleg social, del Reglament de la Llei
d’estrangeria per lluitar contra l’entrada irregular de treballadors es-
trangers i contra l’economia submergida.

– El reforçament de l’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social per al compliment de la normativa en matèria de discrimina-
ció per raó de sexe.

– L’augment de la convergència territorial en matèria d’ocupació i
desocupació, mitjançant la inversió en infraestructures i en educació
i formació i la millora del funcionament dels serveis públics d’ocu-
pació pel que fa a la intermediació, afavorint la transparència del
mercat de treball.

Formació contínua

L’1 de gener de 2004 entra en vigor a Espanya un nou model de for-
mació contínua mitjançant el Reial decret4 1046/2003, d’1 d’agost, pel qual

4. BOE núm. 219, de 12.09.2003.
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es regula el subsistema de formació professional contínua que substitueix
el sistema anterior. Aquest nou model, el qual es basa en les bonificacions
a les cotitzacions de les empreses a la Seguretat Social, estableix un sistema
de retorn de quota a les empreses que és condicionat, entre altres aspectes,
pel nombre de treballadors de cadascuna d’aquestes.

Es preveu que Catalunya, de la mateixa manera que la resta de comu-
nitats autònomes amb competència en la gestió de la formació professi-
onal contínua, rebi del Servei Públic Estatal les transferències de fons
per a la gestió i el finançament dels contractes programa per a la forma-
ció de treballadors i d’accions complementàries i d’acompanyament a la
formació.

Aquesta transferència de fons es concreta en l’Ordre TAS/2943/2004,5

mitjançant la qual en l’àmbit de la formació contínua es distribueixen
territorialment per a l’exercici econòmic de 2004 fons per al finançament
de contractes programa per a la formació de treballadors i accions com-
plementàries i d’acompanyament a la formació gestionats per les comu-
nitats autònomes.

1.1.3. Marc normatiu autonòmic

El Govern català va constituir el Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya l’any 2003, amb la funció de gestionar i executar
els programes de formació professional contínua, així com el seguiment
i el control de les accions formatives que es duguin a terme en l’àmbit
de Catalunya. Per primer cop, aquest any 2004 el Consorci gestiona els
fons destinats a Catalunya, mitjançant l’Ordre TRI/376/2004,6 de 25
d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores que han de re-
gir les subvencions destinades als contractes programa per a la formació
de treballadors que promou el Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya, i mitjançant l’Ordre TRI/404/2004,7 de 8 de novembre, per
la qual s’estableixen les bases reguladores que han de regir les subven-
cions destinades a la realització de les accions complementàries i
d’acompanyament a la formació que promou el Consorci per a la For-
mació Contínua de Catalunya.

5. BOE núm. 222, de 14.09.2004.
6. DOGC núm. 4249, de 28.10.2004.
7. DOGC núm. 4259, de 12.11.2004.
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1.2. ACTIVITAT, OCUPACIÓ I ATUR A CATALUNYA

Les dades de l’Enquesta de població activa (EPA), que a continuació es
presenten, són les facilitades per l’IDESCAT i l’INE per a l’any 2004 abans
dels canvis metodològics introduïts el primer trimestre del 2005. Aquesta
revisió de l’EPA ha comportat redimensionar les sèries històriques des
de l’any 1996. Els canvis han vingut donats principalment pels motius
següents:

– ús d’un nou qüestionari en la recollida d’informació; 

– adaptació a la normativa de l’Oficina Estadística de la Unió Europea
(EUROSTAT);

– canvi en les estimacions de població, noves projeccions i nou càlcul
d’elevació.

Com que aquest canvi de l’EPA trenca les sèries històriques utilitza-
des fins ara, al final de cadascuna de les exposicions sobre l’activitat,
l’ocupació i l’atur es presenta una taula comparativa de resultats per a
l’any 2004 segons l’antiga i la nova metodologia.

A més de les dades de l’EPA, s’exposen breument les que fan referèn-
cia a l’afiliació a la Seguretat Social i a l’atur registrat pel Servei Públic
d’Ocupació.

Al final de l’apartat s’ofereix una comparativa dels principals indica-
dors de mercat de treball a Catalunya, Espanya i la Unió Europea, la qual
permet valorar la situació de convergència amb Europa i amb els objec-
tius marcats a l’EEO. 

Cal tenir en compte que quan s’exposa la situació de l’activitat laboral a
Catalunya i a Espanya s’utilitzen les dades de l’EPA que fan referència
a la població de 16 anys i més; en canvi, a l’apartat en què es presenta la
comparativa amb la UE i les regions dels quatre motors, les dades procedei-
xen d’EUROSTAT i fan referència a la població de 15 a 64 anys. També s’ha
de considerar que la comparativa europea es fa per a l’any 2003 ja que és
la darrera dada disponible en tancar aquesta Memòria. 

Finalment, cal assenyalar que aquest apartat sobre l’activitat en el
mercat de treball s’obre amb una breu referència a l’evolució de la inacti-
vitat durant el 2004.
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1.2.1. Inactivitat

TAULA 66. TAXA D’INACTIVITAT (16 anys i més)

PER PROVÍNCIES. CATALUNYA 2004

El nombre de persones inactives l’any 2004 és de 2.147.100, el 63,8 %
de les quals són dones. Amb relació al període anterior, hi ha 15.100 perso-
nes inactives menys i, per tant, es manté la tendència a la reducció de la in-
activitat (0,5 %), esmentada ja l’any 2003. Ara bé, aquesta reducció s’ha donat
en el col·lectiu femení (2,3 %), i no, en canvi, en el masculí, que ha augmentat
la inactivitat amb la mateixa proporció anterior. 

Si s’observa la taxa d’inactivitat a les diferents províncies catalanes,
s’aprecien distàncies importants entre les taxes extremes –Girona i Lleida
a 12,5 punts de diferència–, i també que enguany la taxa d’inactivitat s’ha
reduït a Barcelona i sobretot a Girona (1,2 %) i ha augmentat a Lleida i
Tarragona.

1.2.2. Activitat

Enguany, el nombre de persones actives a Catalunya s’ha situat en
3.191.100, amb un augment de 36.800 persones actives més amb relació a
l’any 2003. La intensitat del creixement de l’activitat (1,2 %) ha estat infe-
rior a la de l’any anterior (2,9 %). Si es relacionen les dades d’activitat, ocu-
pació i atur per a l’any 2004 a Catalunya, s’observa, d’una banda, que
malgrat mantenir-se les tendències de creació d’ocupació i reducció de
l’atur aquestes són menys intenses que en anys anteriors, al mateix temps
que són inferiors a les espanyoles. Així, si bé l’augment de l’activitat a
Catalunya s’explica per l’augment de l’ocupació (1,3 %), ja que l’atur des-
cendeix mínimament (0,1 %), aquests percentatges són inferiors als regis-

Unitat: percentatges.

2004 Dif. 03-04

TOTAL 41,2 0,5

Barcelona 40,6 -0,5

Girona 34,2 -1,2

Lleida 46,7 0,2

Tarragona 40,0 0,8

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

La inactivitat
femenina

descendeix
el 2,3 %.
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trats per a tot l’Estat, on l’ocupació ha crescut el 2,5 % i l’atur s’ha reduït
el 2,5 %.

Anàlisi sectorial i territorial

El 60,8 % dels actius a Catalunya pertanyen al sector serveis, fet que re-
presenta un increment del 4,8 % en relació amb el període anterior; per tant,
es continua en un procés de terciarització de l’economia, el pes de la indús-
tria és del 24,3 % i presenta un descens interanual del 5,9 %. El sector pri-
mari significa el 2,2 % dels actius i ha disminuït la seva importància un 2,4 %;
la construcció representa el 10,2 % dels actius, percentatge molt similar al de
l’any anterior; finalment, els no classificats són el 2,6 %.

Pel que fa a l’Estat espanyol, el nombre d’actius disminueix a l’agricul-
tura (2,7 %) i a la indústria (1,1 %) i s’incrementa en els serveis (3,5 %) i
la construcció (3,3 %) respecte del període anterior.

Segons l’àmbit territorial, destaca el 4 % de creixement de l’activitat a la
província de Girona, seguit de l’1,8 % de Lleida, amb relació a l’any 2003.
La província de Barcelona presenta un creixement més moderat del 0,9 % i
Tarragona fins i tot un lleuger descens del 0,2 %. 

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

Continua la 
terciarització
de l’economia, 
s’incrementen els 
actius en els serveis 
i decreixen a la 
indústria.

GRÀFIC 20. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ ACTIVA 
(16 anys i més) PER SECTORS ECONÒMICS. 

CATALUNYA 2004
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TAULA 67. POBLACIÓ ACTIVA (16 anys i més) PER PROVÍNCIA
I SEXE. CATALUNYA 2004

Perfil de la població activa

L’increment de l’activitat segons sexes és completament femení ja que
les dones, en el total de Catalunya, presenten un increment del 3,3 % amb
relació al període anterior, i els homes una disminució del 0,4 %. Per al con-
junt d’Espanya, l’activitat ha crescut tant en els homes (0,9 %) com en les
dones (3,5 %) però amb molta més intensitat pel que fa a aquestes.

Per grups d’edat, continua la tendència d’envelliment de la població activa,
marcada per la situació demogràfica; així, a Catalunya el grup de 16 a 19 anys
presenta una reducció interanual del 5,6 %, i és especialment important la re-
ducció dels homes d’aquestes franges d’edat (9,8 %). Pel que fa als trams de
més edat, destaca l’increment (6,3 %) de les dones de 55 anys i més. Espanya,
com es pot observar a la taula següent, mostra amb petites diferències la ma-
teixa tendència.

La població activa catalana representa el 16,6 % de la població activa
espanyola i aquest pes s’eleva en les franges d’edat més altes; així, els més
grans de 55 anys són el 18,5 % de la població espanyola d’aquestes edats i
les dones catalanes d’aquesta franja d’edats són el 20,2 %.

Unitats: població activa en milers de persones i variació relativa en percentatge.

2004 Homes Dones Total

Barcelona 1.347,6 1.032,9 2.380,5

Girona 181,2 143,5 324,8

Lleida 102,0 66,3 168,2

Tarragona 182,9 134,7 317,6

TOTAL 1.813,7 1.377,4 3.191,1

Variació 
2003-2004

Homes Dones Total

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

Barcelona -11,3 -0,8 33,3 3,3 22,0 0,9

Girona 5,8 3,3 6,7 4,9 12,5 4,0

Lleida 1,0 1,0 2,1 3,3 3,0 1,8

Tarragona -3,1 -1,7 2,3 1,7 -0,7 -0,2

TOTAL -7,7 -0,4 44,5 3,3 36,8 1,2

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

Disminueixen
els actius de 16

a 19 anys i
augmenten els

de 55 i més anys.



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2004

148

TAULA 68. POBLACIÓ ACTIVA PER GRUPS D’EDAT I SEXE. 
CATALUNYA I ESPANYA 2004

Segons el nivell de formació assolit, la població activa a Catalunya té,
en un 31,7 %, estudis superiors (han crescut amb relació al 2003 el 7,8 %)
i, en un 29,3 %, estudis secundaris de segona etapa. El grup d’actius anal-
fabets o amb estudis primaris és del 16,8 %; per tant, continua la línia ja es-
mentada l’any anterior de pèrdua de pes d’aquest col·lectiu, i aquest any el
descens representa el 4,1 %. 

Segons la situació professional, l’any 2004, el 81 % dels actius són as-
salariats, en nombres absoluts 2.584.700 persones, fet que representa un
creixement interanual de l’1,2 %. Cal assenyalar l’increment del 4,7 % en
el grup d’empresaris i cooperativistes, els quals representen el 15,3 % del
total d’actius.

Unitats: població activa en milers de persones, i variació relativa i participació de Catalunya 
en Espanya en percentatge.

CATALUNYA ESPANYA

CAT. / ESP.
2004

Variació 03-04
2004

Variació 03-04

Abs. Rel. Abs. Rel.

TOTAL 3.191,1 36,8 1,2 19.190,4 368,5 2,0 16,6

De 16 a 19 75,2 -4,5 -5,6 444,7 -10,8 -2,4 16,9

De 20 a 24 288,5 -2,8 -1,0 1.740,6 -46,8 -2,6 16,6

55 anys i més 372,2 3,7 1,0 2.009,6 72,2 3,7 18,5

HOMES 1.813,7 -7,7 -0,4 11.300,6 101,6 0,9 16,0

De 16 a 19 44,4 -4,8 -9,8 279,8 -8,4 -2,9 15,9

De 20 a 24 156,3 -3,0 -1,9 962,9 -27,8 -2,8 16,2

De 25 a 54 1.369,9 4,1 0,3 8.685,9 109,0 1,3 15,8

55 anys i més 243,1 -4,0 -1,6 1.371,9 28,7 2,1 17,7

DONES 1.377,4 44,5 3,3 7.889,8 267,0 3,5 17,5

De 16 a 19 30,7 0,2 0,7 164,8 -2,5 -1,5 18,6

De 20 a 24 132,2 0,2 0,2 777,7 -18,9 -2,4 17,0

De 25 a 54 1.085,4 36,4 3,5 6.309,6 244,9 4,0 17,2

55 anys i més 129,1 7,7 6,3 637,7 43,5 7,3 20,2

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

TAULA 69. TAXA D’ACTIVITAT PER GRUPS D’EDAT 
I SEXE. CATALUNYA I ESPANYA 2004

La taxa d’activitat a Catalunya l’any 2004 és del 59,8 %, la taxa mascu-
lina del 70 % i la femenina del 50,1 %. Si es comparen aquestes dades amb
les de l’any anterior, s’observa que la taxa per a la població total ha descen-
dit tres dècimes, i que la diferència entre la taxa masculina i la femenina
continua escurçant-se en disminuir la primera i incrementar-se la segona.
La taxa d’activitat a Espanya és, per enguany, del 55,8 %; per tant, inferior
a la catalana en 4 punts, i, a diferència de Catalunya, s’incrementa tant la
taxa masculina com la femenina amb relació al 2003. La distància més gran
entre els indicadors per a Espanya i Catalunya es troben en la taxa d’activi-
tat femenina, amb una distància de 5,5 punts. 

Per grups d’edat, s’observa a la taula anterior que els homes de 16 a 19 anys
i els de 55 anys o més són els que han presentat un descens de l’activitat
(2,3 i 1 punts, respectivament), mentre que les dones en tots els trams d’edat

Unitats: percentatges. 

CATALUNYA ESPANYA

2004 Dif. 03-04 2004 Dif. 03-04

TOTAL 59,8 0,5 55,8 0,8

De 16 a 19 30,2 -0,7 24,9 0,2

De 25 a 54 85,6 0,7 80,3 0,9

55 anys i més 20,4 -0,1 17,9 0,4

HOMES 70,0 -0,6 67,7 0,3

De 16 a 19 34,8 -2,3 30,6 0,2

De 20 a 24 78,1 2,7 68,9 1,1

De 25 a 54 94,8 -0,6 92,4 0,0

55 anys i més 29,7 -1,0 27,5 0,2

DONES 50,1 1,4 44,6 1,3

De 16 a 19 25,4 1,1 19,0 0,4

De 20 a 24 69,1 3,7 57,9 1,1

De 25 a 54 76,2 2,0 68,1 1,8

55 anys i més 12,8 0,6 10,2 0,5

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

La taxa d’activitat
catalana és 4 punts

superior a
l’espanyola.
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presenten algun increment. A Espanya, tant homes com dones, per a tots els
grups d’edat, incrementen la taxa d’activitat. 

TAULA 70. TAXA D’ACTIVITAT (16 anys i més) PER PROVÍNCIES
I SEXE. CATALUNYA 2004

Segons l’àmbit territorial, la província catalana amb una taxa d’activitat
més elevada és Girona, que l’any 2004 va tenir una taxa del 66,3 %, 6,6 punts
per sobre de la mitjana catalana; i la que menys, Lleida, amb una taxa
del 54,3 %, 5,5 punts per sota de la mitjana. Quant a la variació interanual,
Girona és la que més ha incrementat la taxa (1,6 punts) i Tarragona fins i
tot ha descendit (0,9 punts). 

La taxa d’activitat a Espanya és del 55,8 % i les comunitats autònomes que
presenten les taxes més elevades són les Balears (61,8 %), Catalunya (59,8 %),
les Canàries (58,4 %), la Comunitat Valenciana (57,9 %) i Madrid (57,9 %).

Diferències en la població activa segons la nova sèrie EPA-2005

TAULA 71. DIFERÈNCIES ABSOLUTES ENTRE LA NOVA SÈRIE 
EPA-2005 I LA SÈRIE ANTIGA EN DADES D’ACTIVITAT.

CATALUNYA 2004

Unitats: percentatges.

Homes Dones Total

Barcelona 69,9 49,6 59,4

Girona 74,7 58,0 66,3

Lleida 64,8 43,6 54,3

Tarragona 69,4 50,6 59,9

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

Unitats: milers de persones (16 anys i més) i percentatges. 

Nova sèrie Antiga sèrie Diferència

Població activa total 3.440,0 3.191,1 248,9

Població activa masculina 1.970,8 1.813,7 157,1

Població activa femenina 1.469,2 1.377,4 91,8

Taxa d’activitat total 60,3 59,8 0,5

Taxa d’activitat masculina 71,8 70,0 1,8

Taxa d’activitat femenina 49,3 50,1 -0,8

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

Girona té la taxa 
d’activitat més 
elevada 66,3 %
i Lleida, a l’altre 
extrem, té una taxa 
del 54,3 %.
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La taula anterior mostra les diferències d’estimació de la població acti-
va a Catalunya l’any 2004, segons l’antiga i la nova sèrie de l’EPA. Com s’ha
explicat anteriorment, l’Enquesta de població activa, a partir del primer tri-
mestre del 2005, ha modificat les estimacions sobre la població en el mercat
de treball a causa de canvis metodològics i de l’actualització permanent dels
canvis de població. Tal com s’observa a la taula anterior, els nous càlculs
de l’EPA incrementen amb 248.900 persones els actius a Catalunya per a
l’any 2004, així com la taxa d’activitat de 16 anys i més amb mig punt.
L’estimació dóna un augment de la taxa masculina i una disminució de la
femenina.

1.2.3. Ocupació

La població ocupada a Catalunya l’any 2004 és de 2.899.100 persones,
37.300 persones ocupades més que l’any anterior, fet que significa un incre-
ment de l’1,3 %. Al conjunt de l’Estat, el nombre d’ocupats és de 17.116.600 i
l’increment interanual és proporcionalment superior al de Catalunya,
422.000 persones més, que representen un augment del 2,5 %.

Anàlisi sectorial i territorial

Com s’observa al gràfic següent, el 62,4 % de la població ocupada tre-
balla al sector serveis i el 24,8 % a la indústria. Les variacions interanuals
per a ambdós sectors són de sentit contrari: els ocupats en els serveis s’in-
crementen amb 2,2 punts i els de la indústria descendeixen 1,9 punts. El
sector primari, que només representa el 2,3 % de l’ocupació, continua el seu
lent descens en el pes total i perd 0,2 punts. El treball de les dones es con-
centra molt marcadament en el sector serveis, el 79,8 % de la població ocu-
pada femenina ho fa als serveis i el 17,3 % a la indústria. Els homes
reparteixen la seva participació amb el 49,8 % als serveis i el 30,1 % a la
indústria.  

Espanya presenta les mateixes tendències que s’han observat a
Catalunya. Tot i així, cal assenyalar, d’una banda, que la reducció del sector
industrial ha estat menys intensa, 0,61 punts, i, de l’altra, que aquest sector
només representa el 18,1 % del total d’ocupats en el conjunt de l’Estat; per
tant, 6,7 punts inferior al percentatge català. Les comunitats autònomes amb
una proporció més elevada d’ocupats a la indústria són la Rioja (30,6 %),
Navarra (29,8 %) i el País Basc (27,7 %), totes per sobre del pes de
Catalunya, que, com s’ha dit, enguany és del 24,8 %.

Els nous càlculs de
l’EPA incrementen

els actius amb
248.900 persones.

L’ocupació creix
més a Espanya que

a Catalunya.

Els ocupats a la
indústria se situen
per sota del 25 %

del total d’ocupats.
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Segons l’àmbit territorial, cal destacar que Girona és la província que pro-
porcionalment creix més en ocupats i aquest increment es produeix en tots els
sectors d’activitat econòmica menys en l’agricultura, on perd el 23 % de l’ocu-
pació. Barcelona perd ocupats, en primer lloc, en el sector industrial (8,5 %) i
després en l’agricultura (5,3 %), i a Lleida disminueixen principalment els ocu-
pats de la construcció el 8,6 %, i en segon lloc els de la indústria, el 2,9 %. Fi-
nalment, Tarragona, que és l’única província que perd en total ocupats, ho fa
pel descens de l’ocupació en els sectors primari i de serveis, malgrat que pre-
senta un important creixement relatiu de l’11,4 % en el sector industrial.

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

Perfil de la població ocupada

Si bé l’ocupació femenina creix amb 45.200 persones (3,9 %), l’ocupa-
ció masculina té un comportament contrari i perd 7.900 efectius, cosa que
dóna un creixement interanual del total de l’ocupació de 37.300 persones. 

Per grups d’edat, s’observa en primer lloc que el grup d’edat de 20 a 24 anys
registra un descens del 2,4 % de la població ocupada i, amb menys intensitat,
el grup de persones de 55 anys i més (0,4 %). La població ocupada mascu-
lina ha descendit, en el grup d’edat més jove, el 3,6 %, i en els més grans,
el 3,3 %. En les dones, només s’ha reduït la població ocupada en el grup
de 20 a 24 anys, el 5,8 %. Continua la tendència a la pèrdua de pes de la

Girona és l’àmbit 
territorial que té el 
creixement relatiu 
d’ocupació més 
elevat, el 5,2 %. 

GRÀFIC 21. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ OCUPADA 
(16 anys i més) PER SECTORS ECONÒMICS. 

CATALUNYA 2004

S’incrementen les 
ocupades de més 
edat i disminueixen 
els ocupats de 
55 anys i més.
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població més gran en el conjunt de l’ocupació; així, si l’any 2003 el pes de
les persones de 55 anys o més era del 13,8 %, el 2004 és del 13,5 %. Aquesta
tendència no és la mateixa per a homes i dones, ja que els homes de més edat
passen del 13,8 % al 13,5 % i les dones del 9,5 % al 9,7 %.

TAULA 72. POBLACIÓ OCUPADA (16 anys i més) PER SECTORS 
ECONÒMICS I PROVÍNCIES. CATALUNYA 2004

A Espanya, durant el 2004, tant els homes com les dones incremen-
ten el nombre d’ocupats; els homes amb el 1,2 % i les dones, amb més
intensitat, el 4,7 %. Segons les edats, també perd pes la població ocupa-
da de 20 a 24 anys, però, a diferència de Catalunya, els ocupats de 55 anys i
més s’incrementen el 3,6 %. Aquest augment de la població de més edat
prové tant dels homes com de les dones però amb una intensitat molt dife-
rent, del 2,0 % i del 7,4 %, respectivament.

Unitats: població ocupada en milers i variació relativa en percentatge.

2004 Agricultura Indústria Construcció Serveis TOTAL

Barcelona 19,7 569,1 200,4 1.353,4 2.142,6

Girona 9,4 64,3 38,3 190,2 302,1

Lleida 21,0 23,3 21,3 95,5 161,1

Tarragona 16,8 60,8 45,7 169,8 293,2

TOTAL 66,9 717,5 305,7 1.808,9 2.899,1

Variació 2003-2004 Agricultura Indústria Construcció Serveis TOTAL

Barcelona
Abs. -1,1 -52,6 3,4 72,8 22,5

Rel. -5,3 -8,5 1,7 5,7 1,1

Girona
Abs. -2,8 0,7 0,9 16,1 14,9

Rel. -23,0 1,1 2,4 9,2 5,2

Lleida
Abs. 0,2 -0,7 -2,0 6,0 3,4

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

Tarragona
Abs. -0,9 6,2 0,3 -9,5 -3,7

Rel. -5,1 11,4 0,7 -5,3 -1,2

TOTAL
Abs. -4,6 -46,3 2,6 85,4 37,3

Rel. -6,4 -6,1 0,9 5,0 1,3

Font: elaboració pròpia a partir de dades publicades per l’IDESCAT.
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El pes de la població ocupada catalana sobre la població ocupada espa-
nyola és del 16,9 % i s’incrementa en el cas dels ocupats de 55 anys i més
fins al 20,3 %. 

Les dades sobre ocupació i nivell d’estudis reflecteixen que el 32,7 %
de la població ocupada té estudis superiors i que continua la tendència a
l’increment de la població ocupada amb formació superior. Aquest grup
d’ocupats tenen un pes superior en la població femenina ja que representen
el 37,2 % sobre el total de dones ocupades i, en el cas dels homes, només
són el 29,4 %. El segon grup més nombrós, segons el nivell formatiu, són les
persones amb estudis secundaris de primera etapa, que representen el 28,9 %
del total i presenten un descens de l’1,9 % amb relació a l’any 2003. Els ocu-
pats amb educació secundària de segona etapa són el 21,9 %. Finalment,
la població ocupada amb estudis primaris o sense estudis és, el 2004, del
16,5 % i manté la tendència a la baixa.

TAULA 73. POBLACIÓ OCUPADA PER GRUPS D’EDAT I SEXE. 
CATALUNYA I ESPANYA 2004

Unitats: població ocupada en milers de persones, i variació relativa i participació de Catalunya en 
Espanya en percentatge.

CATALUNYA ESPANYA

CAT. / ESP.
2004

Variació 03-04
2004

Variació 03-04

Abs. Rel. Abs. Rel.

TOTAL 2.899,1 37,3 1,3 17.116,6 422,0 2,5 16,9

De 16 a 19 52,3 0,1 0,2 310,6 0,5 0,2 16,8

De 20 a 24 236,8 -5,8 -2,4 1.393,6 -29,0 -2,0 17,0

De 25 a 54 2.265,5 44,4 2,0 13.537,6 385,6 2,9 16,7

55 anys i més 344,5 -1,3 -0,4 1.874,8 64,9 3,6 18,4

HOMES 1.683,8 -7,9 -0,5 10.403,3 119,0 1,2 16,2

De 16 a 19 32,4 -1,2 -3,6 206,2 -3,5 -1,7 15,7

De 20 a 24 132,0 0,6 0,5 805,8 -15,6 -1,9 16,4

De 25 a 54 1.292,7 0,3 0,0 8.098,1 113,2 1,4 16,0

55 anys i més 226,6 -7,7 -3,3 1.293,2 24,8 2,0 17,5

DONES 1.215,3 45,2 3,9 6.713,3 303,1 4,7 18,1

De 16 a 19 19,8 1,2 6,5 104,4 4,0 4,0 19,0

De 20 a 24 104,7 -6,5 -5,8 587,9 -13,3 -2,2 17,8

De 25 a 54 972,8 44,0 4,7 5.439,5 272,4 5,3 17,9

55 anys i més 117,9 6,4 5,7 581,5 40,0 7,4 20,3

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

La taxa d’ocupació a Catalunya per a l’any 2004 és del 54,3 %. Segons
els sexes, continua havent-hi una important diferència entre les taxes mas-
culina i femenina malgrat la tendència a escurçar-se; així, la taxa d’ocupa-
ció masculina és del 65 % i presenta un descens interanual de 0,5 punts,
i la taxa femenina s’incrementa 1,4 punts i assoleix el 44,2 %. 

Segons els grups d’edat, la taxa d’ocupació disminueix només en el
tram d’edat de 55 anys i més, 0,4 punts, però el comportament és dife-
rent en els homes i en les dones. Si bé elles descendeixen en el grup
d’edat de 20 a 24 anys, 0,3 punts, els homes ho fan, a més d’en aquest
grup, en el de 55 anys i més, 1,4 punts. 

TAULA 74. TAXA D’OCUPACIÓ PER GRUPS D’EDAT I SEXE. 
CATALUNYA I ESPANYA 2004

Segons l’àmbit territorial, la taxa d’ocupació a Girona és del 61,7 %, a
Tarragona del 55,3 %, a Barcelona del 53,4 % i a Lleida del 52,0 %. La va-

Unitats: percentatges.

CATALUNYA ESPANYA

2004 Dif. 03-04 2004 Dif. 03-04

TOTAL 54,3 0,5 49,7 0,9

De 16 a 19 21,0 0,8 17,4 0,6

De 20 a 24 60,5 1,8 50,8 1,2

De 25 a 54 79,0 0,9 72,5 1,2

55 anys i més 18,8 -0,4 16,7 0,3

HOMES 65,0 -0,5 62,3 0,4

De 16 a 19 25,4 0,0 22,5 0,4

De 20 a 24 66,0 3,8 57,6 1,5

De 25 a 54 89,5 -0,7 86,1 0,1

55 anys i més 27,7 -1,4 25,9 0,1

DONES 44,2 1,4 37,9 1,5

De 16 a 19 16,4 1,6 12,0 0,8

De 20 a 24 54,8 -0,3 43,8 0,9

De 25 a 54 68,3 2,6 58,7 2,2

55 anys i més 11,7 0,5 9,3 0,5

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

La taxa d’ocupació
femenina és 20,8

punts inferior a la
masculina.
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riació interanual presenta un increment positiu per a Girona, Lleida i
Barcelona i negatiu per a la província de Tarragona. 

A Espanya, tots els grups d’edat i ambdós sexes incrementen la taxa d’ocu-
pació durant aquest any. Per comunitats autònomes, les Balears i Catalunya
són, per aquest ordre, les que tenen un índex més elevat d’ocupació, del 56,3 %
i 54,3 %, respectivament; a continuació, Madrid i Navarra, amb uns índexs del
54,2 % i 53,8 %. La mitjana estatal, del 49,8 %, s’incrementa amb relació
al 2003 amb un punt i la taxa d’ocupació femenina ho fa de manera més
intensa, 1,5 punts més. Les comunitats autònomes que més intensifiquen la taxa
d’ocupació femenina són, per ordre decreixent, Madrid, Aragó, la Rioja i la Co-
munitat Valenciana. Catalunya registra un creixement inferior malgrat que té,
igual que les Balears, una taxa d’ocupació femenina superior.

Població ocupada segons situació professional

A Catalunya, l’any 2004, hi ha 2.381.600 persones assalariades, que re-
presenten el 82,1 % de la població ocupada. Es comptabilitzen 27.600 as-
salariats més que l’any anterior, la qual cosa comporta un increment de
l’1,2 %. Però, relativament, té un augment més elevat el grup d’empresaris;
els empresaris amb assalariats són 156.500, cosa que significa un increment
de 9.300 empresaris (6,3 %), i el grup d’empresaris sense assalariats i coo-
peratives s’incrementa amb 14.100, fet que comporta un augment del 4,5 %.

El 91,5 % de la població ocupada treballa a temps complet i, de les
247.100 persones que ho fan a temps parcial, el 80 % són dones. 

La taxa de parcialitat tant a Catalunya com a Espanya durant l’any 2004
és del 8,5 % i es concentra fortament en el col·lectiu femení; com s’observa
en el quadre següent, la diferència entre la taxa de parcialitat femenina i la
masculina és de més de 13 punts.  

TAULA 75. TAXA DE PARCIALITAT PER SEXE. CATALUNYA 
I ESPANYA 2004

Unitats: percentatges.

CATALUNYA ESPANYA

2004 Dif. 03-04 2004 Dif. 03-04

Homes 2,9 0,4 2,7 0,2

Dones 16,3 1,4 17,5 0,8

TOTAL 8,5 0,9 8,5 0,5

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

Catalunya és la 
segona comunitat 
autònoma amb la 
taxa d’ocupació 
més elevada,
el 54,3 %.

Els empresaris
amb assalariats 
s’incrementen 
el 6,3 % i els 
empresaris sense 
assalariats 
el 4,5 %.
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Anàlisi de les dades sobre població ocupada assalariada

Les persones assalariades són 2.381.600 l’any 2004 i presenten un crei-
xement interanual de l’1,2 %. L’ocupació assalariada indefinida s’incre-
menta amb més intensitat (1,3 %) que la temporal (0,6 %). 

Les xifres segons els sexes mostren un millor comportament de
l’ocupació femenina; així, 1.047.100 de dones assalariades, enguany,
reflecteixen un increment del 3,7 %, especialment motivat per l’aug-
ment de les assalariades indefinides (5,1 %). Els homes tenen una evolució
contrària: descendeixen el 0,7 % a causa del menor nombre d’assalariats in-
definits, que decreixen l’1,3 %.

TAULA 76. POBLACIÓ OCUPADA ASSALARIADA PER TIPUS 
DE CONTRACTE I SEXE. CATALUNYA 2004

A Espanya, el nombre d’assalariats per aquest any 2004 és de
13.955.400 persones, el 2,6 % més que l’any anterior. La població assala-
riada indefinida creix amb 238.500 persones i la temporal amb 119.100. L’in-
crement de l’ocupació fixa és més elevada en el cas de les dones (4,8 %) que
en el dels homes (1,1 %).

Unitats: població ocupada assalariada en milers de persones i variació relativa
en percentatge.

2004 Homes Dones Total

Indefinit 1.063,8 796,8 1.860,6

Temporal 270,8 250,2 521,0

TOTAL 1.334,5 1.047,10 2.381,6

Variació 2003-2004
Homes Dones Total

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

Indefinit -14,20 -1,3 38,5 5,1 24,3 1,3

Temporal 4,80 1,8 -1,5 -0,6 3,3 0,6

TOTAL -9,50 -0,7 37,1 3,7 27,6 1,2

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

L’increment relatiu
dels assalariats

indefinits, l’1,3 %,
és superior al dels

temporals, el 0,6 %.
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TAULA 77. POBLACIÓ OCUPADA ASSALARIADA 
SEGONS TREBALL EN EL SECTOR PRIVAT O PÚBLIC I SEXE. 

CATALUNYA 2004

Els assalariats del sector públic són enguany 347.200 persones, el 8,2 %
més que l’any anterior. En el sector privat l’augment és sensiblement infe-
rior, del 0,5 %. L’ocupació pública representa el 14,6 % dels assalariats to-
tals i el pes augmenta per al col·lectiu femení, ja que és del 19,4 %.

Taxa de temporalitat

La taxa de temporalitat tant a Catalunya com a Espanya es manté pràc-
ticament igual que el període anterior, el 21,9 % i el 30,6 %, respectiva-
ment. Quant a les diferències entre homes i dones, cal assenyalar que la
temporalitat és clarament més elevada en les dones i la distància entre amb-
dós és superior a Espanya que a Catalunya: 4,9 punts i 3,6, respectivament. 

TAULA 78. TAXA DE TEMPORALITAT PER SEXE. CATALUNYA 
I ESPANYA 2004

Segons els sectors públic o privat, el sector públic continua presentant
unes elevades taxes de temporalitat, malgrat que són evidentment inferiors

Unitats: població ocupada assalariada en milers de persones i variació relativa en percentatge.

2004 Homes Dones Total

Sector privat 1.190,5 843,9 2.034,4

Sector públic 144,1 203,1 347,2

TOTAL 1.334,5 1.047,1 2.381,6

Variació 2003-2004
Homes Dones Total

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

Sector privat -14,6 -1,2 15,7 1,9 1,1 0,5

Sector públic 5,2 3,7 21,3 11,7 26,4 8,2

TOTAL -9,5 -0,7 37,1 3,7 27,6 1,2

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

Unitat: percentatges.

CATALUNYA ESPANYA

2004 Dif. 03-04 2004 Dif. 03-04

Homes 20,3 0,5 28,6 0,0

Dones 23,9 -1,0 33,5 0,0

TOTAL 21,9 -0,1 30,6 0,0
Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades per l’IDESCAT.

Els assalariats 
del sector públic 
s’incrementen 
el 8,2 %.
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que les del sector privat. Així, enguany el sector públic a Catalunya presen-
ta una taxa de temporalitat del 17,9 %, cosa que representa un increment
d’1,4 punts amb relació a l’any 2003 (16,5 %), que en el cas de les dones
arriba al 22,5 %. Si es comparen aquestes xifres amb les del sector privat,
s’observa que la distància no és tan gran com caldria esperar: per les carac-
terístiques de l’ocupació pública, la taxa de temporalitat al sector privat és
del 22,6 % i, per a les dones, del 24,2 %. Aquests resultats estan en concor-
dança amb el fet que des de l’any 1995 el descens de la temporalitat ha estat
més acusat en el sector privat de l’economia que en el públic.

Diferències en la població ocupada segons la nova sèrie EPA-2005

Segons les noves estimacions de l’EPA-2005, les quals han comportat
una revisió de les sèries històriques des de l’any 1996, la població ocupada
a Catalunya l’any 2004 és de 3.106.500 persones, fet que significa un incre-
ment de 207.400 persones en relació amb l’antiga sèrie. Com a conseqüèn-
cia, la taxa d’ocupació augmenta 0,6 punts.

TAULA 79. DIFERÈNCIES ABSOLUTES ENTRE LA NOVA 
SÈRIE EPA-2005 I LA SÈRIE ANTIGA EN DADES D’OCUPACIÓ. 

CATALUNYA 2004

Afiliació a la Seguretat Social

La mitjana anual de registrats a la Seguretat Social a Catalunya l’any 2004
és de 3.073.300 persones en el conjunt de règims de cotització. Això comporta
un increment anual de 74.600 persones amb relació al 2003, que, en termes
relatius, representa el 2,5 %. Catalunya representa el 18 % del total de per-
sones afiliades arreu de l’Estat. 

Segons els règims de cotització, el règim general acull el 80,1 % dels
afiliats i l’especial per a autònoms en representa el 17,1 %. 

Unitats: milers de persones (16 anys i més) i percentatges. 

Nova sèrie Antiga sèrie Diferència

Població ocupada total 3.106,5 2.899,1 207,4

Poblacio ocupada masculina 1.818,0 1.683,8 134,2

Població ocupada femenina 1.288,5 1.215,3 73,2

Taxa d’ocupació total 54,9 54,3 0,6

Taxa d’ocupació masculina 65,8 65,0 0,8

Taxa d’ocupació femenina 44,6 44,2 0,4

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

La revisió de l’EPA
comporta

l’increment de
207.400 ocupats.

L’afiliació a la
Seguretat Social

augmenta el 2,5 % i
Lleida presenta

l’increment relatiu
més elevat, del 4 %.
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Segons la demarcació territorial, la província que més intensifica propor-
cionalment el nombre d’altes és Lleida, amb un increment interanual del 4 %,
malgrat que és la que en nombres absoluts té l’augment més baix (6.700 per-
sones). A continuació, Girona i Tarragona tenen un increment del 3,6 %, i,
finalment, Barcelona és la que creix menys proporcionalment, el 2,1 %.

A Espanya, la mitjana de registrats a la Seguretat Social és de
17.081.800 persones, fet que representa 468.200 persones més que l’any
anterior, un increment del 2,8 %. D’aquest increment, el 16 % pertany a
afiliats de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

1.2.4. Desocupació 

Aquest any 2004, el total de la població desocupada a Catalunya se situa
en 292.100 persones, fet que representa una reducció relativa de l’atur esti-
mat molt minsa (0,1 %) i que permet afirmar que pràcticament es manté la
mateixa situació que l’any anterior. Cal assenyalar que malgrat que no aug-
menta el nombre de persones en atur, el ritme de descens de la desocupació
s’alenteix durant aquests darrers anys si es compara amb la situació de la
segona meitat dels anys noranta. Així, si la reducció de l’any anterior ja no
va ser gaire elevada (0,7 %), enguany és inferior.

Anàlisi sectorial i territorial

Segons els sectors econòmics, 130.100 aturats provenen del sector ser-
veis, cosa que representa el 44,5 % de l’atur total. La indústria té 56.500

Amb 292.100 
persones en atur, 
pràcticament es 
manté la mateixa 
situació que l’any 
anterior.

GRÀFIC 22. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ DESOCUPADA 
(16 anys i més) PER SECTORS ECONÒMICS. CATALUNYA 2004
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persones aturades i disminueix el seu pes sobre el total de desocupats amb
relació a l’any anterior amb 0,8 punts. A diferència de l’any 2003, la cons-
trucció incrementa el nombre d’aturats amb 500 persones, i augmenta el seu
pes sobre el total (0,2 punts).  

Segons la demarcació territorial, i com és obvi pel volum de població,
Barcelona concentra el 81,4 % de la població desocupada, Tarragona en repre-
senta el 8,4 %, Girona el 7,7 % i Lleida el 2,5 %. Les variacions interanuals
més importants són per a la demarcació de Girona, que passa de tenir un pes
del 9 % al 7,7 %, i, en sentit contrari, Tarragona, que passa del 7 % al 8,4 %.

Perfil de la població desocupada

Malgrat que la població femenina desocupada baixa el 0,5 % i la mas-
culina s’incrementa el 0,2 %, les dones representen el 55,5 % de la població
en atur, mig punt per sota del pes que representaven l’any 2003.

TAULA 80. POBLACIÓ DESOCUPADA PER GRUPS D’EDAT I SEXE. 
CATALUNYA I ESPANYA 2004

Unitats: població desocupada en milers de persones i variació relativa en percentatge.

CATALUNYA ESPANYA

2004
Var. 03-04

2004
Var. 03-04

Abs. Rel. Abs. Rel.

TOTAL 292,1 -0,4 -0,1 2.073,8 -53,6 -2,5

De 16 a 19 22,9 -4,6 -16,7 134,1 -11,3 -7,8

De 20 a 24 51,7 3,1 6,4 347,0 -17,8 -4,9

De 25 a 54 189,8 -3,9 -2,0 1.457,8 -31,8 -2,1

55 anys i més 27,7 5,0 22,0 134,8 7,2 5,6

HOMES 130,0 0,3 0,2 897,3 -17,4 -1,9

De 16 a 19 12,0 -3,6 -23,1 73,7 -4,8 -6,1

De 20 a 24 24,2 -3,6 -12,9 157,2 -12,2 -7,2

De 25 a 54 77,2 3,7 5,0 587,8 -4,2 -0,7

55 anys i més 16,4 3,7 29,1 78,7 3,9 5,2

DONES 162,1 -0,7 -0,4 1.176,4 -36,2 -3,0

De 16 a 19 10,9 -1,0 -8,4 60,4 -6,5 -9,7

De 20 a 24 27,4 6,6 31,7 189,8 -5,6 -2,9

De 25 a 54 112,6 -7,6 -6,3 870,0 -27,6 -3,1

55 anys i més 11,2 1,3 13,1 56,2 3,4 6,4

Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades per l’IDESCAT i l’INE.
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L’atur juvenil, el dels joves de 16 a 24 anys, presenta un descens interanual
de 1500 persones, la qual cosa significa una reducció del 2 %. Aquest menor
nombre de joves aturats ve donat absolutament per un important descens dels
desocupats homes d’aquestes edats, ja que, en canvi, les dones s’incrementen
de manera molt important en el grup d’edats 20-24 anys, el 31,7 %.  

A Espanya, el nombre de desocupats l’any 2004 és de 2.073.800 perso-
nes, fet que comporta un descens del 2,5 % amb relació a l’any anterior. A
diferència de Catalunya, el descens s’ha produït tant per als homes com per
a les dones, així com de manera més generalitzada per a tots els grups
d’edat; només el grup de 55 anys i més incrementa el nombre d’aturats.

Enguany es redueix de manera significativa el temps que triguen les
persones en atur a trobar una feina. Les dades mostren un descens interanu-
al del 8,9 % entre qui està dos anys i més per trobar una feina. El 55,7 % de
les persones desocupades triguen menys d’un any a trobar-la.

Les dades d’àmbit estatal presenten un comportament similar: l’atur que
més es redueix és el de llarga durada, el 7,5 % el de dos anys i més i el 4,7 % el
d’un a dos anys. 

TAULA 81. POBLACIÓ DESOCUPADA PER TEMPS DE CERCA 
D’OCUPACIÓ. CATALUNYA I ESPANYA 2004

Taxa d’atur estimat

La taxa d’atur a Catalunya aquest any 2004 és del 9,2 %; per tant, pràctica-
ment es manté la situació de l’any anterior. Persisteixen les diferències entre les
taxes masculina (7,2 %) i femenina (11,8 %), a 4,6 punts de diferència. 

Unitats: població desocupada en milers de persones i variació relativa en percentatge.

CATALUNYA ESPANYA

2004
Var. 03-04

2004
Var. 03-04

Abs. Rel. Abs. Rel.

5 mesos i menys 105,8 2,9 2,8 790,2 -10,5 -1,3

De 6 a 11 mesos 56,8 2,7 5,0 389 -4,3 -1,1

De 12 a 23 mesos 51,8 1,2 2,4 320,1 -15,9 -4,7

2 anys i més 65,8 -6,4 -8,9 418,8 -33,8 -7,5

Han trobat ocup. 11,9 -0,7 -5,6 155,6 10,9 7,5

TOTAL 292,1 -0,4 -0,1 2.073,80 -53,6 -2,5

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

La taxa d’atur a 
Catalunya l’any 
2004 és del 9,2 %.
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Segons els grups d’edat, s’observa que en totes les franges d’edat les dones
presenten unes taxes d’atur més elevades que els homes i, d’altra banda, la im-
portància de l’atur juvenil. Malgrat que, amb relació a l’any 2003, descendeix la
taxa d’atur entre els joves de 16 a 19 anys, aquesta continua sent molt més ele-
vada que la mitjana i presenta una taxa d’atur del 30,5 %. Si bé en aquestes edats
més joves les interferències entre estudi i treball influeixen en la taxa d’atur, en
el grup d’edat immediatament superior (20-24 anys), on la influència persisteix
però, probablement, amb menor mesura, la taxa d’atur també es troba molt per
sobre de la mitjana, 17,9 %, i fins i tot augmenta amb relació a l’any anterior. A
més a més, cal considerar que les taxes d’atur juvenil per a Catalunya i Espanya
són substancialment superiors a les europees (a la UE-15 la taxa d’atur per als
menors de 25 anys era l’any 2003 del 15,8 %). Finalment, cal observar que, si
els homes a partir dels 25 anys presenten sempre taxes inferiors a la mitjana total,
en canvi, les dones de 25 a 54 anys, amb una taxa del 10,4 %, també estan per
sobre de la mitjana global (9,2 %).

TAULA 82. TAXA D’ATUR PER GRUPS D’EDAT I SEXE. 
CATALUNYA I ESPANYA 2004

La taxa d’atur a Espanya és del 10,8 % i la diferència entre ambdós se-
xes és més elevada ja que les dones presenten una taxa 7 punts superior a la

Unitats: percentatges. 

CATALUNYA ESPANYA

2004 Dif. 03-04 2004 Dif. 03-04

TAXA D’ATUR 9,2 -0,1 10,8 -0,5

De 16 a 19 30,5 -4,0 30,2 -1,7

De 20 a 24 17,9 1,2 19,9 -0,5

De 25 a 54 7,7 -0,3 9,7 -0,5

55 anys i més 7,4 1,2 6,7 0,1

HOMES 7,2 0,1 7,9 -0,3

De 16 a 19 27,1 -4,6 26,3 -0,9

De 20 a 24 15,5 -2,0 16,3 -0,8

De 25 a 54 5,6 0,2 6,8 -0,1

55 anys i més 6,8 1,6 5,7 0,1

DONES 11,8 -0,4 14,9 -1,0

De 16 a 19 35,5 -3,5 36,7 -3,3

De 20 a 24 20,8 5,0 24,4 -0,1

De 25 a 54 10,4 -1,1 13,8 -1,0

55 anys i més 8,7 0,5 8,8 -0,1

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

Les taxes d’atur
juvenil són

substancialment
més elevades que

les europees.
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dels homes. Per edats, l’atur juvenil mostra una taxa de més del 30 % per
als joves de 16 a 19 anys i de quasi el 20 % per a la franja d’edat següent. 

Segons la demarcació territorial, Barcelona és la província que té una taxa
d’atur més elevada, el 10 %; després, Tarragona, amb el 7,7 %, i Girona, amb
el 7 %. Destaca la baixa taxa d’atur de Lleida, el 4,3 %, però aquesta xifra cal
relacionar-la amb el fet que també és la província que presenta uns índexs d’ac-
tivitat femenina més baixos. Segons les variacions interanuals, cal assenyalar
que Tarragona és l’única província que incrementa la taxa d’atur amb un punt
i que Girona és la demarcació que més la redueix, també amb un punt.  

Segons les comunitats autònomes, les que tenen una taxa d’atur superior
a la mitjana espanyola (10,8 %) i, per ordre decreixent, són: Extremadura,
Andalusia, Galícia, Ceuta i Melilla i les Canàries. Les comunitats amb in-
ferior taxa d’atur són Navarra, Aragó, la Rioja i Madrid. 

Segons els sectors d’activitat, la indústria, tot i presentar una variació
interanual de -0,2 punts, és el sector que té un índex d’atur relatiu més elevat,
el 7,3 %. La taxa d’atur als serveis és del 6,7 %, a la construcció del 6,3 % i,
finalment, al sector primari del 4 %. 

El pes més elevat del sector agrari a Espanya s’evidencia de manera cla-
ra en les taxes d’atur. Així, aquest sector és el que té l’índex d’atur més ele-
vat, el 15,2 %; a continuació, la construcció, amb el 8,6 %; el sector serveis,
amb el 7,6 %, i la indústria, amb el 7,1 %.

Diferències en la població desocupada segons la nova sèrie EPA-2005

TAULA 83. DIFERÈNCIES ABSOLUTES ENTRE LA NOVA SÈRIE 
EPA-2005 I LA SÈRIE ANTIGA EN DADES DE DESOCUPACIÓ.

CATALUNYA 2004

Unitats: milers de persones i percentatges. 

Nova sèrie Antiga sèrie Diferència

Població desocupada total 333,5 292,1 41,4

Població desocupada masculina 152,8 130,0 22,8

Població desocupada femenina 180,7 162,1 18,6

Taxa d’atur total 9,7 9,2 0,5

Taxa d’atur masculina 7,8 7,2 0,6

Taxa d’atur femenina 12,3 11,8 0,5

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

La indústria és
el sector que té la 
taxa d’atur més 
elevada, el 7,3 %.
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Segons les noves estimacions de l’EPA-2005, la mitjana anual de la po-
blació desocupada a Catalunya l’any 2004 és de 333.500 persones; aquest
nou càlcul comporta un augment de 41.400 persones més en atur i un incre-
ment de la taxa d’atur de mig punt, que s’estima que és del 9,7 %. 

Atur registrat

Les dades sobre atur registrat que facilita el Departament de Treball i
Indústria per mitjà de l’Observatori del Mercat de Treball proporcionen una
detallada informació sobre l’evolució mensual de l’atur i ofereixen, entre
altres, una valuosa concreció territorial, tant municipal com comarcal.
L’Anuari Estadístic de Catalunya de l’Institut d’Estadística de Catalunya,
de publicació anual, facilita l’elaboració d’aquestes dades mitjançant mit-
janes anuals.

La mitjana mensual de l’atur registrat a Catalunya durant l’any 2004 és
de 204.543 persones, 4.699 aturats més que l’any anterior, que significa un
increment interanual del 2,4 %. Es registren tant més homes com més do-
nes, i amb la mateixa intensitat de creixement, de l’1,7 %, i només Lleida
redueix el nombre de dones en atur. Malgrat que l’atur registrat continua la
tendència a l’augment iniciada a partir de l’any 2001, la intensitat d’aquest
creixement es frena considerablement, ja que l’any 2001 va ser del 12,7 %
i l’any passat del 3,1 %.

El 57,2 % de l’atur registrat és femení. Lleida en té la proporció més ele-
vada, el 62,3 %; no obstant això, presenta una tendència a la baixa en els
darrers quatre anys. A continuació, Girona, amb el 60,2 %, també té un per-
centatge d’atur registrat femení per sobre de la mitjana catalana.

TAULA 84. ATUR REGISTRAT PER ÀMBIT TERRITORIAL.
CATALUNYA 2003-2004

Unitats: persones aturades i percentatges. 

2003 2004 Diferència 03-04

Barcelona 160.556 163.595 3.039

Girona 14.573 15.614 1.041

Lleida 7.312 7.154 -158

Tarragona 17.403 18.180 777

CATALUNYA 199.843 204.542 4.699

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

La nova
metodologia de

l’EPA incrementa
la desocupació fins

a 333.500
persones.

L’atur registrat
s’incrementa

el 2,4 %.
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A Espanya, la mitjana d’aturats inscrits a les oficines dels serveis públics
d’ocupació durant l’any 2004 és d’1.670.583 persones, de les quals el 59,6 %
són dones. Es produeix un increment interanual de 13.001 persones (0,78 %);
per tant, un augment relatiu inferior al català. Els aturats de Catalunya són
el 12,2 % del total de l’atur registrat a l’Estat. 

TAULA 85. ATUR REGISTRAT PER EDATS. 
CATALUNYA I ESPANYA 2004

Segons els grups d’edat, s’observa un descens de l’atur juvenil i que
l’increment es concentra en els trams d’edat més elevats. Fins als 29 anys,
l’atur es redueix de manera més intensa a Espanya que a Catalunya i destaca
un increment important de l’atur registrat en les persones de 45 anys i més,
tant a l’Estat com a Catalunya.

1.3. ANÀLISI COMPARATIVA DE L’EVOLUCIÓ 

DELS PRINCIPALS AGREGATS DEL MERCAT DE
TREBALL A CATALUNYA, A ESPANYA 

I A LA UNIÓ EUROPEA

A continuació es presenten les principals taxes sobre el mercat de treball a
Catalunya, Espanya i Europa. L’1 de maig del 2004 es va fer efectiva l’amplia-
ció de la Unió Europea a part dels països de l’Est i, per tant, s’ofereixen les dades
desagregades per a la UE-15 i la UE-25. També es comparen aquests indicadors
entre les quatre regions que conformen el que s’anomena els quatre motors
d’Europa: Baden-Württemberg, Rhône-Alpes, Llombardia i Catalunya.

Cal recordar que, a partir de la Cimera de Lisboa, la primavera de
l’any 2000, s’impulsa amb força l’EEO, que fixa com a prioritats europe-

Unitats: mitjanes anuals de persones aturades i percentatges. 

CATALUNYA ESPANYA

Nombre
Variació 2003-04

Nombre
Variació 2003-04

Abs. Rel. Abs. Rel.

Menors de 20 anys 8.176 -348 -4,1 72.785 -3.894 -5,1

De 20 a 24 17.533 -710 -3,9 173.611 -12.814 -6,9

De 25 a 29 27.224 -39 -0,1 247.746 -8.315 -3,2

De 30 a 44 69.594 1.162 1,7 623.578 533 0,1

De 45 i més 82.016 4.635 6,0 552.863 37.490 7,3

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria i de l’SPOE.
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es la plena ocupació, la creació d’ocupació i l’ocupació de qualitat. S’es-
tableix que l’any 2010 la taxa d’ocupació total als països de la Unió sigui,
com a mínim, del 70 % i, per a les dones, del 60 %. 

En el Consell d’Estocolm, la primavera de l’any 2001, es fixen com a
objectius intermedis una taxa d’ocupació del 67 % per als homes i del 57 %
per a les dones, l’any 2005. També estableix la taxa mínima d’ocupació per
a les persones de 55 a 64 anys, que haurà de ser del 50 % l’any 2010. 

Les dades que a continuació s’ofereixen corresponen a l’any 2003, ja
que són les darreres dades anuals que ha facilitat EUROSTAT.

1.3.1. Taxa d’ocupació 

La taxa d’ocupació per a la població de 15 a 64 anys a Catalunya l’any 2003
és del 66,6 %; per tant, només a quatre dècimes de l’objectiu intermedi
del 67 % a assolir el 2005, segons l’EEO. Catalunya, com s’observa a la
taula següent, presenta una taxa d’ocupació superior a la mitjana europea.

TAULA 86. TAXA D’OCUPACIÓ (15-64 anys). 
CATALUNYA, ESPANYA I UE 2002-2003

Si es compara la situació de Catalunya amb les altres tres regions del
quatre motors s’aprecia que, després de Baden-Würtemberg, és la segona
regió amb la taxa d’ocupació més elevada i que és la que més ha intensificat
el creixement de l’ocupació amb relació a l’any 2002.

TAULA 87. TAXA D’OCUPACIÓ (15-64 anys). REGIONS EUROPEES 
DELS QUATRE MOTORS 2002-2003

Unitats: percentatges. 

Catalunya Espanya UE-15 UE-25

2003 66,6 59,7 64,3 62,9

2002 64,7 58,4 64,2 62,8

Diferència 1,9 1,3 0,1 0,1

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

Unitats: percentatges. 

Baden-Württemberg Rhône-Alpes Llombardia Catalunya

2003 69,8 64,5 63,9 66,6

2002 69,9 64,8 63,2 64,7

Diferència -0,1 -0,3 0,7 1,9

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

La taxa d’ocupació
en el col·lectiu de

15 a 64 anys és del
66,6 % l’any 2003.
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Segons les dades facilitades per l’EUROSTAT, la taxa d’ocupació
de les dones catalanes de 15 a 64 anys és, per a l’any 2003, del 54,8 %;
per tant, encara a 2,2 punts de l’objectiu del 57 % fixat per a l’any 2005
i per sota de les mitjanes europees. 

TAULA 88. TAXA D’OCUPACIÓ FEMENINA (15-64 anys).
CATALUNYA, ESPANYA I UE 2002-2003

1.3.2. Taxa d’atur

Malgrat que l’any 2003 la taxa d’atur descendeix lleugerament a
Catalunya i a Espanya, aquesta continua sent més elevada que a Europa.

TAULA 89. TAXA D’ATUR (15 anys i més). 
CATALUNYA, ESPANYA I UE 2002-2003

Pel que fa a l’atur de llarga durada (un any o més a l’atur), Catalunya
presenta un percentatge lleugerament inferior a la mitjana europea. Si a la
UE-15 el 41,8 % de les persones desocupades l’any 2003 ho ha estat un any
o més, a Catalunya aquest percentatge ha estat del 40,1 %. Espanya presen-
ta una proporció sensiblement inferior, del 34,1 %. 

La taxa d’atur femení se situa a qualsevol dels àmbits territorials per so-
bre de la taxa masculina; tot i així, les diferències entre ambdós sexes són
molt més significatives a Catalunya i a Espanya que a la UE.

Unitats: percentatges. 

Catalunya Espanya UE-15 UE-25

2003 54,8 46,0 56,0 55,0

2002 52,0 44,1 55,5 54,6

Diferència 2,8 1,9 0,5 0,4

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

Unitats: percentatges. 

Catalunya Espanya UE-15 UE-25

2003 9,3 11,3 8,1 9,1

2002 9,6 11,4 7,8 8,9

Diferència -0,3 -0,1 0,3 0,2

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

La taxa d’atur per 
als més grans 
de 15 anys a 
Catalunya és
1,2 punts superior 
a la de la UE-15 
l’any 2003. 
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TAULA 90. TAXA D’ATUR FEMENINA (15 anys i més). 
CATALUNYA, ESPANYA I UE 2002-2003

La taxa d’atur femení a Catalunya és 2,9 punts per sobre de la taxa total,
i a Espanya aquesta relació és encara superior, de 4,6 punts. Les diferències
a la UE-15 es redueixen a 0,8 punts. 

L’elevada taxa d’atur juvenil és una de les debilitats del mercat de tre-
ball europeu i aquesta realitat s’agreuja a Catalunya i a Espanya. A Espa-
nya, el 22,7 % dels actius menors de 25 anys estan en atur i, a Catalunya, el
20,5 %, quasi cinc punts per sobre de la mitjana de la UE-15.

TAULA 91. TAXA D’ATUR JUVENIL (menors de 25 anys). 
CATALUNYA, ESPANYA I UE 2002-2003

TAULA 92. TAXA D’ATUR JUVENIL (menors de 25 anys). 
REGIONS EUROPEES DELS QUATRE MOTORS 2002-2003

Unitats: percentatges. 

Catalunya Espanya UE-15 UE-25

2003 12,2 15,9 8,9 10,0

2002 13,1 16,4 8,8 9,9

Diferència -0,9 -0,5 0,1 0,1

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

Unitats: percentatges. 

Catalunya Espanya UE-15 UE-25

2003 20,5 22,7 15,8 18,4

2002 19,5 22,2 15,1 17,9

Diferència 1,0 0,5 0,7 0,5

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

Unitats: percentatges. 

Baden-Württemberg Rhône-Alpes Llombardia Catalunya

2003 7,5 14,7 10,9 20,5

2002 5,9 17,0 11,4 19,5

Diferència 1,6 -2,3 -0,5 1,0

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Regio, EUROSTAT.
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Si es compara la situació d’atur a Catalunya amb les regions dels quatre
motors s’observa que, a més de continuar sent la regió que té la taxa d’atur
més elevada, també presenta una pitjor situació comparativa amb les mitja-
nes europees. Així, si la distància amb la UE-15 és d’1,2 punts, amb la regió
de la Llombardia és de 5,7 i, amb Baden-Württemberg, de 3,7 punts.

TAULA 93. TAXA D’ATUR FEMENÍ (15 anys i més).
REGIONS EUROPEES DELS QUATRE MOTORS 2002-2003

Com s’observa a la taula anterior, aquestes diferències s’accentuen si es
comparen les taxes d’atur femení.

Finalment, la taula 92 mostra la situació de l’atur juvenil a les regions
europees i evidencia la pitjor posició comparativa de Catalunya, que ar-
riba a tenir 13 punts de diferència amb la taxa d’atur juvenil de la regió
alemanya.

1.4. LA INCIDÈNCIA DE LA IMMIGRACIÓ EN EL MERCAT
DE TREBALL

1.4.1. Referències al marc normatiu 

L’any 2004 està marcat per un canvi important en la normativa aplica-
ble a l’estrangeria. Es tracta de l’elaboració i aprovació del Reial decret
2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Es-
panya i la seva integració social,8 que entra en vigor al mes següent de la
seva publicació.

El primer esborrany del Reglament es va fer públic el 14 de setembre
com un tràmit inicial de consulta amb els ministeris implicats, les adminis-

Unitats: percentatges. 

Baden-Württemberg Rhône-Alpes Llombardia Catalunya

2003 5,5 8,7 5,2 12,2

2002 4,5 7,9 5,6 13,1

Diferència 1,0 0,8 -0,4 -0,9

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

8. BOE núm. 6, de 7.01.2005.

Catalunya presenta 
els índexs d’atur 
més elevats dels 
quatre motors 
d’Europa.

Reial decret
2393/2004, de 30 
de desembre, 
pel qual s’aprova
el Reglament 
d’estrangeria. 
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tracions autonòmiques i locals i les organitzacions no governamentals. El
text, en el vessant laboral, va ser objecte de negociació amb els sindicats i
les organitzacions empresarials a la Mesa de Diàleg Social, on també es de-
batia la possible disposició transitòria que acompanyaria el Reglament,
amb l’objectiu de permetre aflorar part de l’economia submergida. El Go-
vern i els agents socials van tancar la Mesa de Diàleg Social el 26 d’octubre
i van presentar el segon esborrany del Reglament. 

El text va tenir una valoració positiva en tots els dictàmens preceptius
emesos: el del Comitè Econòmic i Social, el del Consell General del Poder
Judicial i el del Consell d’Estat.

El Reglament estableix, com a mesura excepcional i prèvia a l’aplicació
del règim ordinari, un procés de normalització perquè es puguin contractar
legalment els treballadors que es trobin al nostre país, com a mesura per fer
aflorar l’economia submergida. 

D’altra banda, la condició que permetrà l’entrada d’immigrants al nostre
país serà la situació nacional d’ocupació, que s’avaluarà mitjançant catàlegs
d’ocupació de difícil cobertura. Igualment, es mantindrà el contingent de tre-
balladors estrangers, que funciona com un instrument programat, permetent
actuacions com la selecció i formació als països d’origen. Dintre dels supòsits
de residència per circumstàncies excepcionals, s’hi inclouen situacions com
ara l’arrelament laboral, l’arrelament personal o per motius humanitaris.   

També cal fer esment de la Resolució de 8 de juliol de 2004, del Minis-
teri de la Presidència,9 per la qual es disposa la publicació de l’Acord que
encomana a l’Institut Nacional de Seguretat Social i al Servei Públic d’Ocu-
pació Estatal la recepció de sol·licituds per a la renovació i pròrroga dels
permisos. Aquesta Resolució forma part del Pla de xoc de mesures urgents
en matèria d’estrangeria. La Resolució estableix la necessitat d’arbitrar me-
canismes que contribueixin a facilitar la presentació de sol·licituds de reno-
vació i pròrroga de les autoritzacions de treball i residència. Per tant,
s’encomana als esmentats organismes les gestions relatives a la recepció
de sol·licituds en el marc exclusiu de renovació i pròrroga durant el període
comprès entre el 5 de juliol i el 31 de desembre del 2004. 

A Catalunya, 57 oficines del SOC van dur a terme aquestes tasques
col·laborant amb la Delegació del Govern espanyol a Catalunya. Aquesta
mesura de caràcter temporal va mantenir-se fins que va desaparèixer el
cúmul d’expedients administratius existents al voltant dels tràmits de reno-

9.  BOE, núm. 165, de 9.07.2004.

A partir del 5 de
juliol, 57 oficines
del SOC van dur
a terme tasques

relacionades amb
la recepció de

sol·licituds
de permisos de

residència i treball
en el marc de
la renovació

i pròrroga.
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vació a les oficines d’estrangeria. L’objectiu era evitar que, per problemes
exclusivament administratius, es retardés el procés de regularització de les
persones immigrades que disposaven de tota la documentació necessària
per fer-ho. El 28 de juliol del 2004 es va retirar la gestió d’aquestes tasques
a les oficines del SOC; s’havien tramitat en 20 dies 42.420 expedients i es
van atendre 43.587 sol·licituds d’informació.10

D’altra banda, i encara que no s’ha aprovat cap normativa específica
quant a això el 2004, cal fer una breu referència al règim d’entrada, per-
manència i treball a Espanya dels nacionals dels estats incorporats a la UE
l’1 de maig del 2004. Des del dia 1 de maig del 2004 és efectiva l’adhesió
a la UE com a estats de ple dret dels països següents: Xipre, Eslovàquia,
Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia i la Repú-
blica Txeca. 

Als ciutadans de Xipre i Malta els és d’aplicació el Reial decret 178/2003,
de 14 de febrer, sobre entrada i permanència a Espanya de treballadors nacio-
nals d’estats membres de la UE i d’altres estats que formin part de l’Acord
sobre l’Espai Econòmic Europeu.11 Per als altres vuit països, Espanya ha fixat,
amb caràcter previ a l’efectivitat plena del règim de lliure circulació de treba-
lladors assalariats nacionals d’aquells països, un període transitori de dos anys,
amb una previsió del seu final, tret que es prorrogui, de l’1 de maig del 2006.
D’altra banda, el Consell de Ministres de 19 de desembre de 2003 va acordar
la no-exigència de visat, des de l’1 de maig del 2004, als treballadors con-
tractats per períodes no superiors a 180 dies als nacionals dels països que
s’incorporaven a la UE. 

1.4.2. El contingent de treballadors per al 2004

Dins de l’àmbit de l’ocupació, cal fer esment de la Resolució de 29 de de-
sembre de 2003, de la Subsecretaria, per la qual es disposa la publicació
de l’Acord del Consell de Ministres, de 19 de desembre de 2003, que de-
termina el contingent de treballadors estrangers de règim no comunitari a
Espanya per a l’any 2004.12

Aquesta Resolució estableix per a l’any 2004 una xifra inicial de
10.908 llocs de treball de caràcter estable, que podran ser ocupats per tre-

10. Segons va indicar en roda de premsa el ministre de Treball i Afers Socials, Jesús Caldera,
el dia 31 de juliol. 
11. BOE, núm. 46, de 22.02.2003.
12. BOE, núm. 313, de 31.12.2003.

Per als nacionals 
dels països 
d’Eslovàquia, 
Eslovènia, Estònia, 
Hongria, Letònia, 
Lituània, Polònia
i República Txeca 
s’estableix un 
període transitori 
de dos anys previ a 
l’efectivitat del 
règim de lliure 
circulació. 
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balladors estrangers que no es trobin ni siguin residents a Espanya, mit-
jançant el sistema del contingent. Aquest contingent es distribueix per
províncies, sectors d’activitat i ocupacions. 

A Catalunya, la distribució de les ofertes de treball estable del contin-
gent, segons l’assignació per províncies, és la següent: per a Barcelona,
2.013 ofertes; per a Girona, 697; per a Lleida, 469 i, per a Tarragona, 353.
Per sectors d’activitat, Barcelona concentra les ofertes en la construcció
(783), la indústria del metall (447), l’hoteleria (210) i la indústria de l’ali-
mentació (160). Per la seva banda, Girona situa les ofertes principalment en
la indústria del metall (217), els transports (110), la indústria de l’alimenta-
ció (100) i els serveis (73). A Lleida, la proporció més elevada de llocs de
treball es concentra en la indústria de l’alimentació (216), la indústria del
metall (90), l’hotelera (70) i els serveis (55). Finalment, Tarragona centra
els llocs de treball en l’hoteleria (68), els serveis (60), la construcció (59) i
l’agricultura (50). 

A Espanya, els sectors amb més ofertes de treball són: la construcció
(2.227), l’hoteleria (1.928), la indústria del metall (1.616) i els serveis (1.195).     

TAULA 94. CONTINGENT DE TREBALLADORS ESTRANGERS.
CATALUNYA 2001-2004 

La distribució dels treballadors estrangers de temporada per al 2004 per de-
marcacions és diferent a l’anterior, fins i tot es podria dir que la proporció entre
aquestes és inversa. A Catalunya, s’ofereixen 2.606 ofertes de treball de tem-
porada o campanya, que s’hi distribueixen de la manera següent: 1.506 ofertes
són per a Tarragona, 600 per a Lleida, 300 per a Girona i 200 per a Barcelona.
Amb relació als sectors d’activitat, es pot dir que, llevat del cas de Tarragona,

Unitats: nombre de persones. 

2002 2003 20041

Estables aprovats 10.884 10.575 10.908

Estables reals 3.394 3.845 4.071

De temporada aprovats 21.195 13.672 20.070

De temporada reals 10.520 21.687 32.957

Total contingent real - - 37.028

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials.
1) Dades reals de l’1 de gener al 8 de novembre del 2004.

Les ofertes
de treball de

temporada
del contingent

2004 a Catalunya
són 2.606, 1.900
de les quals són

per al sector
agrícola.
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les ofertes són exclusivament per a l’agricultura, seguint la dinàmica observada
a l’Estat espanyol. El cas de Tarragona és singular atès que, a més de les ofertes
del sector agrícola (800), les previsions de contractació d’estrangers de tempo-
rada s’amplia a altres sectors com ara els serveis (252), els transports (244) i
la construcció (102). 

En total, a Espanya, s’hi preveuen 20.070 ofertes de treball de tempora-
da, 17.428 de les quals són per al sector de l’agricultura.

1.4.3. Anàlisi de les dades

n. Anàlisi segons l’EPA

Per fer l’estudi de la població activa, ocupada i desocupada, s’han des-
glossat les dades segons el lloc de naixement i l’edat. En qualsevol cas, cal
recordar que el lloc de naixement no implica l’adquisició de la nacionalitat
del país de naixement o la permanència de la nacionalitat d’origen.

La població activa de Catalunya el 2004, de mitjana anual, és de 3.191.200
persones. D’aquestes, 2.310.800 van néixer a Catalunya, 657.900 a la resta
d’Espanya i 222.500 a l’estranger. Segons les franges d’edat, prop de 363.700
persones tenen de 16 a 24 anys, 2.455.400 de 25 a 54 anys i 372.200 són
de 55 anys i més. 

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

De la població 
activa catalana
el 2004, 3.191.200 
persones, 22.500 
van néixer a 
l’estranger.

GRÀFIC 23. DISTRIBUCIÓ (%) DE LA POBLACIÓ OCUPADA 
(16 anys i més) SEGONS L’EDAT I EL LLOC DE NAIXEMENT. 

CATALUNYA 2004
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El percentatge d’ocupació de la població activa varia segons el lloc de
naixement i l’edat. En general, s’observa que el 91,2 % de la població acti-
va està ocupada en el cas d’haver nascut a Catalunya. En el cas dels nascuts
a la resta d’Espanya, els ocupats assoleixen el 92,2 %, i els ocupats que han
nascut a l’estranger se situen en el 83,4 %. 

La distribució de la població ocupada segons l’edat i el lloc de naixe-
ment es pot observar al gràfic anterior, on es mostra que proporcionalment
la població que va néixer a Catalunya és la que té valors més alts d’ocupa-
ció en qualsevol de les edats estudiades. 

El gràfic també mostra que les persones que van néixer a Espanya tenen un
pes alt en la franja d’edat de 55 anys i més (43,7 %). Per contra, el pes de les
persones que van néixer a l’estranger d’aquesta edat és molt baix (2,5 %).

Pel que fa als percentatges d’ocupats segons el lloc de naixement, s’ha
d’assenyalar que el 72,2 % dels ocupats van néixer a Catalunya, el 20,9 %
a la resta d’Espanya i el 6,4 % a l’estranger. Amb relació al col·lectiu de
persones nascudes a l’estranger, les dades mostren que el percentatge
d’ocupats ha crescut respecte a l’any 2003, que representaven el 5,1 % so-
bre el total d’ocupats a Catalunya. La població desocupada nascuda a l’es-
tranger és de 36.800 persones, 7.800 de les quals tenen de 16 a 24 anys; 27.900
persones tenen de 25 a 54 anys, i 1.100 persones tenen 55 anys o més.

o. Anàlisi segons l’afiliació a la Seguretat Social

Una altra font que permet una anàlisi del mercat de treball dels estrangers a
Espanya és el nombre d’afiliats a la Seguretat Social. A Espanya, l’any 2004,
hi ha donats d’alta a la Seguretat Social, de mitjana anual, 1.050.233 estrangers.
D’ells, 234.969 s’han registrat a Catalunya. 

La taula següent permet estudiar l’evolució del nombre d’afiliats a la
Seguretat Social i en alta laboral a Catalunya. 

Les dades mostren que en els darrers sis anys l’afiliació s’ha incremen-
tat el 220,9 %, fet que significa que el nombre d’afiliats s’ha triplicat. Si es
fa una anàlisi dels increments soferts cada any respecte al següent, s’observa
que l’augment més elevat es va donar l’any 2001, que va registrar el 37 %
més d’afiliats que l’any anterior.13 L’any 2002 també es va incrementar el
nombre d’afiliats fins al 33,6 %. Per contra, la variació del nombre d’afiliats

13. Cal tenir en compte que l’any 2001 va tenir lloc una regularització extraordinària
d’estrangers força significativa, atès que es van tramitar 433.939 sol·licituds, 295.539 de les
quals es van resoldre afirmativament (Dades del Ministeri de Treball i Afers Socials).

L’any 2003 
el percentatge 
d’ocupats nascuts a 
l’estranger era
el 5,1 % sobre el 
total d’ocupats a 
Catalunya; l’any 
2004 és el 6,4 %.

En els darrers sis 
anys el nombre 
d’afiliats 
estrangers 
s’ha incrementat
el 220,9 %. 
L’afiliació 
d’estrangers s’ha 
més que triplicat.
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des d’aleshores va disminuint cada any. L’any 2004, l’increment de l’afi-
liació respecte al 2003 és del 17,5 %.

TAULA 96. TREBALLADORS ESTRANGERS AFILIATS
A LA SEGURETAT SOCIAL I EN ALTA LABORAL. 

CATALUNYA 1999-2004

El nombre total d’afiliats estrangers i en alta laboral, el 2004, representa
el 7,6 % del total d’afiliats a Catalunya. Aquesta xifra, com es pot observar
a la taula, creix any rere any. 

Per demarcacions, s’observa que Barcelona és la que té un nombre més
elevat d’afiliats, i que Lleida és la que ha registrat un increment més notable
al llarg dels sis anys estudiats (32,6 %).

En relació amb la distribució dels afiliats estrangers per règims de
cotització, les dades de les quals es disposa fan referència al nombre d’es-
trangers en alta a la Seguretat Social en data 31 de desembre de 2004.14 No
es tracta, per tant, de les mitjanes anuals que s’han estat estudiant fins
aquest punt. Les dades mostren que la major part de les altes es donen al
règim general, que, amb 196.471 afiliats dels 243.534 registrats, absorbeix
el 80,7 % del total d’afiliats. Atenent a l’origen dels estrangers, 36.367 són
de la UE-25 i 160.104 provenen d’altres països. 

Unitats: nombre de persones i variació en percentatge. 

Total 
afiliació

Afiliats 
estrangers

Af. estra.
/ Total 

afiliació

Afiliats estrangers

Barcelona Girona  Lleida Tarragona

1999 2.639.453 73.214 2,77 % 54.297 9.928 3.970 5.019

2000 2.769.285 90.006 3,25 % 64.515 13.084 5.397 7.009

2001 2.859.356 123.290 4,31 % 88.027 16.643 8.117 10.504

2002 2.928.402 164.665 5,62 % 117.161 21.158 11.097 15.249

2003 2.998.909 200.018 6,67 % 142.176 24.746 13.657 19.439

2004 3.079.637 234.969 7,63 % 164.770 29.043 18.113 23.043

Var. 03-04 2,7 % 17,5 % 14,4 % 15,9 % 17,4 % 32,6 % 18,5 %

Var. 99-04 16,7 % 220,9 % 175,1 % 203,5 % 192,5 % 356,2 % 359,1 %

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

14. Segons les estadístiques que presenta la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social
d’Afiliats estrangers per comunitat autònoma, sectors i països de procedència.
Desembre 2004.

La distribució dels
estrangers afiliats a
la Seguretat Social

i en alta en data
31 de desembre de

2004 mostra que
el 80,7 % es troben

al règim general.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social
(Ministeri de Treball i Afers Socials).

La resta d’afiliats, 47.063 estrangers, es troben distribuïts principalment
en el règim especial de treballadors autònoms (22.602) i el règim especial
de treballadors de la llar (13.239).

L’anàlisi del nombre d’afiliats, de mitjana anual, de les diferents comunitats
autònomes mostra que el 55,1 % del total de treballadors estrangers afiliats i en
alta laboral a Espanya al llarg del 2004 està registrat entre Catalunya (22,4 %),
Madrid (21,8 %), València (11,5 %) i Andalusia (10,8 %). La resta de comu-
nitats autònomes es distribueixen el 33,4 % restant. Catalunya és la comunitat
autònoma amb el nombre més alt d’afiliats estrangers. En nombres absoluts,
Catalunya registra, de mitjana anual, 234.969 afiliats estrangers, Madrid
229.407, València 120.891 i Andalusia 114.29. El total d’afiliats estrangers a
Espanya és de 1.050.233, i supera per primera vegada el milió de persones.

Amb relació a les variacions interanuals, l’increment més alt l’ha regis-
trat Cantàbria (37,4 %), seguida de Castella i Lleó (25,2 %) i de Castella-la
Manxa i Galícia (ambdues amb increments del 24,5 %). Catalunya registra
un increment del 17,5 %, fet que la situa més propera a la mitjana espanyo-
la, que mostra un augment del 13,6 %. 

p. Anàlisi segons la contractació registrada

L’any 2004 es van registrar 465.750 contractes formalitzats amb estran-
gers, fet que representa el 18,5 % del total de la contractació registrada a

GRÀFIC 24. DISTRIBUCIÓ (%) DEL NOMBRE D’AFILIATS
ESTRANGERS PER RÈGIMS DE LA SEGURETAT SOCIAL

CATALUNYA EL 31-12-2004

Catalunya és
la comunitat 
autònoma amb
el nombre més 
alt d’afiliats 
estrangers 
d’Espanya. 
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Catalunya. Del total de contractes, 416.610 són temporals i 49.140 de du-
rada indefinida. Si el pes dels contractes indefinits sobre el total de la con-
tractació a Catalunya és del 12,6 %, en el cas dels treballadors estrangers
aquest percentatge és una mica inferior, el 10,6 %.

Tal com es mostra al gràfic següent, el nombre més elevat de contractes
s’ha registrat al sector dels serveis (318.823 contractes); seguit del sector
de la construcció (85.954 contractes); de la indústria (36.362 contractes) i,
finalment, del sector de l’agricultura (24.611 contractes). 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del mercat de treball (Departament
de Treball i Indústria).

Quant a la relació contractual, s’observa que el sector de la indústria és
el que registra un nombre més elevat de contractes indefinits: 8.203 con-
tractes indefinits enfront dels 28.159 contractes de durada temporal. 

En el sector serveis, 33.454 contractes (el 10,5 %) són indefinits i
285.369 són temporals. Respecte de l’any 2003, la contractació dels serveis
s’ha incrementat el 42,4 %.  

Pel que fa al gènere, l’any 2004 es van formalitzar 152.526 contractes amb
dones i 313.224 amb homes. Tot i que la contractació femenina continua sent
inferior a la masculina, les dades, comparades amb les de l’any anterior, mos-
tren que l’augment ha estat del 43,3 %, mentre que, en el cas masculí, han aug-
mentat el 35,2 %. A més, cal tenir en compte que el percentatge de contractes
indefinits formalitzats amb les dones, respecte al total, és més gran que en el cas
dels homes. Aquesta característica ja es constatava l’any 2003.  

El pes dels
contractes

indefinits sobre el
total de la

contractació
a Catalunya és

del 12,6 %, però
en el cas dels
treballadors

estrangers
el percentatge és

del 10,6 %.

GRÀFIC 25. INDICADORS DE CONTRACTACIÓ LABORAL
DELS ESTRANGERS PER SECTORS. CATALUNYA 2004
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TAULA 97. CONTRACTES FORMALITZATS PER ESTRANGERS
SEGONS DURADA, SEXE I SECTORS. CATALUNYA 2000-2004

La taula anterior també mostra l’evolució dels contractes15 formalitzats
amb el col·lectiu de treballadors estrangers al llarg dels darrers cinc anys.
S’observa que, en aquest període, el nombre de contractes total s’ha triplicat,
atès que, tenint en compte els 155.016 contractes formalitzats l’any 2000,
l’any 2004 n’hi ha 465.750 de registrats. 

Unitats: nombre de contractes i variació en percentatge. 

2000 2001 2002 2003

Total contractes 155.016 225.438 294.321 338.048

Durada
Indefinit 14.172 22.018 31.171 36.351

Temporal 140.844 203.420 263.150 301.697

Sexe
Homes 113.227 161.287 204.723 231.644

Dones 41.789 64.151 89.598 106.404

Sectors

Agricultura 10.984 15.485 17.570 20.179

Indústria 17.057 23.302 29.573 30.530

Construcció 26.981 40.823 56.042 63.381

Serveis 99.994 145.828 191.136 223.958

2003 2004 Var. 03-04 Var. 00-04

Total contractes 338.048 465.750 37,78 % 200,45 %

Durada
Indefinit 36.351 49.140 35,18 % 246,74 %

Temporal 301.697 416.610 38,09 % 195,80 %

Sexe
Homes 231.644 313.224 35,22 % 176,63 %

Dones 106.404 152.526 43,35 % 264,99 %

Sectors

Agricultura 20.179 24.611 21,96 % 124,06 %

Indústria 30.530 36.362 19,10 % 113,18 %

Construcció 63.381 85.954 35,61 % 218,57 %

Serveis 223.958 318.823 42,36 % 218,84 %

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del mercat de treball
(Departament de Treball i Indústria).

15. Cal tenir en compte que, el gener del 2003, es va produir un canvi metodològic en el
recompte de les dades, de tal manera que fins al desembre del 2002 es comptabilitzaven els
contractes registrats a les oficines de treball de la Generalitat (OTG), independentment de si
el municipi del lloc de treball era a Catalunya o no. A partir d’aquesta data, les dades oficials
de contractació laboral recullen els contractes amb lloc de treball a Catalunya.  

El nombre
de contractes 
formalitzats 
amb treballadors 
estrangers s’ha més 
que triplicat en els 
darrers cinc anys. 
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Igualment, és important destacar que, quant a la durada del contracte,
els indefinits són els que més han augmentat en aquests anys, el 246,7 %
enfront del 195,8 % que augmenten els temporals. 

Amb relació als sectors d’activitat, les dades mostren que els increments
assolits pel sector de la construcció i el dels serveis són iguals (218,8 %),
mentre que el sector de l’agricultura i el de la indústria registren, respecti-
vament, un augment del 124,1 % i del 113,2 %. S’aprecia que els incre-
ments dels sectors de la construcció i els serveis quasi doblen els registrats
pels sectors de l’agricultura i la indústria. 

Els increments
registrats pels

sectors de la
construcció i els

serveis són quasi el
doble que els de

la indústria i
l’agricultura.
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2. LES POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ: 
EL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
I ALTRES OPERADORS

2.1. POLÍTIQUES ACTIVES

La Llei 56/2003 d’ocupació, d’àmbit estatal, defineix les polítiques ac-
tives d’ocupació com el conjunt de programes i mesures d’orientació, ocu-
pació i formació que tenen per objecte millorar les possibilitats d’accés a
l’ocupació dels aturats, la requalificació dels treballadors actius, així com
el foment de l’esperit empresarial i de l’economia social. La Llei també as-
senyala que aquestes polítiques i l’assegurança d’atur actuen entre si de ma-
nera complementària i inclou a l’article 20 una definició d’intermediació
laboral com el conjunt d’accions que tenen per objecte posar en contacte les
ofertes de treball amb els demandants d’ocupació per a la seva col·locació.

En aquest apartat s’exposa, en primer lloc, la intermediació laboral ges-
tionada pel Servei Públic d’Ocupació a Catalunya, que, malgrat que repre-
senta una petita part de la intermediació total, té la importància de ser la que
executa directament el servei públic, el qual, alhora, també té encomanada
la gestió de les polítiques actives d’ocupació. A continuació, s’exposen les
principals dades dels programes ocupacionals gestionats pel Departament de
Treball i Indústria dels quals s’ha facilitat informació en data 30 d’abril
de 2005. En el programa de pactes territorials s’ofereixen, a més de les
dades del Departament, les facilitades per la Diputació de Barcelona pel
que fa als pactes d’aquesta demarcació. Finalment, amb relació a la formació
contínua, es mostra la informació facilitada pel Consorci per a la Forma-
ció Contínua de Catalunya i, respecte a la gestió que competeix a la Fun-
dación Tripartita para la Formación en el Empleo, s’ha acudit a la
informació disponible al seu web. 

2.1.1. La intermediació

Atès que les darreres dades facilitades pel Departament de Treball i In-
dústria sobre la intermediació laboral gestionada pel Servei Públic d’Ocu-
pació (SOC) daten d’abril de l’any 2004, per elaborar aquest apartat
s’utilitza la informació que subministra el Servei Públic d’Ocupació Estatal
(SPOE) per a Catalunya.
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Les dades relatives a Catalunya representen el 29 % del volum total
dels llocs de treball gestionats a escala estatal. D’altra banda, cal cons-
tatar la davallada del 7,5 % en les altes dels llocs de treball gestionats
durant el 2004 respecte als del 2003, la qual cosa significa 58.577 llocs
de treball menys en termes absoluts, i confirma la tendència decreixent
assenyalada en l’anterior Memòria.

Tot i això, cal tenir en compte que la pauta catalana està determinada per
les dades de la demarcació de Barcelona, atès que representen el 79,9 % del
total. Així, la davallada de les altes dels llocs de treball experimentada en les
altres tres demarcacions, prop del 23 % (el 20,7 % a Tarragona), queda com-
pensada pel decreixement del 2,7 % de Barcelona, i, per tant, el total català és
del 7,5 %.

El quadre següent mostra la distribució d’aquests llocs de treball a
Catalunya per sectors econòmics. S’hi aprecia clarament la preponderància
del sector serveis (amb 666.256 llocs de treball), seguit, a més distància, per
la indústria (29.618), la construcció (27.406) i l’agricultura (3.971).

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

Amb relació a les dades del 2003, i procedents de la mateixa font, s’aprecia
que en tots els sectors econòmics decreix el nombre d’altes de llocs de tre-
ball. La principal davallada la registra el sector de l’agricultura i la pesca
(el 37,3 %), seguit de la construcció (el 36,6 %), la indústria (el 32,9 %)

Enguany davalla
fins al 7,5 % el

nombre total
d’altes de llocs de
treball gestionats

en relació amb
l’any 2003.

La pauta catalana
està determinada

per les dades de la
demarcació de

Barcelona, atès que
representen prop

del 80 % del total.

GRÀFIC 26. DISTRIBUCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL 
GESTIONATS PEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ.

CATALUNYA 2004



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2004

184

i els serveis (3,7 %). Tot i això, el sector serveis presenta el decreixement més
alt en termes absoluts (25.923).

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

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

GRÀFIC 27. NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL GESTIONATS 
PEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ SEGONS SECTOR.

CATALUNYA 2003-2004

En aquest gràfic 
s’aprecia 
clarament la 
preponderància del 
sector serveis.

GRÀFIC 28. NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL GESTIONATS 
PEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ SEGONS SECTOR. 

BARCELONA 2003-2004
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Pel que fa a la demarcació de Barcelona, en el quadre anterior s’aprecia
com davallen les altes en tots els sectors llevat dels serveis, que registren un
increment de l’1,3 %, amb 6.712 llocs de treball més l’any 2004. El princi-
pal descens l’experimenta el sector agrari i pesquer (57 %), seguit del de la
construcció (39,3 %) i la indústria (30,9 %).

Seguint la tendència general catalana, a la demarcació de Girona dismi-
nueixen les altes de llocs de treball per als quatre sectors econòmics. A dife-
rència de Barcelona, la principal davallada es registra en el sector de la
indústria (45 %), seguit de la construcció (29,1 %), l’agricultura i la pesca
(24,4 %) i, finalment, els serveis (22,1 %). Com ja s’ha comentat, la disminu-
ció del sector serveis, bastant elevada tant a Girona com a Lleida i Tarragona,
queda compensada per l’increment de les altes en aquest sector a la demarca-
ció de Barcelona, que, a la vegada, és superior en termes absoluts. 

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

La demarcació de Lleida destaca per ser l’única que presenta un incre-
ment (tot i que molt feble, del 0,9 %) en el nombre d’altes de llocs de treball
per al sector de l’agricultura i la pesca. La resta de sectors, tal com s’aprecia
en el quadre, decreixen respecte de l’any 2003.

Finalment, la demarcació de Tarragona presenta poques variacions a la
pauta general comentada. Els llocs de treball gestionats davallen en tots els
sectors, tot i que la variació negativa del sector serveis és inferior a les de

A la demarcació
de Girona

disminueixen les
altes de llocs de

treball per als
quatre sectors

econòmics.

GRÀFIC 29. NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL GESTIONATS 
PEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ SEGONS SECTOR.

GIRONA 2003-2004
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Girona i Lleida (17,2 %). D’altra banda, i com s’ha comprovat, els gràfics
elaborats en aquest apartat mostren el predomini del sector serveis per sobre
dels altres.

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

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

GRÀFIC 30. NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL GESTIONATS 
PEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ SEGONS SECTOR. 

LLEIDA 2003-2004

GRÀFIC 31. NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL GESTIONATS 
PEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ SEGONS SECTOR.

TARRAGONA 2003-2004
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L’anàlisi dels llocs de treball donats d’alta per ser gestionats pel SPOE tam-
bé es pot fer en funció dels grans grups d’ocupació en què es classifiquen. Així,
amb les dades de Catalunya per a l’any 2004, s’observa com quasi la meitat dels
llocs de treball gestionats (el 49,4 %) han estat per cobrir vacants de treballa-
dors no qualificats. La resta de llocs de treball, igual que l’any 2003, es concen-
tren principalment en treballadors de serveis de restauració, serveis personals i
comerç (19,9 %) i empleats administratius (14,1 %).

Des d’un punt de vista evolutiu, s’observa com la davallada general del
7,5 % es mostra en tots els grups d’ocupació, llevat dels treballadors no
qualificats, que creixen el 6,6 %. Les principals disminucions es registren
en els directius d’administració i empresa (el 73,4 % menys que l’any ante-
rior), els tècnics i professionals de suport (el 47,5 %) i els operadors d’ins-
tal·lacions i maquinària, i muntadors (el 43,4 %).

TAULA 98. LLOCS DE TREBALL GESTIONATS PEL SERVEI PÚBLIC 
D’OCUPACIÓ SEGONS GRANS GRUPS D’OCUPACIÓ. 

CATALUNYA 2003-2004

Unitats: nombre de llocs de treball i percentatges.

2003 2004 Variació

Llocs % Llocs % Abs. Rel.

TOTAL 785.828 100,0 727.251 100,0 -58.577 -7,5

Treb. no qualificats 336.775 42,9 359.057 49,4 22.282 6,6

Treb. serveis restauració
personals, i comerç

150.056 19,1 145.065 19,9 -4.991 -3,3

Empleats administratius 106.823 13,6 102.820 14,1 -4.003 -3,7

Treb. manufactures, 
construcció i mineria

66.126 8,4 43.888 6,0 -22.238 -33,6

Tècnics i prof. de suport 64.776 8,2 33.980 4,7 -30.796 -47,5

Tècnics i prof. Científ.,
intel·lectuals

24.943 3,2 21.853 3,0 -3.090 -12,4

Operadors instal. i maqui.,
i muntadors

29.452 3,7 16.666 2,3 -12.786 -43,4

Treb. qualificats, agraris
i pesquers

3.379 0,4 2.990 0,4 -389 -11,5

Directius admi. i empresa 3.498 0,4 932 0,1 -2.566 -73,4

Forces armades 0 0,0 0 0,0 0 -

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

L’any 2004
s’observa com
quasi la meitat

dels llocs de
treball gestionats

(el 49,4 %) han
estat per cobrir

vacants de
treballadors no

qualificats.
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2.1.2. La formació ocupacional

L’Ordre de 14 de gener de 20001 aprova les bases reguladores que re-
geixen les subvencions relatives a les accions de formació ocupacional i
afins de caràcter ocupacional. Aquesta Ordre ha estat desplegada i modifi-
cada al llarg d’aquests anys i es pot fer un seguiment de les afectacions pas-
sives que ha tingut a l’apartat de formació ocupacional de l’Anuari
estadístic del Departament de Treball i Indústria. 

Les accions de formació ocupacional i afins de caràcter ocupacional que
gestiona el Departament de Treball i Indústria tenen tres fonts de finançament:

– el Fons Social Europeu
– el Pla nacional de formació i inserció professional (Pla FIP)
– el Departament de Treball i Indústria 

Formació ocupacional per a persones en atur

D’altra banda, la Resolució TRI/863/2004,2 d’1 d’abril, té per objecte
obrir la convocatòria corresponent a l’any 2004 per a la presentació de
sol·licituds per desenvolupar accions de formació professional ocupacional
del Pla FIP per a persones aturades.

A continuació es presenten algunes taules sobre la gestió de la formació
ocupacional per a aturats durant l’any 2004. De la informació exposada
destaca que s’han realitzat 2.978 cursos, en els quals han participat 40.908
persones, fet que ha representat un volum de subvenció atorgada de
66.545.731,56 euros. Amb relació a l’any anterior, s’ha incrementat la ges-
tió en formació ocupacional amb 340 cursos, amb 1.338 alumnes i amb
4.267.339, 86 euros més. El 36 % dels cursos pertanyen a les famílies pro-
fessionals d’administració i oficines i informàtica. A continuació, on es
concentra un nombre més elevat de cursos és a sanitat, serveis socials i tu-
risme, hostaleria i restauració. Dins de les branques industrials, la que presen-
ta més formació és l’automoció, seguida de la mecànica industrial i el
manteniment industrial. En el sector de la construcció s’han realitzat 69 cursos,
que han afectat 872 alumnes.

1. DOGC núm. 3067, de 31.01.2000.
2. DOGC núm. 4106, de 5.04.2004.

El 36 % dels 
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Segons el tipus d’entitat que gestiona la formació ocupacional, s’observa
que el 50,3 % són centres de formació ocupacional, els quals reben el 51,5 %
de les subvencions atorgades. Els segons operadors amb importància són
les entitats sense afany de lucre, que gestionen el 23,6 % dels cursos i el
25,9 % de la subvenció.

Finalment, dels 40.908 alumnes dels quals es disposa d’informació se-
gons l’edat, el 64,3 % tenen 25 anys o més.

Accions integrades per a col·lectius amb dificultats especials
d’inserció laboral

L’Ordre de 14 de gener de 2000 estableix com a accions subvenciona-
bles les específiques per a col·lectius amb especials dificultats d’inserció.
Aquestes accions integrades poden ser actuacions de formació ocupacional
específica, accions d’adaptació i reciclatge professional per facilitar-los
l’adequació i la promoció en el mercat laboral i altres accions, especial-
ment de caràcter d’acompanyament i suport a la inserció laboral. L’Or-
dre TRI/90/2004,3 d’1 d’abril, obre la convocatòria 2004 per a la
concessió de subvencions per a la realització d’accions de formació pro-
fessional ocupacional i afins de caràcter ocupacional que fomentin la igual-
tat d’oportunitats i el desenvolupament d’accions integrades per a
col·lectius amb dificultats especials d’inserció laboral.

A partir de la informació que es mostra a les taules següents, s’observa
que, l’any 2004, s’han dut a terme 151 accions integrades, el 43,7 % de les
quals les fan institucions públiques i l’altre 41,7 %, entitats sense afany de
lucre; aquestes darreres formen gairebé el 53 % dels alumnes que s’inclo-
uen en les accions integrades.

De la informació segons els col·lectius, destaca que el grup més nom-
brós és el de persones discapacitades en atur, que conformen quasi el 50 %
del total de participants.

3. DOGC núm. 4106, de 5.04.2004.

El 43,7 %
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integrades les
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Programes de garantia social

Els programes de garantia social s’adrecen a alumnes més grans de 16 anys
i menors de 25, que no han assolit els objectius de l’ensenyament secundari
obligatori i tenen com a finalitat proporcionar una formació bàsica i profes-
sional que els permeti la incorporació a la vida laboral o bé prosseguir amb
els estudis. Tot i que el gran volum d’alumnes té entre 16 i 18 anys, el De-
cret 93/2002,4 de 19 de febrer, estableix les bases reguladores per a la con-
cessió de subvencions a centres col·laboradors que realitzen accions
formatives adreçades específicament a alumnes que s’incorporen a un Pro-
grama de garantia social. La Resolució TRI/2161/2004,5 de 22 de juliol,
obre la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per obtenir subven-
cions durant els anys 2004-2005.

A continuació, es presenten les taules amb la informació sobre la ges-
tió d’aquest programa per a l’any 2004. Com es pot observar, s’han im-
partit 132 cursos de garantia social, 14 cursos més que l’any anterior
malgrat que el nombre total d’alumnes participants ha estat lleugerament
inferior, 22 alumnes menys. Pel que fa a les subvencions atorgades, s’ha
produït un increment de 897.372 euros, fet que representa un augment
del 15,7 % de la subvenció atorgada.

Segons les famílies professionals, s’aprecia que una gran part dels
cursos pertanyen a la família professional d’administració i oficines, se-
guida de la d’automoció. També hi ha una important participació d’alum-
nes en els cursos de manteniment industrial, turisme i hoteleria, i
perruqueria i estètica.

Finalment, i segons el tipus d’entitat que gestiona els cursos, el 44,7 %
són centres de formació, el 26,5 % ajuntaments i el 24,2 % entitats sense
afany de lucre.

4. DOGC núm. 3599, de 20.03.2002.
5. DOGC núm. 4188, de 3.08.2004.

S’han impartit
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El reciclatge professional

La formació ocupacional no s’adreça només a persones en atur sinó
també a aquelles que estan ocupades i que necessiten millorar la seva qua-
lificació per promocionar-se en la vida laboral i millorar la competitivitat
de les empreses en les quals treballen. L’Ordre TRI/92/2004,6 d’1 d’abril,
obre la convocatòria per a les sol·licituds de subvenció de l’any 2004. 

Per mitjà de les taules que s’exposen a continuació, s’observa que el
nombre de cursos per aquest any 2004 ha estat inferior al de l’any anterior
a causa del retard amb què va sortir la convocatòria; així, s’han fet 937 cur-
sos menys, fet que ha comportat un descens en la subvenció atorgada de
6.390.769 euros, que representa una reducció del 26,1 %. El nombre d’alum-
nes ha descendit el 43,6 % .

Pel que fa a la distribució dels cursos per famílies professionals, s’apre-
cia una clara preponderància de la formació en informàtica, en la qual par-
ticipen el 30,4 % dels alumnes, seguida per la formació en seguretat i
vigilància, que comprèn el 14 % dels alumnes, i amb un percentatge molt
inferior (6,4 %) pels cursos d’administració i oficines. 

En darrer terme i segons l’entitat que imparteix la formació, s’observa
que el principal operador són els centres de formació, que fan el 39 % de la
formació, seguits de les entitats sense afany de lucre (22,2 %) i les organit-
zacions empresarials, amb el 18,5 %.

6. DOGC núm. 4106, de 5.04.2004.

El volum de gestió 
en formació de 
reciclatge ha estat 
inferior aquest 
any 2004.
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2.1.3. Programes de foment de l’ocupació

El Servei d’Autoempresa

El Servei d’Autoempresa disposa d’una xarxa de centres col·laboradors
especialment homologats per oferir un assessorament personalitzat als em-
prenedors i emprenedores, tant en situació d’ocupació com d’atur, en tot el
procés de creació de la seva empresa. L’Ordre TIC/384/2003, de 28 d’agost,7

regula aquest Servei i obre la convocatòria per a l’any 2003. Mitjançant l’Ordre
TRI/367/2004, de 6 d’octubre,8 s’afegeixen tres apartats a l’article 25.1 de l’Or-
dre esmentada anteriorment, amb la finalitat de donar més concreció als re-
quisits que estableix.

A continuació, s’exposen les principals dades de gestió del Servei
d’Autoempresa per a l’any 2004. 

L’any 2004, fruit dels processos d’assessorament, s’han creat 2.249 empre-
ses, un nombre gairebé igual que el de l’any anterior. Pel que fa a la forma ju-
rídica, s’observa un clar predomini de l’empresari individual, 1.448 casos,
fet que significa el 64,4 % del total d’empreses constituïdes i una reducció
de 81 empreses respecte a l’any 2003. La següent forma jurídica més uti-
litzada és la de societat civil privada, a la qual s’han acollit 347 empre-
ses; a continuació, s’han registrat 376 empreses amb la forma de
societat limitada. La resta de modalitats jurídiques són minoritàries: co-
operatives (21), comunitats de béns (6), societats anònimes (5) i societats
anònimes laborals (2). S’observa que, enguany, s’han creat quatre entitats em-
presarials amb la forma d’associacions, mentre que l’any 2003 no se’n va crear
cap; en canvi, la modalitat de fundació no s’ha utilitzat l’any 2004, a diferència
de l’any anterior, que va registrar la creació de dues fundacions.

El nombre de llocs de treball creats a partir de la constitució d’aquestes
noves empreses és de 4.434, el 3,7 % més que l’any anterior. 

El Servei d’Autoempresa ofereix diversos programes, entre els quals el
d’informació, assessorament, seguiment i formació a les persones empre-
nedores; la negociació d’acords amb entitats financeres, asseguradores i al-
tres per obtenir avantatges per a les persones emprenedores.

Aquest any 2004 el nombre de consultes rebudes ha estat de 19.634. Com
s’observa a la taula següent, Barcelona província concentra més de la tercera

7. DOGC núm. 3975, de 26.09.03.
8. DOGC núm. 4244, de 21.10.04.

A l’any 2004, fruit
dels processos
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part de les consultes; Girona (8,8 %) i Tarragona (8,6 %) tenen un pes similar
i, finalment, Lleida representa el 5,9 %. 

TAULA 107. CONSULTES REALITZADES SOBRE AUTOEMPRESA
PER DEMARCACIONS TERRITORIALS. CATALUNYA 2003-2004

Enguany s’han concedit 7.707 préstecs, el 20,9 % més que l’any anterior, i
el volum de l’import ha estat de 222.219.496,45 euros, cosa que representa un
creixement interanual del 26,6 %.

Promoció de l’ocupació autònoma

Mitjançant l’Ordre de 20 de febrer de 2001 s’aproven les bases reguladores
que han de regir les ajudes destinades a la promoció de l’ocupació autònoma i
s’obre la convocatòria corresponent a l’any 2001. Aquesta Ordre és modificada
l’any 2003.9 La promoció de l’ocupació autònoma té com a finalitat promoure
i ajudar el finançament dels projectes que facilitin l’autoocupació a les persones
que es trobin en atur.

Les dades facilitades pel Departament de Treball i Indústria correspo-
nen a l’any 2003.

La tipologia d’ajudes a l’ocupació autònoma es poden classificar en:

– Assistència tècnica en l’elaboració dels estudis de viabilitat i assessora-
ment a l’ocupació autònoma. 

Unitats: nombre de consultes i variació relativa en percentatge.

2003 2004 Variació 2003-2004

Nombre % Nombre % Absoluta Relativa

Barcelona 15.845 76,2 15.008 76,4 -837 -5,3

Girona 1.803 8,7 1.731 8,8 -72 -4,0

Lleida 1.327 6,4 1.152 5,9 -175 -13,2

Tarragona 1.710 8,2 1.686 8,6 -24 -1,4

Fora Catalunya 106 0,5 57 0,3 -49 -46,2

TOTAL 20.791 100,0 19.634 100,0 -1.157 -5,6

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

9. DOGC núm. 3829, de 24.2.2003.
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– Subvencions financeres per a la reducció de les quotes dels préstecs
concedits amb la finalitat de finançar els projectes. 

– Subvencions a fons perdut o rendes de subsistència, que contribuei-
xen a garantir uns ingressos mínims a l’inici de l’activitat. 

TAULA 108. SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ
AUTÒNOMA I IMPORT SEGONS TIPUS. CATALUNYA 2002-2003

Unitats: nombre de subvencions, import en euros i variacions en percentatge.

Financeres

2002
Nombre 1.770,00

Import 3.149.785,61

2003
Nombre 1.821,00

Import 3.311.482,27

Variació %
Nombre 2,88

Import 5,13

Fons perdut

2002
Nombre 1.770,00

Import 5.318.956,20

2003
Nombre 678,00

Import 2.037.431,04

Variació %
Nombre -61,69

Import -61,69

Tècniques

2002
Nombre 11,00

Import 8.166,73

2003
Nombre 6,00

Import 3.807,01

Variació %
Nombre -45,45

Import -53,38

TOTAL

2002
Nombre 3.551,00

Import 8.476.908,54

2003
Nombre 2.505,00

Import 5.352.720,32

Variació %
Nombre -29,46

Import -36,86

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria.
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A Catalunya, tal com s’observa al quadre anterior, s’han donat 2.505 sub-
vencions per a la promoció de l’ocupació autònoma l’any 2003, 1.046 menys
que l’any 2002. Pel que fa a l’import, és de 5.352.720,3 euros, el 36,8 %
menys que l’any anterior, que va ser de 8.476.908,5 euros.

Tal com s’ha esmentat anteriorment, aquestes ajudes es poden classifi-
car en financeres, de fons perdut i tècniques. Les ajudes financeres són les
que registren el nombre més elevat de subvencions, 1.821 l’any 2003. D’al-
tra banda, hi ha 678 subvencions a fons perdut i 6 subvencions tècniques.

Les financeres han estat les úniques que han augmentat respecte a l’any
anterior (2,8 %). En el cas de les de fons perdut i les tècniques, s’ha produït
una disminució del 61,6 % i el 45,4 %, respectivament. 

Pel que fa a l’import de les subvencions, són les financeres les que tenen
el pes més elevat (3.311.482,2 euros) i presenten un increment interanual del
5,3 %. Les subvencions de fons perdut tenen un import de 2.037.431 euros i les
tècniques, de 3.807 euros, i ambdues presenten un important decreixement en
relació a l’any 2003, del 61,6 % i el 53,3 %, respectivament.

2.1.4. Les polítiques d’ocupació al territori: els pactes territorials per

a l’ocupació

Els pactes territorials per a l’ocupació són l’expressió de la voluntat dels
agents locals de planificar i concertar les polítiques actives d’ocupació en
un determinat territori per tal d’optimitzar els recursos i millorar-ne l’eficà-
cia, l’eficiència i l’equitat. 

Les actuacions que preveuen els pactes se subvencionen amb els ajuts
del FSE, que gestiona el Departament de Treball i Indústria, i es regeixen
per l’Ordre TIC/222/2003, de 14 de maig,10 aprovada l’any passat. A banda
d’aquesta subvenció, cal tenir en compte els ajuts que atorga la Diputació
de Barcelona als pactes territorials signats a les comarques de Barcelona.

L’any 2004, a Catalunya, hi ha vigents vint-i-tres pactes territorials per
a l’ocupació, vint a la demarcació de Barcelona, un a la de Tarragona, un a
la de Lleida i un a la de Girona. 

Tal com es va indicar en la Memòria anterior, l’any 2003 van expirar la ma-
joria dels pactes de les comarques de Barcelona, malgrat que l’any 2004 són
tots vigents. Alguns han estat signats de nou el 2004 i preveuen ser vigents fins

10. DOGC núm. 3888, de 21.05.2003.
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al 2007, com ara el Pacte territorial del Garraf, el de l’Hospitalet de Llobregat,
del Maresme, de Mataró, d’Osona, de Sabadell, del Vallès Occidental, de
Vilafranca del Penedès i el del Baix Llobregat, tot i que aquest últim expira
l’any 2006.

Altres pactes, en canvi, han estat prorrogats fins al 2007, i mantenen els
objectius, les finalitats i les actuacions previstos per als anys anteriors (el
Pacte de l’Anoia, el del Lluçanès, el d’Osona Sud–Alt Congost i el de la
Vall del Ges, Orís i Bisaura); mentre que n’hi ha d’altres, signats el 2003,
que continuen vigents fins al 2006 (el del Berguedà, del Moianès i del
Vallès Oriental). Cal esmentar, finalment, tres pactes de vigència indefini-
da: el Pacte del Bages, el del Barcelonès Nord i el de Terrassa.

Els objectius generals i les línies d’actuació previstos per aquests pactes
estan en consonància amb les directrius de l’EEO, és a dir, busquen assolir
la plena ocupació, la millora de la qualitat i la productivitat del treball i la
cohesió i inclusió social. Cada pacte concreta aquestes directrius en mesu-
res específiques, de tal manera que hi ha pactes que se centren en l’ocupació
femenina (com el de l’Hospitalet de Llobregat), mentre que d’altres emfa-
sitzen el foment de l’esperit empresarial o les polítiques d’igualtat, com el
Pacte del Barcelonès Nord.

Enguany també s’inicia el segon període de vigència del Pacte per a
l’ocupació de les comarques tarragonines o Pacte de Santes Creus. Cal
destacar-ne la nova pàgina web,11 que facilita la màxima difusió de les ac-
tuacions dutes a terme i permet un millor contacte entre els diferents agents
interessats. 

A les comarques de Lleida, enguany s’ha signat el Pla de dinamització
per a l’ocupació 2004-2007. Per tal d’assolir els seus objectius, aquest pacte
territorial (tot i que es denomina Pla) preveu actuar des de dos vessants: des
del suport a l’autoocupació i la creació d’empreses, d’una banda, i des del
suport a la contractació laboral, de l’altra. 

Pel que fa al Pacte territorial per a l’ocupació de les comarques de
Girona, cal destacar l’aprovació de les bases que han de regular el procedi-
ment i els requisits a complir per a la presentació d’actuacions per al foment
i la millora de l’ocupació al pacte territorial per al període 2005-2006. Amb
aquestes bases es pretén millorar la coordinació i el compliment dels trà-
mits per presentar les sol·licituds a la convocatòria que anualment obre el
Departament de Treball i Indústria.

11. http://www.pactesantescreus.oasi.org
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Anàlisi dels recursos destinats i accions dutes a terme

TAULA 109. SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT 
DE TREBALL I INDÚSTRIA ALS PACTES TERRITORIALS

PER L’OCUPACIÓ. CATALUNYA 2003-2004

Unitats: import de la subvenció en euros i variació en percentatge.

Pactes territorials: 2003 2004 Variació 03-04

Alt Penedès 88.153 158.129 79,4

Anoia 55.942 205.969 268,2

Bages 253.905 551.684 117,3

Barcelona 566.397 1.696.612 199,5

Barcelonès nord 616.362 917.119 48,8

Berguedà 46.204 93.861 103,1

Comarca del Baix Llobregat 476.094 1.219.433 156,1

Comarca del Garraf 179.505 305.903 70,4

L’Hospitalet 258.500 449.100 73,7

Lluçanès - 63.258 -

Maresme 70.251 393.166 459,7

Mataró 68.524 118.223 72,5

Moianès - 28.372 -

Osona 92.380 152.478 65,1

Osona Sud - Alt Congost - 24.856 -

Sabadell 324.660 424.698 30,8

Terrassa 130.167 486.160 273,5

Vall del Ges, Orís i Bisaura1 73.161 39.206 -46,4

Vallès Occidental 806.664 1.063.632 31,9

Vallès Oriental 313.768 567.961 81,0

Total BARCELONA 4.420.637 8.959.818 102,7

Comarques de Girona 831.971 1.911.732 129,8

Comarques de Tarragona2 1.443.700 2.234.386 54,8

Terres de Lleida 287.737 658.298 128,8

TOTAL CATALUNYA 6.984.045 13.764.234 97,1

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball i Indústria.
1) El total de la subvenció del 2003 inclou també la del PTO del Lluçanès.
2) Pacte de Santes Creus.
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El primer fet que cal constatar en analitzar les dades sobre la subvenció con-
cedida pel Departament de Treball i Indústria a les actuacions dels pactes terri-
torials per l’ocupació és que enguany gairebé es dupliquen els ajuts concedits,
tal com s’observa en el quadre següent. Aquest fet és degut a l’augment de
l’import màxim previst en l’Ordre de convocatòria per a l’any 200412

(8.068.814 euros) per a l’obtenció de fons addicionals, de tal manera que
l’import màxim previst per a l’any 2004 és de 14.456.470 euros.13

Tal com es pot observar en el quadre, tots els pactes registren incre-
ments positius, malgrat la variació negativa que s’observa en el Pacte de la
Vall del Ges, Orís i Bisaura. Aquesta aparent disminució s’explica perquè
l’any 2003 el total de la subvenció concedida a les iniciatives d’aquest Pacte
incloïa també les del Pacte del Lluçanès, mentre que l’any 2004 la subvenció
destinada a aquest segon pacte es detalla de manera independent.

Per demarcacions, destaquen les de Girona i Lleida, atès que reben una
mica més del doble de la subvenció percebuda el 2003, mentre que la de
Barcelona rep exactament el doble del total subvencionat l’any anterior.
L’increment menor el registra el Pacte de Santes Creus, atès que els ajuts
únicament s’incrementen el 50 % respecte del 2003. 

A més del finançament del Departament de Treball i Indústria, procedent
de les ajudes del FSE, la Diputació de Barcelona atorga anualment ajudes per a
les actuacions dels pactes territorials per l’ocupació. Enguany, l’import total de
la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona és de 4.952.868 euros,
xifra que representa un increment del 2 % respecte del total subvencionat
l’any anterior. A la majoria de pactes, la subvenció rebuda és la mateixa que
la de l’any anterior, tot i que en alguns casos és superior, com ara el pacte
de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, que registra un increment de prop del
30 % de la subvenció concedida. 

Tal com s’observa en el quadre següent, els pactes que concentren la
proporció més elevada del total de la subvenció rebuda són, alhora, els que
preveuen un nombre més elevat d’actuacions: el pacte del Baix Llobregat,
el del Vallès Oriental, el del Barcelonès Nord i el del Vallès Occidental.

D’altra banda, enguany el nombre d’accions subvencionades davalla
el 8,4 %, en passar de 514 l’any 2003 a 471. Les principals davallades es
donen en els pactes d’Osona Sud-Alt Congost i del Vallès Occidental, mentre

12. Resolució TRI/864/2004, d’1 d’abril, de convocatòria per a l’any 2004 per presentar
sol·licituds de subvencions relatives a les accions de desenvolupament local que promou el Servei
d’Ocupació de Catalunya mitjançant pactes territorials per a l’ocupació durant el període
2003-2006 (codi de convocatòria Z36). (DOGC núm. 4106, de 5.04.2004).
13. Resolució TRI/2162/2004, de 22 de juliol (DOGC núm. 4188, de 3.08.2004).
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que el pacte del Berguedà i el del Moianès incrementen significativament el
nombre d’actuacions, tot i partir d’un total d’actuacions inferior a altres pactes.  

TAULA 110. SUBVENCIÓ I ACCIONS SUBVENCIONADES 
PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA ALS PACTES TERRITORIALS

PER L’OCUPACIÓ. BARCELONA 2004

2.1.5. La formació contínua

L’EEO atorga un paper essencial a la formació, que ja no es concep
com una activitat limitada a una etapa concreta de la vida de les perso-
nes, sinó com un procés d’aprenentatge al llarg de tota la vida. A partir

Unitats: import de la subvenció en euros, nombre d’accions i percentatges.

Pactes territorials: Subvenció
Distribució 

de la subvenció
Accions

Alt Penedès 130.784 2,7 14

Anoia 308.502 6,4 40

Bages 202.715 4,2 28

Baix Llobregat 731.553 15,2 92

Barcelonès Nord 497.906 10,3 32

Berguedà 111.699 2,3 9

Garraf 180.243 3,7 14

Hospitalet de Llobregat 355.000 7,4 6

Lluçanès 36.900 0,8 6

Maresme 319.199 6,6 40

Mataró 228.467 4,7 15

Moianès 68.064 1,4 12

Osona 105.169 2,2 13

Osona Sud-Alt Congost 84.972 1,8 13

Sabadell 267.501 5,5 15

Terrassa 280.945 5,8 18

Vall del Ges, Orís i Bisaura 71.002 1,5 7

Vallès Occidental 443.296 9,2 47

Vallès Oriental 528.951 11,0 50

TOTAL BARCELONA 4.822.084 100,0 457

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Diputació de Barcelona 
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de la Cimera de Lisboa (2000), la UE ha anat ressaltant la necessitat de
l’aprenentatge permanent per aconseguir una societat competitiva i so-
cialment cohesionada. 

L’any 2004, el Consell i la Comissió constaten la urgència d’efectuar re-
formes per assolir amb èxit els objectius de l’estratègia de Lisboa:14 per
fer d’Europa la principal economia a escala mundial basada en el conei-
xement, és urgent invertir més i més eficaçment en recursos humans.
Igualment, cal establir un marc europeu que constitueixi una referència
comuna per al reconeixement de les qualificacions i competències. 

En aquest sentit, el Parlament Europeu i el Consell aposten per un marc
comunitari únic per a la transparència de les qualificacions i competències
que faciliti la mobilitat a través d’Europa amb finalitats d’aprenentatge per-
manent. Amb aquest objectiu, es crea un expedient personal i coordinat de
documents, anomenat Europass,15 que els ciutadans podran utilitzar volun-
tàriament per comunicar i presentar millor les seves qualificacions i com-
petències a tot Europa. 

D’altra banda, el Parlament Europeu i el Consell proposen establir un
Programa d’acció integrat en l’àmbit de l’educació i la formació al llarg de
la vida per al període 2007-2013,16 que té com a objectiu general contribuir
per mitjà de l’aprenentatge permanent al desenvolupament de la Comunitat
com una societat basada en el coneixement. Entre els objectius específics
del Programa destaquen: el desenvolupament d’una formació permanent de
qualitat; el reforçament de la contribució de l’aprenentatge permanent en la
cohesió social, la ciutadania activa, la igualtat de gènere i la participació de
les persones amb especials dificultats; l’increment de la participació ciuta-
dana en accions de formació permanent, i la promoció de l’aprenentatge
d’idiomes.

El PNAE per a l’any 2004 incorpora la recomanació de la UE de poten-
ciar els incentius en l’àmbit de la formació contínua, en particular de les
persones poc qualificades.  

14. “Educació i Formació 2010”, Informe intermedi conjunt del Consell i la Comissió sobre
l’execució del programa de treball detallat relatiu al seguiment dels objectius dels sistemes
d’educació i formació a Europa (DOUE C 104, de 30 d’abril de 2004). Aquest document
respon a la sol·licitud del Consell Europeu de Barcelona (2002) d’elaboració d’un informe en
relació amb l’aplicació del programa de treball per assolir els objectius estratègics per als
sistemes d’educació i formació formulats a Estocolm (2001).
15. Decisió núm. 2241/2004/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de desembre de
2004, relativa a un marc comunitari únic per a la transparència de les qualificacions i
competències (Europass) (DOUE L 390, de 31 de desembre de 2004).
16. Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual s’estableix un
Programa d’acció integrat en l’àmbit de l’educació i la formació al llarg de la vida per al
període 2007-2013 [COM (2004) 474 final, de 14 de juliol de 2004].
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El nou model de formació contínua

L’1 de gener de 2004 entra en vigor a Espanya un nou model de for-
mació contínua,17 que substitueix el sistema anterior, vigent des del 1993. 

Les fonts de finançament del sistema de formació contínua són, en pri-
mer lloc, les quotes a la Seguretat Social per aquesta contingència i, en se-
gon terme, el FSE.

El nou model configura dues vies principals:18 la del retorn de quota a
les empreses i la que subvenciona determinades actuacions en el marc dels
contractes programa i de les accions complementàries. 

La via del retorn de quota19 s’estableix a partir de les bonificacions a les
cotitzacions de les empreses a la Seguretat Social. Així, les empreses de
menys de sis treballadors disposen d’un crèdit anual en qualitat de bonifi-
cació de 350 euros, i resten exemptes del cofinançament de les seves acti-
vitats formatives; per a la resta d’empreses, els percentatges de la
bonificació són els següents: el 90 % per a les empreses de 6 a 9 treballa-
dors, el 65 % per a les que tenen entre 10 i 49 treballadors, el 52,5 % per a
les que tenen de 50 a 249 assalariats i, finalment, les empreses de més de
250 treballadors tenen una bonificació del 42,5 %. Les empreses que con-
cedeixin permisos individuals de formació als seus treballadors disposaran
d’un crèdit addicional de fins al 5 % respecte al seu crèdit anual per a la
formació contínua. El percentatge de bonificació s’estableix anualment a
la LPGE en funció de les dimensions de les empreses.

L’àmbit de les actuacions subvencionables inclou els contractes progra-
ma per a la formació de treballadors i les accions complementàries i
d’acompanyament a la formació, que es financen per mitjà de subvencions
públiques convocades amb periodicitat anual.20 Es preveu que el Servei Pú-
blic d’Ocupació Estatal pugui subscriure contractes programa amb les con-

17. Reial decret 1046/2003, d’1 d’agost.
18. El sistema anterior diferenciava entre plans de formació, iniciatives individuals i accions
complementàries; els plans de formació incloïen els plans d’empresa, de grup d’empresa, els
plans agrupats, els d’economia social i els plans d’oferta.
19. Ordre TAS/500/2004, de 13 de febrer, per la qual es regula el finançament de les accions
de formació contínua a les empreses, inclosos els permisos individuals de formació (BOE
núm. 52, d’1 de març de 2004) i modificació de l’Ordre TAS/500/2004 (BOE núm. 207,
de 27 d’agost de 2004).
20. Ordre TAS/2783/2004, de 30 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores per
a la concessió de subvencions públiques mitjançant contractes programa per a la formació de
treballadors, en desplegament del Reial decret 1046/2003, d’1 d’agost, pel qual es regula el
subsistema de formació professional contínua; Ordre TAS/2782/2004, de 30 de juliol, per la
qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques
destinades a la realització de les accions complementàries i d’acompanyament a la formació,
en desplegament del Reial decret 1046/2003, d’1 d’agost, pel qual es regula el subsistema de
formació professional contínua.
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federacions sindicals i empresarials més representatives a nivell estatal per
desenvolupar plans d’oferta; també es poden desenvolupar plans d’oferta
sectorial a partir de contractes programa subscrits a l’empara de la negoci-
ació col·lectiva sectorial estatal; es preveu, igualment, la subscripció de
contractes programa per al desenvolupament de plans d’oferta amb confe-
deracions i federacions de cooperatives i/o societats laborals i amb associ-
acions de treballadors autònoms. 

El nou marc normatiu preveu que les comunitats autònomes amb
competència en la gestió de la formació professional contínua –entre les
quals es troba Catalunya– rebin del Servei Públic Estatal les transferèn-
cies de fons per a la gestió i el finançament dels contractes programa per
a la formació de treballadors i d’accions complementàries i d’acompa-
nyament a la formació, en la quantia que resulti segons els criteris de
distribució territorial de fons que s’aprovin a la Conferència Sectorial
d’Afers Laborals.21

La Conferència Sectorial d’Afers Laborals, en reunió celebrada el 29 de
juliol de 2004, acorda els criteris objectius de la distribució territorial dels
fons destinats al finançament dels contractes programa i de les accions
complementàries i d’acompanyament a la formació per a l’exercici 2004,
així com la distribució resultant de les subvencions corresponents als fons
de formació contínua. 

El criteri que objectivament s’aplica per a la quantificació dels fons és
la distribució proporcional a la població ocupada, segons les dades de les
taules anuals de l’EPA, corresponents a l’any 2003, una vegada eliminats
de la base els treballadors ocupats del sector públic. En aplicació
d’aquest criteri, la quantia assignada a Catalunya per a l’exercici econò-
mic de 2004 és de 24.548.090 euros, 21.820.520 dels quals corresponen
a contractes programa i 2.727.570 a accions complementàries.22

El Govern català, en exercici de les seves competències, constitueix el
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya l’any 2003, amb la
funció de gestionar i executar els programes de la formació professional
contínua, així com el seguiment i el control de les accions formatives que
es duguin a terme en l’àmbit de Catalunya. El Consorci gestiona els fons

21. Llei 2/2004, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2005.
22. Ordre TAS/2943/2004, de 10 de setembre, per la qual, en l’àmbit de la formació
contínua, es distribueixen territorialment per a l’exercici econòmic de 2004 fons per al
finançament de contractes programa per a la formació de treballadors i accions
complementàries i d’acompanyament a la formació gestionats per les CCAA (BOE núm. 222,
de 14 de setembre de 2004).

Les comunitats
autònomes amb

competència
en la gestió de

la formació
professional

contínua rebran
de l’Estat les

corresponents
transferències de

fons per al
finançament

dels contractes
programa

i les accions
complementàries.

La quantia
assignada

a Catalunya per a
l’exercici econòmic

de 2004 és de
24.548,090 euros,

21.820.520 dels
quals corresponen

a contractes
programa

i 2.727.570
a accions

complementàries.

El Consorci per
a la Formació

Contínua, constituït
l’any 2003, és

l’organisme
encarregat de
la gestió de la

formació contínua
en l’àmbit de

Catalunya.



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2004

212

destinats a Catalunya per al desenvolupament de contractes programa i
accions complementàries i d’acompanyament a la formació.23 

El Consorci està integrat per la Generalitat de Catalunya, a través del
Departament de Treball i Indústria, i per les organitzacions sindicals i em-
presarials amb la condició de més representatives en l’àmbit de Catalunya. 

Perfil dels participants en accions de formació contínua

El nombre de participants en formació contínua a la UE dels 25 i a la
UE-15 és del 7,9 % i del 8,4 %, respectivament l’any 2003.24 Les dades
varien substancialment entre països. Els que tenen valors més alts són Su-
ècia (26,8 %), Dinamarca (22,8 %), Finlàndia (21 %), Holanda (15,8 %)
i el Regne Unit (14,9 %). 

Espanya, molt per sota de la mitjana europea, es troba entre els països
amb nivells de participació més baixos de la població en accions formati-
ves, amb el 4,8 % de les persones de 25 a 64 anys realitzant algun tipus
d’acció de formació contínua. 

Els valors més baixos d’aquest indicador els tenen Itàlia (4,5 %),
Hongria (4,6 %), Malta (4,2 %), Polònia (4,4 %), Portugal (3,2 %),
Eslovàquia (3,7 %) i Grècia (2,8 %). 

Els deu països de l’ampliació tenen, en general, percentatges baixos de par-
ticipació de la població en accions formatives, amb una mitjana del 4,9 %, i
amb valors que oscil·len entre el 13,3 % d’Eslovènia i el 3,7 % d’Eslovàquia.  

23. Ordre TRI/376/2004, de 25 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores
que han de regir les subvencions destinades als contractes programa per a la formació de
treballadors que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (DOGC
núm. 4249, de 28 d’octubre de 2004); i Ordre TRI/404/2004, de 8 de novembre, per la qual
s’estableixen les bases reguladores que han de regir les subvencions destinades a la
realització de les accions complementàries i d’acompanyament a la formació que promou
el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (DOGC núm. 4259, de 12 de
novembre de 2004).
24. Percentatge de població adulta (de 25 a 64 anys) que participa en accions de formació
contínua, segons l’EUROSTAT.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’EUROSTAT.

GRÀFIC 32. PARTICIPACIÓ DE LA POBLACIÓ ADULTA
(25-64 anys) EN LA FORMACIÓ CONTÍNUA. 

UE-25 2003
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Tot i les diferències entre estats, fins i tot els valors més alts sobre per-
centatges de participació en accions formatives no fan més que confirmar
que no existeix una aposta ferma per la formació contínua, en contra de les
recomanacions efectuades per la Comissió Europea: la formació contínua
és un dels eixos principals de la renovada estratègia de Lisboa. 

Per regions, entre els anomenats quatre motors, Catalunya és la que
mostra un percentatge més baix de participants en accions de formació con-
tínua (3,2 %), mentre que Rhône-Alpes és la regió en què s’aprecia més par-
ticipació en aquest àmbit (7,3 %); Baden Württemberg (6,7 %) i la
Llombardia (4,1 %) se situen en un nivell intermedi.

Un tret a destacar és que, analitzant les dades a nivell regional, es pot
apreciar que Catalunya mostra un percentatge bastant més baix de partici-
pació en formació contínua que el corresponent a Espanya (1,6 punts per-
centuals menys), mentre que Baden-Württemberg i Rhône-Alpes mostren
percentatges superiors als dels seus corresponents estats (Alemanya i
França, respectivament); la Llombardia té un percentatge de participació si-
milar al d’Itàlia. 

A partir de les dades proporcionades per l’EPA,25 es pot analitzar el per-
fil dels ocupats que participen en accions formatives, tant a escala estatal
com de comunitats autònomes.

A escala estatal, un total de 2.051.100 persones ocupades han rebut un
curs de formació en els darrers dotze mesos, el 53,8 % de les quals són ho-
mes i el 46,2 % són dones. 

Per trams d’edat, la majoria de les persones ocupades que han participat en un
curs de formació en els darrers dotze mesos –1.383.000– tenen entre 25 i 44 anys
(el 67,4 %); 341.800 tenen entre 45 i 54 anys, 192.100 es troben entre les
edats compreses entre els 20 i els 24 anys, 100.600 tenen 55 i més anys i un
total de 33.500 tenen de 16 a 19 anys. 

Per nivell de formació assolit, és destacable que la majoria de les
persones ocupades que participa en accions de formació es concentra en
estudis d’educació postsecundària i superior (el 52,2 %). Amb un percen-
tatge molt inferior hi participen les persones ocupades que han assolit la

25. EPA, mòduls sobre cursos d’educació/formació rebuts en els darrers dotze mesos,
2n trimestre de 2003; Madrid, juny de 2004.
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segona i primera etapa d’educació secundària (el 21,5 % i el 19,7 %, res-
pectivament). 

Per grups d’edat, la distribució es manté de manera similar a la descrita
anteriorment, tret del grup d’edat de 16 a 19 anys, en què el 71,3 % es con-
centra en les persones ocupades que han assolit un nivell d’ensenyament de
primera etapa d’educació secundària; difereix igualment de la distribució
general el grup de 55 anys i més, en què els que tenen educació primària
ocupen el segon lloc en termes percentuals (el 26,1 %), després dels que han
assolit l’educació postsecundària i superior, que representen el 48,2 % del
total d’ocupats en aquest tram d’edat. 

Analitzant el nombre de cursos realitzats, s’aprecia que el 75,3 % de
persones ocupades que ha participat en alguna acció formativa en els dar-
rers dotze mesos ha fet un curs, el 16,3 % dos cursos, i el 5,5 % i el 2,9 %
tres i més de tres cursos, respectivament. Aquesta distribució es pot obser-
var tant en homes com en dones i en tots els trams d’edat.

TAULA 111. PERSONES OCUPADES QUE HAN REBUT CURSOS 
D’ENSENYAMENT NO REGLAT EN ELS ÚLTIMS 12 MESOS 

PER SEXE I GRUPS D’EDAT. ESPANYA 2N TRIMESTRE DEL 2003

L’anàlisi per comunitats autònomes ens mostra que, a Catalunya, un to-
tal de 339.300 persones ocupades han realitzat cursos d’ensenyament no re-
glat en els darrers dotze mesos, el 16,5 % del total estatal. Per sexes,
Catalunya inverteix la tendència estatal, en què el nombre d’homes supera
el de dones en termes de participació en accions formatives. A Catalunya,
els percentatges són del 51 % per a les dones i del 49 % per als homes. 

Per nivell de formació assolit, Catalunya concentra la majoria de partici-
pants en accions formatives –seguint la tendència estatal– en el nivell d’ense-
nyament corresponent a l’educació postsecundària i superior (el 49,6 %), i

Unitats: valors absoluts en milers.

TOTAL 16-19 20-24 25-44 45-54 55 anys i més

TOTAL 2.051,1 33,5 192,1 1.383,0 341,8 100,6

Homes 1.102,9 20,7 94,2 730,8 199,0 58,2

Dones 948,3 12,8 98,0 652,2 142,9 42,4

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA, mòduls sobre cursos d’educació / formació
rebuts en els darrers dotze mesos, 2n trimestre de 2003.
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segona i primera etapa d’educació secundària (el 22,4 % i el 21,6 %, respec-
tivament). 

Catalunya segueix també la tendència estatal pel que fa al nombre de
cursos realitzats: la majoria de les persones ocupades que ha participat en
accions de formació contínua ho ha fet en un curs (el 78,4 %), el 15,7 % en
dos cursos, i el 3,7 % i el 2,2 % han participat en tres cursos i en més de tres,
respectivament. 

TAULA 112. PERSONES OCUPADES QUE HAN REBUT CURSOS 
D’ENSENYAMENT NO REGLAT EN ELS ÚLTIMS 12 MESOS 

PER COMUNITATS AUTÒNOMES. 
ESPANYA 2N TRIMESTRE DEL 2003

Unitats: valors absoluts en milers i percentatges.

TOTAL HOMES DONES

Valor abs. % Valor abs. % Valor abs. %

TOTAL 2.051,1 100,0 1.102,9 100,0 948,3 100,0

Andalusia 284,4 13,9 164,2 14,9 120,2 12,7

Aragó 75,1 3,7 39,1 3,5 36,0 3,8

Astúries 22,7 1,1 13,4 1,2 9,3 1,0

Balears 65,5 3,2 32,9 3,0 32,6 3,4

Canàries 84,6 4,1 43,7 4,0 41,0 4,3

Cantàbria 3,4 0,2 1,9 0,2 1,5 0,2

Castella  i Lleó 155,3 7,6 89,3 8,1 66,0 7,0

Castella-la Manxa 78,9 3,8 41,8 3,8 37,1 3,9

CATALUNYA 339,3 16,5 166,3 15,1 173,0 18,2

València 228,3 11,1 128,4 11,6 100,0 10,5

Extremadura 61,0 3,0 34,7 3,1 26,3 2,8

Galícia 144,7 7,1 78,8 7,1 66,0 7,0

Madrid 222,8 10,9 115,3 10,5 107,5 11,3

Múrcia 76,7 3,7 42,4 3,8 34,4 3,6

Navarra 47,4 2,3 25,5 2,3 21,9 2,3

País Basc 145,4 7,1 75,8 6,9 69,6 7,3

La Rioja 8,0 0,4 4,4 0,4 3,6 0,4

Ceuta i Melilla 7,5 0,4 5,0 0,5 2,5 0,3

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA, mòduls sobre cursos d’educació / formació
rebuts en els darrers dotze mesos, 2n trimestre de 2003.
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El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Pel que fa a les iniciatives formatives gestionades des del Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya, i en el marc de la convocatòria 2004-2005,
s’ha aprovat una quantitat de 20.729.498 euros per al finançament de contractes
programa. La major part d’aquest finançament va destinat als plans inter-
sectorials (el 94 %); bastant més petita en termes proporcionals és la quan-
titat que es destina als plans d’economia social (el 3,6 %) i als plans de
treballadors autònoms (el 2,4 %).

S’han sol·licitat un total de 34 contractes programes, 22 dels quals són plans
de treballadors autònoms (el 64,7 %), 7 corresponen a sol·licituds de plans in-
tersectorials, i 5 a plans d’economia social. D’aquestes 34 sol·licituds de con-
tractes programa, se n’han aprovat un total de 13 (el 38,2 %). El 57,1 % dels
plans intersectorials i el 60 % dels plans d’economia social han estat aprovats;
contrasta el baix percentatge de plans de treballadors autònoms aprovats:
dels 22 plans sol·licitats d’aquesta categoria, només se n’han aprovat 6.

En el marc dels contractes programa aprovats a la convocatòria 2004-2005,
s’han previst un total de 958 accions formatives, el 70,4 % de les quals corres-
ponen a plans intersectorials, el 16,6 % a plans de treballadors autònoms
i el 13 % a plans d’economia social. D’altra banda, s’han previst un total
de 7.484 cursos, la majoria dels quals (el 92 %) correspon a plans intersec-
torials, el 5,2 % a plans d’economia social i el 2,8 % a plans de treballadors
autònoms.

TAULA 113. CONVOCATÒRIA DE CONTRACTES PROGRAMA.
CATALUNYA 2004-2005

Unitats: valos absoluts i finançament en euros.

Sol·licituds
Contractes
aprovats

Finançament
aprovat 2004

Pla intersectorial 7 4 19.485.728,99 €

Pla d’Economia Social 5 3 746.261,00 €

Pla de Treballadors Autònoms 22 6 497.508,01 €

TOTAL 34 13 20.729.498,00 €

Accions form.
aprovades

Cursos
aprovats

Participants
aprovats

Pla intersectorial 674 6.886 91.965

Pla d’Economia Social 125 391 4.924

Pla de Treballadors Autònoms 159 207 3.131

TOTAL 958 7.484 100.020

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Consorci per a la Formació Contínua.
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El nombre de participants previstos en la convocatòria objecte d’anàlisi
és de 100.020, la gran majoria dels quals (el 92 %) correspon a plans inter-
sectorials, el 5 % a plans d’economia social i el 3 % a plans de treballadors
autònoms.

D’altra banda, s’ha aprovat un finançament de 2.591.187,5 euros per a
les accions complementàries en el marc de la convocatòria del 2004. Per ti-
pologia d’accions, les que obtenen un finançament més elevat –en consonància
amb el nombre de sol·licituds– són les accions d’investigació i prospecció de
caràcter transversal i intersectorial (el 42,3 %); el 21,7 % correspon a les acci-
ons per a l’estructuració i descripció de la formació contínua transversal; les
accions per a l’estructuració i descripció de la formació contínua per famí-
lies professionals obtenen el 21,4 % del finançament total; finalment, les ac-
cions pilot per reforçar l’ocupabilitat en àmbits territorials i/o sectors en crisi a
Catalunya reben el 14,6 % del finançament. 

TAULA 114. CONVOCATÒRIA D’ACCIONS COMPLEMENTÀRIES.
CATALUNYA 2004

D’acord amb la quantia obtinguda per al seu finançament, la tipologia d’ac-
ció que acumula més sol·licituds és la d’accions d’investigació i prospecció de
caràcter transversal i intersectorial (23 sol·licituds, 12 de les quals han estat
aprovades); en segon terme, es troben les accions per a l’estructuració i descrip-

Unitats: valors absoluts i finançament en euros.

Sol·licituds
Accions 

aprovades
Finançament 

aprovat

Accions d’investigació
i prospecció de caràcter 
transversal i intersectorial

23 12 1.095.638,13 €

Accions per a l’estructuració i 
descripció de la formació contínua 
per famílies professionals

9 5 554.217,28 €

Accions per a l’estructuració
i descripció de la formació 
contínua transversal.

10 6 563.134,81 €

Accions pilot per a reforçar 
l’ocupabilitat en àmbits territorials 
i/o sectors en crisi a Catalunya

5 3 378.197,27 €

Sense classificar 1 - -

TOTAL 48 26 2.591.187,50 €

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Consorci per a la Formació Contínua.

Les accions 
complementàries 
disposen d’un 
finançament de 
2.591.187,5 euros 
en el marc de la 
convocatòria 
de l’any 2004.



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

219

ció de la formació contínua transversal (amb 10 sol·licituds, 6 de les quals han
estat aprovades); les accions per a l’estructuració i descripció de la formació
contínua per famílies professionals han rebut 9 sol·licituds, 5 de les quals
han estat aprovades; s’han presentat un total de 5 sol·licituds d’accions pi-
lot per reforçar l’ocupabilitat en àmbits territorials i/o sectors en crisi a
Catalunya, 3 de les quals han estat aprovades; finalment, una sol·licitud,
que resta sense classificar, no ha estat objecte d’aprovació; en definitiva,
s’han presentat un total de 48 sol·licituds d’accions complementàries, el
51,2 % de les quals han estat aprovades. 



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2004

220

3.  FLUXOS D’ENTRADA I SORTIDA DEL MERCAT
DE TREBALL

3.1. PANORAMA DE LA CONTRACTACIÓ 

En aquest apartat s’analitzen els trets més rellevants de la contracta-
ció laboral registrada a Catalunya durant l’any 2004, es compara amb
l’àmbit estatal i amb l’any anterior i es fa una anàlisi de les caracterís-
tiques de les persones contractades i de les empreses contractants. Es
dedica un apartat a la contractació realitzada per les empreses de treball
temporal (ETT).

Les dades analitzades s’han obtingut del Departament de Treball i In-
dústria per mitjà del web de l’Observatori del Mercat de Treball i de la pu-
blicació trimestral Conjuntura Laboral. Les dades estatals s’han obtingut
del web del Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

3.1.1. Evolució general de la contractació laboral l’any 2004

Al llarg de l’any 2004 s’han registrat 2.520.017 contractes laborals
amb lloc de treball a Catalunya, dels quals 317.610 (el 12,6 %) són in-
definits i 2.202.407 (el 87,4 %) són temporals. En comparació amb
l’any 2003, el nombre de contractes registrats ha augmentat, en conjunt,
el 20,8 %. Els contractes indefinits han augmentat el 16,2 %, i els tem-
porals el 21,5 %.

Al conjunt de l’Estat, durant l’any 2004, s’han registrat 16.350.784 contractes
laborals, dels quals 1.419.718 (8,7 %) són indefinits i 14.931.066 (el
91,3 %) són temporals. En comparació amb l’any 2003, el nombre de con-
tractes registrats ha augmentat, en conjunt, l’11,5 %. Els contractes indefinits
han augmentat l’11,8 %, i els temporals l’11,4 %.

D’aquestes dades es desprèn que, durant l’any 2004, Catalunya pre-
senta un percentatge de contractes indefinits superior en 3,9 punts percen-
tuals a la mitjana espanyola i que, respecte a l’any anterior, a Catalunya
augmenta el pes dels contractes temporals sobre el conjunt de la contrac-
tació un 0,5 %.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria i del SPOE.

Modalitats contractuals

Pel que fa a les modalitats contractuals indefinides, es pot assenyalar que
el contracte més utilitzat en la contractació indefinida a Catalunya és el
contracte convertit en indefinit, que, amb 134.515 contractes registrats,
representa el 42,4 % dels contractes indefinits. Seguidament se situen
l’ordinari de temps indefinit, que, amb 73.632 contractes registrats, signi-
fica el 23,2 % de la contractació indefinida; l’indefinit a temps parcial, que,
amb 63.819 contractes, representa el 20,1 % de la contractació indefinida, i el
contracte de foment de la contractació indefinida, que, amb 43.016 contractes
registrats, representa el 13,5 % de la contractació indefinida. La resta de con-
tractes no arriben a l’1 % de la contractació indefinida i són: l’indefinit per a
discapacitats, amb 1.763 contractes registrats; l’indefinit per a aturats en situa-
ció d’exclusió social, amb 885 contractes; i l’indefinit per a discapacitats en
centres especials de treball, amb 150 contractes registrats.

En relació amb l’any 2003, com ja s’ha comentat anteriorment, el volum
de la contractació indefinida a Catalunya ha augmentat el 16,2 %. El con-
tracte que, en termes percentuals, ha augmentat més ha estat l’ordinari de
temps indefinit, el 27 %, seguit del contracte indefinit per a discapacitats en
centres especials de treball, amb el 20,7 %, i l’indefinit per a discapacitats,

GRÀFIC 33. PERCENTATGE DE CONTRACTES INDEFINITS 
I TEMPORALS. CATALUNYA I ESPANYA 2003-2004

El contracte
indefinit  més
utilitzat és el

contracte convertit
en indefinit.
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amb el 19 %. Per contra, el contracte indefinit per a aturats en situació d’ex-
clusió social ha sofert un retrocés del 22,7 %.

A partir de les dades estatals, malgrat que els contractes indefinits
no estiguin agrupats de la mateixa manera que les dades de què es dis-
posa per a Catalunya, convé assenyalar que s’han registrat 613.444 con-
tractes convertits en indefinits, que signifiquen el 43,2 % dels contractes
indefinits; 491.648 contractes indefinits ordinaris, que representen el 34,6 %
de la contractació; 305.129 contractes indefinits per al foment de
l’ocupació, que signifiquen el 21,5 % de la contractació, i 9.497 con-
tractes indefinits per a discapacitats, que representen el 0,7 % de la
contractació.

Pel que fa a l’origen dels contractes convertits en indefinits de
Catalunya, es pot assenyalar que 83.455, és a dir, el 62 % d’aquests con-
tractes tenen el seu origen en un contracte eventual per circumstàncies de
la producció; 27.659, el 20,6 %, tenen el seu origen en un contracte a
temps parcial, i 13.364, el 9,9 %, tenen el seu origen en un contracte
d’obra o servei.

Amb relació als sectors d’activitat econòmica i els contractes inde-
finits que s’han registrat a Catalunya, es pot assenyalar que en el sector
dels serveis s’han registrat 231.157 contractes, el 72,8 % del total
d’indefinits; en el sector de la indústria s’han registrat 53.640 contrac-
tes, el 16,9 % del total; en la construcció s’han registrat 28.618 contractes,
el 9 % del total, i en l’agricultura s’han registrat 4.195 contractes, l’1,3 %
del total. 

Per àmbit territorial, a Barcelona s’han registrat 240.390 contractes indefi-
nits, el 75,7 % dels registrats a Catalunya; a Girona se n’han registrat 34.075,
el 10,7 %; a Lleida se n’han registrat 15.217, el 4,8 %, i a Tarragona se
n’han registrat 27.928, el 8,8 % dels registrats a Catalunya. 

Amb relació als contractes indefinits registrats a Catalunya l’any 2003,
per àmbit territorial, s’ha d’assenyalar que, en termes absoluts, l’any 2004 hi
ha hagut un augment de la contractació indefinida a totes les províncies,
però que, en termes percentuals, han estat les demarcacions de Girona i
Lleida les que han augmentat els contractes indefinits, i hi ha hagut un
descens dels contractes indefinits registrats a Barcelona i Tarragona.

En el sector serveis 
es concentren 
el 72,8 % dels 
contractes 
indefinits.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria i del SPOE.

Pel que fa a les modalitats contractuals temporals, el 98 % dels contractes
registrats a Catalunya recauen en les quatre modalitats següents: l’eventual
per circumstàncies de la producció, que, amb 831.826 contractes, represen-
ta el 37,8 % dels contractes temporals; el de temps parcial temporal,
que, amb 582.428, representa el 26,4 % dels contractes; el d’obra o servei,
que, amb 559.710 contractes, representa el 25,4 %, i el contracte d’interinitat, que,
amb 180.654 contractes, representa el 8,2 % del total.

La resta de contractes temporals registrats l’any 2004 a Catalunya són
els següents: 15.044 contractes de formació; 12.083 contractes de pràcti-
ques; 4.121 contractes d’inserció; 3.226 contractes de relleu; 2.506 con-
tractes temporals per a discapacitats en centres especials de treball;
1.339 contractes temporals bonificats per a discapacitats; 446 contractes
temporals per a aturats en situació d’exclusió social; 137 contractes de
substitució per jubilació als 64 anys, i 8.887 contractes temporals diferents
dels esmentats anteriorment.

GRÀFIC 34. DISTRIBUCIÓ (%) DELS CONTRACTES
INDEFINITS PER SECTOR. CATALUNYA 2004
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En relació amb l’any 2003, com ja s’ha comentat anteriorment, la con-
tractació temporal a Catalunya l’any 2004 ha augmentat el 21,5 %. Totes
les modalitats contractuals han sofert un increment, llevat del contracte
d’inserció, que ha disminuït el 23,3 %. La modalitat contractual que més ha
augmentat, en termes percentuals, ha estat el contracte de substitució per ju-
bilació als 64 anys, que s’ha incrementat el 87,7 %, seguit del contracte
temporal per a discapacitats en centres especials de treball, amb un incre-
ment del 63,6 %, el contracte temporal a temps parcial, que ha augmentat
el 31,3 %, i el contracte de relleu, que ha augmentat el 24 %.

Amb relació als sectors d’activitat econòmica i els contractes temporals
que s’han registrat a Catalunya, es pot assenyalar que, en el sector dels ser-
veis, s’han registrat 1.745.265 contractes, el 79,2 % del total de temporals,
i el contracte més utilitzat en aquest sector ha estat el contracte eventual
per circumstàncies de la producció; en el sector de la construcció s’han
registrat 245.659 contractes, l’11,2 % del total, i el contracte més utilit-
zat en aquest sector ha estat el contracte per obra o servei; en la indústria
s’han registrat 177.071 contractes, el 8 % del total, i el contracte més
utilitzat en aquest sector ha estat el contracte eventual per circumstàncies
de la producció, i finalment, en l’agricultura s’han registrat 34.412 contrac-
tes, l’1,6 % del total, i el contracte més utilitzat en aquest sector ha estat el
contracte d’obra o servei. 

Per àmbit territorial, a Barcelona s’han registrat 1.661.486 contrac-
tes temporals, el 75,4 % dels registrats a Catalunya; a Girona se n’han
registrat 212.374, el 9,6 %; a Lleida se n’han registrat 116.462, el 5,3 %, i a
Tarragona se n’han registrat 212.085, el 9,6 % dels registrats a Catalunya. 

Quant als contractes temporals registrats a Catalunya l’any 2003, per àmbit
territorial, s’ha d’assenyalar que, en termes absoluts, l’any 2004 hi ha hagut un
augment de la contractació temporal a totes les províncies, però que, en termes
percentuals, han estat les demarcacions de Barcelona i Girona les que han vist
augmentar els contractes temporals, i hi ha hagut un descens dels contractes
temporals registrats a Lleida i Tarragona.

A escala estatal, aquest any 2004 els contractes temporals més utilit-
zats han estat els següents: el contracte eventual per circumstàncies de la pro-
ducció, que, amb 7.117.436 contractes registrats, representa el 47,7 % de la
contractació temporal; el contracte d’obra o servei, que, amb 6.057.836 con-
tractes, representa el 40,6 % de la contractació temporal, i el contracte d’inte-
rinitat, que, amb 1.234.104 contractes, representa el 8,3 % de la contractació
temporal.
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Perfil de la contractació a Catalunya

Atenent a la distribució del total de contractes registrats l’any 2004 per
raó de gènere, es constata que 1.314.599 contractes (el 52,2 %) han estat
formalitzats per homes i 1.205.418 (el 47,8 %) han estat formalitzats per
dones.

Segons la modalitat contractual emprada, els percentatges esmentats an-
teriorment no varien substancialment. Sobre la totalitat de contractes inde-
finits, el 53,4 % pertanyen a homes i el 46,6 % pertanyen a dones. Sobre
la totalitat de contractes temporals, el 52 % estan formalitzats per homes
i el 48 % per dones.

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

Si atenem al total d’homes (1.314.599) que han registrat un contracte de tre-
ball, en el 12,9 % dels casos han formalitzat un contracte indefinit i en el
87,1 % dels casos han formalitzat un contracte temporal. Pel que fa al total de
dones (1.205.418) que han registrat un contracte de treball, en el 12,3 % dels
casos han formalitzat un contracte indefinit i en el 87,7 % dels casos han for-
malitzat un contracte temporal. El contracte d’obra o servei és el que ha estat
més utilitzat pels homes i el contracte temporal a temps parcial, per les dones.

Pel que fa a l’edat dels treballadors, el 32,8 % (827.537 contractes) del
total de contractes registrats aquest any 2004 recauen sobre els treballadors

El 52,2 %  dels 
contractes recauen 
en els homes.

GRÀFIC 35. DISTRIBUCIÓ DELS CONTRACTES 
ENTRE HOMES I DONES. CATALUNYA 2004
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de 30 a 44 anys; seguidament, el 24 % dels contractes recauen sobre els tre-
balladors de 20 a 24 anys; en tercer lloc, amb el 21 % dels contractes trobem
els treballadors de 24 a 29 anys; els treballadors més grans de 45 anys registren
l’11,1 % de la contractació; i, finalment, amb el 10,1 % de la contractació, es
troben els treballadors menors de 20 anys.

El contracte més emprat en tots els trams d’edat, pel que fa als contrac-
tes temporals, és el contracte eventual per circumstàncies de la producció
i, pel que fa als indefinits, en tots els trams d’edat el contracte més em-
prat és el contracte convertit en indefinit, menys en el tram de més grans
de 45 anys, que és el de foment de la contractació indefinida.

Segons el nivell acadèmic del treballador contractat, i per a la totalitat de
contractes registrats l’any 2004, el 4,1 % de la contractació es concentra en tre-
balladors sense estudis; el 63,6 % dels contractats tenen estudis primaris; el
24,7 % dels contractats tenen un nivell d’estudis mitjans (BUP i FP); el 3,6 %
dels contractats són diplomats, i el 7,6 % dels contractats tenen estudis superi-
ors. El contracte indefinit més emprat, segons el nivell acadèmic, és el convertit
en indefinit en tots els casos, llevat dels contractats amb un nivell d’estudis su-
periors, que és l’ordinari indefinit. Pel que fa als contractes temporals, el més
utilitzat en els treballadors sense estudis és el d’obra o servei; per als treballa-
dors amb estudis primaris i BUP i FP, l’eventual per circumstàncies de la pro-
ducció, i per als titulats superiors, el contracte a temps parcial temporal.

Respecte a l’any anterior, és remarcable l’augment de la contractació en
un 159 % dels treballadors sense estudis. 

Segons la grandària de l’empresa, el 47,2 % (1.190.674 contractes) del to-
tal de la contractació es registra en empreses d’1 a 50 treballadors; el 28,8 %
de contractes es concentra en empreses de 51 a 500 treballadors; el 19,9 % de
contractes es concentra en empreses de 501 a 5.000 treballadors, i el 3,5 % en
empreses de més de 5.000 treballadors. Per la grandària de l’empresa, s’ob-
serva que, a menor nombre de treballadors, més elevat és el nombre de con-
tractes registrats de caràcter indefinit. 

Segons la durada del contracte, el 45,4 % (1.000.045 contractes) dels
contractes temporals registrats tenen una durada que no sobrepassa els tres
mesos i el contracte més utilitzat és l’eventual per circumstàncies de la pro-
ducció; el 18,6 % dels contractes tenen una durada entre tres mesos i un any
i el contracte més utilitzat també és l’eventual per circumstàncies de la pro-
ducció; el 0,5 % dels contractes tenen una durada superior a l’any i el con-
tracte més utilitzat és el de temps parcial. D’altra banda, hi ha el 35,5 % dels
contractes que tenen una durada indeterminada.

El 63,6 % dels
contractes recauen
sobre treballadors

amb estudis
primaris.

Gairebé la meitat
de la contractació

la realitzen
empreses

amb menys de
50 treballadors.

El 45,4 %
dels contractes

temporals tenen
una durada que

no sobrepassa
els tres mesos.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria.

Segons el tipus d’ocupació, el 50 % dels contractes registrats es concen-
tren en les ocupacions de peons d’indústries manufactureres, d’empleats
domèstics i personal de neteja d’edificis, de serveis de restauració, de de-
pendents de comerç i similars i d’operadors de màquina d’oficina. 

3.1.2. Contractació laboral de les empreses de treball temporal

Aquest apartat fa referència als contractes que han estat formalitzats per
empreses de treball temporal amb treballadors per prestar els seus serveis
en empreses usuàries. Aquests contractes han estat registrats a les oficines
del Servei d’Ocupació de Catalunya i s’inclouen en el total de contractes re-
gistrats que s’analitzen en l’apartat anterior.

Durant l’any 2004, a Catalunya, s’han registrat un total de 499.308 con-
tractes formalitzats per ETT, i, respecte a l’any 2003, el nombre de contrac-
tes s’ha incrementat el 31,3 %.

Del total de contractes, el 54 % han estat formalitzats per homes i el
46 % per dones. Respecte a l’any passat, el nombre de contractes del
col·lectiu femení ha augmentat 1,2 punts percentuals, que, en termes ab-
soluts, ha representat un augment de 59.425 contractes. El nombre de
contractes formalitzats per homes, malgrat el descens d’1,2 punts per-
centuals respecte a l’any anterior, ha representat un augment en termes
absoluts de 59.615 contractes.

GRÀFIC 36. DISTRIBUCIÓ (%) DELS CONTRACTES
TEMPORALS SEGONS DURADA. CATALUNYA 2004

Aquest any
el nombre de 
contractes 
formalitzats 
per ETT s’ha 
incrementat 
el 31,3 %.
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Pel que fa a la durada del contracte, el 14,4 % dels contractes duren ho-
res o bé un dia; el 17,2 % dels contractes tenen una durada superior a 1 dia
i inferior a 11 dies; l’11 % duren entre 11 i 30 dies; el 9,7 % tenen una du-
rada superior als 30 dies, i el 47,4 % dels contractes tenen una durada inde-
terminada. Aquest percentatges de durada de contractes formalitzats per
ETT són gairebé iguals que els registrats l’any anterior.

Segons l’edat del contractat, es pot assenyalar que l’11,2 % dels contractes
(55.750 contractes) es formalitza amb persones menors de 20 anys; el 29,8 %
(148.969 contractes), amb persones de 20 a 24 anys; el 22,7 % (113.348 con-
tractes) es formalitza amb persones de 25 a 29 anys; el 29,5 % (147.528
contractes) es formalitzen amb persones de 30 a 44 anys, i el 6,8 % (33.713 con-
tractes) es formalitzen amb persones més grans de 45 anys.

Pel que fa als contractes de posada a disposició entre l’ETT i l’empresa usu-
ària, amb l’objecte de cedir el treballador, s’ha d’indicar que aquest any 2004
s’han realitzat 505.699 contractes de posada a disposició, el 7,8 % més que els
realitzats l’any anterior.

Dels contractes esmentats, el 47,7 % (241.004 contractes) es registra en
la modalitat d’eventual per circumstàncies de la producció; el 45,3 %
(229.268 contractes) han estat contractes per obra o servei, i el 5,5 %
(27.780 contractes) han estat contractes d’interinitat.

Per àmbit territorial, es pot assenyalar que el 84,9 % de contractes de po-
sada a disposició es registren a la província de Barcelona; el 6,5 % a Girona;
el 6 % a Tarragona, i el 2,6 % a Lleida.

TAULA 116. CONTRACTES FORMALITZATS PER ETT 
SEGONS DURADA DEL CONTRACTE. CATALUNYA 2004

Unitats: nombre de contractes i percentatges.

2004
Variació 2004-03

Absoluta Relativa

Fins a 1 dia 71.884 17.419 32,0

De 2 a 3 dies 31.904 8.547 36,6

De 4 a 5 dies 20.903 5.469 35,4

De 6 a 10 dies 33.170 6.605 24,9

D’11 a 15 dies 18.685 3.391 22,2

De 16 a 30 dies 36.565 7.023 23,8

Més de 30 dies 48.225 11.534 31,4

Indeterminat 236.547 59.449 33,6

No consta 1.425 -397 -21,8

TOTAL 499.308 119.040 31,3

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

Aquest any s’han
realitzat 505.699

contractes
de posada a

disposició entre
ETT i empreses

usuàries.
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3.1.3. Rotació laboral

El Departament de Treball i Indústria va publicar, el mes de maig del
2004, un estudi sobre la rotació laboral a Catalunya durant l’any 2003. La
rotació laboral s’ha d’entendre com la mitjana de contractes que formalit-
zen les persones que han estat contractades dues o més vegades al llarg de
l’any. La primera dada que es desprèn d’aquest estudi és que el 17,1 %
dels assalariats han rotat durant l’any 2003, és a dir, 423.095 persones.
D’aquestes, 228.305 persones han acumulat 2 contractes, 88.827 perso-
nes n’han acumulat 3, 91.355 han acumulat entre 4 i 10 contractes i
14.608 persones han acumulat 11 o més contractes. Una dada també sig-
nificativa és que 524 persones han acumulat més de 50 contractes en un any.
De totes aquestes dades es desprèn que l’índex de rotació de l’any 2003 ha estat
de 3,55 contractes per persona.

De les persones que durant el 2003 han formalitzat dos o més con-
tractes de treball, el 53,7 % són homes i el 46,3 % són dones; les dones
tenen un índex de rotació del 3,7 %, més elevat que el dels homes, que
és del 3,4 %.

Pel que fa a l’edat, el 35 % de les persones que han formalitzat dos o
més contractes durant l’any 2003 tenen menys de 25 anys i, respecte al
conjunt dels assalariats d’aquesta edat, representen el 50 %. El 53,6 % de
les persones que han rotat en el mercat de treball tenen entre 25 i 44 anys
i, respecte al conjunt dels assalariats d’aquesta edat, representen el 16,1 %.
Finalment, el 10,4 % de les persones que han rotat en el mercat de treball te-
nen 45 anys o més i, respecte al conjunt d’assalariats d’aquesta edat, sig-
nifiquen el 6,5 %.

Amb relació als sectors d’activitat econòmica, el sector serveis és el
que presenta l’índex de rotació més elevat, amb 3,4 contractes per perso-
na, seguit de la construcció, amb un índex de 2 contractes per persona,
mentre que l’agricultura i la indústria tenen el mateix índex, 1,6 contrac-
tes per persona.

L’índex de rotació 
de l’any 2003 ha 
estat de 3,55 
contractes 
per persona.
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TAULA 117. EVOLUCIÓ DELS TREBALLADORS QUE HAN ROTAT
AL MERCAT LABORAL. CATALUNYA 2002-2003

Pel que fa al nivell acadèmic de les persones que han formalitzat dos o
més contractes durant l’any 2003, el col·lectiu dels titulats universitaris de
grau mitjà tenen l’índex de rotació més elevat, amb 3,6 contractes per per-
sona i any, seguit dels grups d’estudis de formació professional de primer i
segon grau, amb un índex del 3,2, i l’índex de rotació més baix, l’1,6, es tro-
ba en el grup de persones amb estudis primaris.

També és una dada significativa que, del conjunt de les persones que
han rotat en el mercat de treball, el 17 %, és a dir, 71.755 persones han
estat contractades dues o més vegades per una empresa de treball temporal, i
la mitjana de contractes d’aquest grup de persones ha estat de 4,5 contractes
l’any.

Del conjunt de població que ha rotat en el mercat de treball durant
l’any 2003, el 29,2 % han estat contractats en una mateixa empresa i el 70,8 %
per diferents empreses. El grup que ha estat contractat en una mateixa em-
presa el formen 123.673 persones, el 67,1 % de les quals han acumulat dos
contractes; el 14,2 % n’han acumulat tres; el 5,8 % n’han acumulat quatre;
el 8,9 % n’han acumulat entre cinc i deu; el 3,8 % n’han acumulat entre
onze i cinquanta, i el 0,2 % n’han acumulat cinquanta-un o més. D’altra
banda, el grup que ha rotat entre diferents empreses el formen 299.422 per-
sones, el 48,5 % de les quals han acumulat dos contractes; el 23,8 % n’han
acumulat tres; l’11,1 % n’han acumulat quatre; el 13,4 % n’han acumulat

Unitats: nombre de treballadors.

Mateixa empresa Diferents empreses

2003 2003 2002 2003

2 contractes 85.862 83.037 146.196 145.268

3 contractes 17.553 17.550 70.715 71.277

4 contractes 7.012 7.166 31.781 33.150

De 5 a 10 10.621 10.977 36.213 40.062

D’11 a 50 4.045 4.725 7.309 9.359

51 o més 77 218 228 306

2 o més 125.170 123.673 292.442 299.422

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Rotació laboral a Catalunya 2003, 
Departament de Treball i Indústria.
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entre cinc i deu; el 3,1 % n’han acumulat entre onze i cinquanta, i el 0,1 %
n’han acumulat cinquanta-un o més.

3.2. EVOLUCIÓ DELS ACOMIADAMENTS INDIVIDUALS

I COL·LECTIUS

Per analitzar les dades dels acomiadaments individuals i col·lectius a
Catalunya, l’any 2004, s’ha tingut en compte la informació publicada pel
Departament de Treball i Indústria en la informació estadística en matèria
de relacions laborals i en el web del Departament. En l’àmbit estatal,
s’han analitzat les dades publicades en el web del Ministeri de Treball i
Afers Socials.

En primer lloc, s’analitzen els acomiadaments individuals, aquells que
tenen lloc mitjançant les conciliacions davant l’Autoritat Laboral, que, a
Catalunya, són els que ha conciliat el Departament de Treball i Indústria;
també els jutjats socials tramiten i resolen acomiadaments individuals, però
no se n’han obtingut les dades.

En segon lloc, s’analitzen els acomiadaments col·lectius, aquells que es
tramiten mitjançant un expedient de regulació d’ocupació en el qual se
sol·licita l’extinció de les relacions de treball. 

3.2.1. Conciliacions individuals

L’any 2004, segons les dades publicades pel Departament de Treball i In-
dústria, hi ha hagut 35.910 conciliacions individuals per motiu d’acomiada-
ment; d’aquestes, 21.147 han acabat amb avinença, la qual cosa representa el
58,9 % dels expedients tramitats pel motiu esmentat. D’altra banda, 6.866 con-
ciliacions van acabar sense avinença de les parts, 6.252 es van intentar sense
efecte, en 1.063 casos les parts no es van presentar a l’acte de conciliació,
i 582 conciliacions van ser desistides. El nombre d’acomiadaments
efectius registrats en el mateix acte de conciliació va ser de 20.751. 

Respecte a l’any 2003, el nombre de conciliacions individuals per motiu
d’acomiadament ha significat un descens de gairebé l’11 %, i els acomiada-
ments efectius han experimentat un descens del 16 %. L’any 2004, tal com
queda recollit a la taula següent, ha continuat amb el descens, que es va iniciar
l’any 2003, tant en el nombre d’expedients de conciliacions individuals tra-
mitats com en els acomiadaments efectius produïts. 

El nombre 
d’acomiadaments 
efectius registrats 
en l’acte de 
conciliació 
individual va ser 
de 20.751. Respecte 
a l’any passat, han 
experimentat un 
descens del 16 %.
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TAULA 118. EVOLUCIÓ DELS ACOMIADAMENTS EFECTIUS 
I DELS EXPEDIENTS PER ACOMIADAMENTS EN PROCEDIMENTS 

DE CONCILIACIÓ INDIVIDUAL. CATALUNYA 1999-2004

Pel que fa als acomiadaments efectius per grans sectors d’activitat eco-
nòmica, es pot assenyalar que, aquest any, el 47,6 % d’acomiadaments
s’han produït en la indústria, amb 9.876 acomiadaments; el 44,5 % han estat
en el sector serveis, amb 9.242 acomiadaments; el 5,3 %, en la construcció,
amb 1.095 acomiadaments; el 0,6 %, en l’agricultura, amb 132 acomiada-
ments; i en el 2 % dels casos, és a dir, en 406 conciliacions, no consta el
sector econòmic.

Més de la meitat dels acomiadaments efectius es concentren en sis sub-
sectors d’activitat: gairebé el 14 % es recull en l’epígraf anomenat Altres
activitats empresarials; el 10 % es recull tant en la metal·lúrgia com en les
indústries químiques; el 6,9 %, en comerç al detall i altres reparacions;
el 5,9 % en la indústria tèxtil i el 5,3 % en la construcció.

En relació amb l’any 2003, es pot constatar que, en termes percentuals,
hi ha hagut un descens dels acomiadaments en el sector serveis i un aug-
ment en la indústria. Així, tenim que el 48,4 % dels acomiadaments efectius
van produir-se en el sector serveis; el 44,5 %, en el sector de la indústria;
el 5,6 %, en el sector de la construcció; el 0,5 %, en el sector de l’agricul-
tura, i en el 0,9 % dels casos no consta el sector econòmic.

Per àmbit territorial, a Barcelona s’han produït el 89,5 % dels acomi-
adaments efectius, amb 18.573 acomiadaments; a Tarragona se n’ha pro-
duït el 4,3 %, amb 884; a Girona, el 4 %, amb 838 acomiadaments
efectius; i, a Lleida, el 2,2 %, amb 456 acomiadaments efectius. Aquestes
dades no difereixen gaire de les registrades l’any 2003, ja que dels 24.582 aco-
miadaments efectius, el 88,5 % es van produir a Barcelona, el 4,6 % es van
produir a Tarragona, el 4,2 % es van produir a Girona i el 2,7 % es van produir
a Lleida.

Unitats: nombre d’expedients i d’acomiadaments i percentatges.

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Acomiadaments efectius 34.943 38.287 49.045 44.207 24.582 20.751

Expedients per acomiadament 46.570 51.114 62.824 60.569 40.078 35.910

Acomiadaments / Expedients 75,0 % 74,9 % 78,1 % 73,0 % 61,3 % 57,8 %

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
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Pel que fa a l’àmbit estatal, l’any 2004 s’han resolt 139.992 conciliacions
individuals per acomiadament, el 48 % de les quals, és a dir, 67.250 conci-
liacions han estat amb avinença, 31.437 conciliacions s’han resolt sense
avinença, 33.173 han estat intentades sense efecte i 8.132 s’han resolt d’al-
tres maneres, com ara desistides o no presentats a la conciliació. Respecte
a l’any 2003, hi ha hagut un decrement del 18,1 % en el nombre total de
conciliacions individuals per acomiadament, ja que l’any 2003 se’n van re-
alitzar 171.024, i és el segon any consecutiu que se’n produeix un decre-
ment, atès que l’any 2002 se’n van resoldre 268.186. 

Pel que fa a les conciliacions individuals per grans sectors d’activitat en
l’àmbit estatal, durant l’any 2004, es pot assenyalar que el 54 % de les concili-
acions han estat en el sector serveis, amb 75.742 conciliacions; el 30,7 % han
estat en el sector de la indústria, amb 42.950 conciliacions; el 13 % han estat en
el sector de la construcció, amb 18.150 conciliacions; i el 2,2 % s’ha rea-
litzat en el sector agrari, amb 3.150 conciliacions. Respecte a l’any 2003,
ha estat en el sector serveis on s’ha produït un descens més acusat del
nombre de conciliacions, el 22,3 % menys, seguit de la indústria i l’agri-
cultura, amb un descens del 13,8 %, i finalment, de la construcció, amb
un descens del 9,4 %.

3.2.2. Expedients de regulació d’ocupació

Les dades d’aquest apartat han estat extretes del web del Departament
de Treball i Indústria, on es proporcionen dades relatives a expedients de
regulació d’ocupació autoritzats que afecten Catalunya, referents als expe-
dients que autoritzen tant el Departament de Treball com el Ministeri de
Treball i Afers Socials, i als treballadors afectats per aquests expedients.

De les dades analitzades es desprèn que, l’any 2004, s’han autoritzat a
Catalunya 419 expedients d’extinció, que han afectat 7.720 treballadors.
D’aquestes extincions, el 92 % han estat pactades i els treballadors afectats pels
expedients pactats han estat el 94 % sobre el total. Respecte a l’any 2003, s’ha
produït un descens tant del nombre d’expedients com de treballadors afectats;
així, el nombre d’expedients autoritzats ha disminuït el 9,5 %, mentre que el
nombre de treballadors afectats ha estat el 27,9 % inferior.

Del total de 7.720 treballadors afectats per extinció de contractes, el 58,8 %
són homes i el 41,2 % són dones.

Pel que fa als sectors productius, 5.504 persones afectades per les extin-
cions pertanyen al sector de la indústria. Igual que l’any 2003, el nombre

L’any 2004 
s’han autoritzat
a Catalunya 419 
expedients 
d’extinció, que han 
afectat 7.720 
treballadors.
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més elevat d’extincions de contractes es produeix en la indústria tèxtil, amb
1.990 treballadors. Aquest any hi ha hagut 498 extincions en la construcció
de maquinària i equips mecànics i 441 extincions en la indústria del mate-
rial electrònic. En el sector serveis, els treballadors afectats han estat 1.965;
on s’han produït més extincions, igual que l’any 2003, ha estat a correus i
telecomunicacions, amb 427 treballadors; en el sector de comerç a l’engròs
i intermediaris, hi ha hagut 355 treballadors afectats. Els treballadors afec-
tats en el sector de la construcció han estat 237. En el sector de l’agricultura,
s’ha registrat un expedient de regulació d’ocupació, amb 14 treballadors
afectats.

Quant a les extincions de contracte mitjançant expedients de regulació
d’ocupació, aquest any 2004 ha sofert un decrement del 28 % respecte a
l’any 2003. En el sector serveis, aquesta disminució ha estat més acusada,
ja que les extincions de contractes han estat un 47,8 % inferiors. En la cons-
trucció i en la indústria, la davallada d’extincions ha representat, en tots dos
casos, el 17 %. En canvi, en l’agricultura, l’any 2003 no hi va haver cap ex-
tinció de contracte mitjançant expedient de regulació d’ocupació i aquest
any hi ha hagut 14 treballadors afectats.

TAULA 119. ACOMIADAMENTS EFECTIUS SEGONS PROCEDIMENT
I SECTOR ECONÒMIC. CATALUNYA 2003-2004

Les causes al·legades, l’any 2004, en els expedients de regulació d’ocu-
pació han estat, en el 73,3 % dels casos, per aplicació de mesures econòmi-
ques; en el 8,8 % dels casos, per motius de producció; i en el 7,4 % dels
casos, per causes organitzatives. En percentatges més baixos, s’han al·legat

Unitats: nombre d’acomiadaments.

Conciliacions Expedients regulació ocupació 

2003 2004 2003 2004

Agricultura 127 132 0 14

Indústria 10.946 9.876 6.662 5.504

Construcció 1.373 1.095 287 237

Serveis 11.904 9.242 3.763 1.965

No consta 232 406 - -

TOTAL 24.582 20.751 10.712 7.720

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
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causes tècniques i/o tecnològiques, força major, i restricció de la demanda
o el consum.

Per àmbit territorial, a Barcelona hi ha hagut 6.501 persones afectades;
respecte a l’any 2002, s’ha produït un decrement de 3.092 persones afecta-
des. A Girona han estat 879 les persones afectades, el 80,5 % més que l’any
anterior. A Lleida s’han produït 143 extincions de contractes de treball,
71 menys que l’any 2003. A Tarragona les extincions han afectat 197
persones, el 52,9 % menys que l’any anterior.

Pel que fa a la totalitat de l’Estat, s’han autoritzat, l’any 2004, 2.574 ex-
pedients d’extinció, el 2,1 % menys que l’any 2003. Els treballadors afec-
tats pels expedients d’extinció autoritzats han estat 30.662, el 28,6 % menys
que l’any anterior. Per sectors d’activitat econòmica, ha estat en la indús-
tria on hi ha hagut més treballadors afectats, 18.838, seguit del sector
serveis, amb 10.511 treballadors afectats; en el sector de la construcció
hi ha hagut 829 treballadors afectats i en el sector agrari els treballadors
afectats han estat 484.

Pel que fa a la 
totalitat de l’Estat, 
l’any 2004 s’han 
autoritzat 2.574 
expedients 
d’extinció.
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4. RELACIONS LABORALS 

4.1. LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA A CATALUNYA  

En aquest apartat es fa una anàlisi de la negociació col·lectiva a
Catalunya, de quina és l’estructura i el model d’aquesta negociació, dels
treballadors i les empreses afectades i del contingut dels acords. 

Les dades per elaborar aquest apartat referents a Catalunya han estat fa-
cilitades pel Departament de Treball i Indústria, actualitzades el mes de fe-
brer del 2005. Les dades estatals s’han extret del Boletín de Estadísticas
Laborales, del mes de març del 2005, del web del Ministeri de Treball i
Afers Socials.

La font d’informació de les dades és el full estadístic que han d’emple-
nar les comissions negociadores un cop s’ha signat l’acord i que forma part
de la documentació exigida per registrar els convenis davant l’Autoritat La-
boral. Atès que el registre dels convenis es perllonga, de vegades, més enllà
de la data d’inici de vigència, tant les dades del 2004 com les del 2003 són
parcials i estan sotmeses a variacions, per la qual cosa la informació es con-
sidera provisional. 

Els acords col·lectius que s’analitzen són aquells que tenen els efectes
econòmics l’any 2004, i, per fer la comparativa, aquells que tenen els efec-
tes econòmics durant l’any 2003 i que en tots dos casos han estat registrats
fins al mes de febrer de 2005. 

És important recordar que s’analitzen els acords col·lectius que tenen la
vigència dels efectes econòmics durant l’any 2004 i que inclou tant els re-
gistrats durant l’any 2004 com els acords que tenen una vigència certa i els
efectes econòmics dels quals inclouen l’any natural sencer. No estan inclo-
sos en aquesta base de dades ni els vigents normativament, que el Departa-
ment de Treball i Indústria qualifica com a prorrogats, ni aquells que no
tenen una clàusula de prorroga expressa, que el Departament de Treball i
Indústria qualifica com de vigència no determinada.

4.1.1. Estructura i model de la negociació 

L’estadística del Departament de Treball i Indústria recull tres tipus de
convenis o pactes, anomenats genèricament acords col·lectius. Un dels ti-
pus són els convenis col·lectius estatutaris, que estan integrats pels conve-
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nis col·lectius pròpiament dits, pels convenis d’adhesió, pels acords per
mediació o laude arbitral i pels convenis d’extensió; l’altre tipus són els
convenis col·lectius extraestatutaris, també anomenats pactes d’eficàcia li-
mitada, i el tercer tipus són els acords o pactes de funcionaris.

Els convenis col·lectius són els acords subscrits, conforme al que esta-
bleix el títol III de l’Estatut dels treballadors, entre els representants legals
dels treballadors i els dels empresaris, pels quals es fixen les condicions que
han de regir les relacions singulars de treball dels treballadors i empresaris
inclosos en el seu àmbit d’aplicació. L’any 2004 hi ha hagut 775 convenis
d’aquesta naturalesa, el 21 % menys que l’any 2003, que n’hi hagué 981.

Els convenis d’adhesió es poden definir com les declaracions de volun-
tat per les quals les parts legitimades per negociar decideixen sotmetre’s a
la totalitat de les condicions fixades en un conveni col·lectiu en vigor, sem-
pre que no estiguin afectades per un altre conveni. L’any 2004 hi ha nou
acords d’aquesta naturalesa, quatre menys que l’any anterior.

L’acord per mediació o arbitratge està destinat a resoldre controvèrsies
col·lectives derivades de l’aplicació i la interpretació dels convenis col·lec-
tius. L’any 2004 hi ha únicament un acord d’aquesta naturalesa, igual que
l’any 2003.

Els convenis d’extensió són aquells que, davant l’absència de parts le-
gitimades per negociar un conveni, l’Administració via resolució aplica les
condicions fixades en un conveni col·lectiu estatutari en vigor a una plura-
litat d’empreses i treballadors o a un sector o subsector d’activitat. Durant
els anys 2003 i 2004 no hi ha cap conveni d’aquesta naturalesa.

Aquests quatre tipus d’acord formen els convenis col·lectius estatutaris; en
conjunt, l’any 2004 n’hi ha 785, el 21 % menys que l’any 2003, que n’hi ha 995.

D’altra banda, es pot parlar dels pactes d’eficàcia limitada o extraes-
tatutaris, que són els formalitzats al marge de la regulació específica del
títol III de l’Estatut dels treballadors, i, pel que fa als seus requisits subs-
tantius, formals i procedimentals, tenen una eficàcia personal limitada als
treballadors i empresaris afiliats i associats, respectivament, a les orga-
nitzacions sindicals i empresarials signants. L’any 2004 s’han comuni-
cat a l’Autoritat Laboral tres acords d’aquesta naturalesa; en canvi,
l’any 2003 se’n van comunicar sis.

Els acords de funcionaris determinen les condicions de treball dels fun-
cionaris públics en matèries que són competència del Consell de Ministres,
dels consells de govern de les comunitats autònomes o dels òrgans corres-
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MERCAT DE TREBALL, RELACIONS LABORALS, SEGURETAT I SALUT...

239

ponents de les entitats locals. Perquè siguin vàlids i eficaços han de ser apro-
vats expressament i formal per l’òrgan competent. L’any 2004 hi ha 25 acords
de funcionaris, cosa que representa una disminució important respecte de any
anterior, en què hi ha 67 acords d’aquesta naturalesa.

Els pactes de funcionaris determinen les condicions de treball en matè-
ries que corresponen estrictament a l’àmbit competencial de l’òrgan adminis-
tratiu que els subscriu i que vinculen directament les parts. L’any 2004 hi ha
vuit pactes de funcionaris, el doble que l’any anterior.

La suma d’aquest dos darrers tipus d’acords, que regulen les condicions
de treball dels funcionaris, ens dóna que l’any 2004 n’hi ha 33, el 53,1 %
menys que l’any 2003, que n’hi ha 71.

Una segona classificació dels acords col·lectius es pot establir atenent
als àmbits de negociació, on es distingeixen els acords d’empresa i els
acords sectorials.

TAULA 120. NOMBRE D’ACORDS COL·LECTIUS SEGONS 
LA NATURALESA DE L’ACORD. CATALUNYA 2003-2004

L’any 2004 hi ha 663 acords col·lectius de l’àmbit d’empresa, el 25,3 %
menys que l’any 2003, que n’hi havia 888. Pel que fa als acords sectorials,
n’hi ha 158, amb una disminució del 14,1 % respecte a l’any anterior, que n’hi
havia 184.

El nombre total d’acords col·lectius l’any 2004 és de 821, el 23,4 %
menys que l’any 2003, en què hi hagué 1.072 acords. 

Unitats: nombre d’acords i percentatges.

2003 2004 Variació

Conveni col·lectiu 981 775 -21,0

Adhesió 13 9 -30,8

Acord per mediació o laude arbitral 1 1 0,0

Pacte d’eficàcia limitada 6 3 -50,0

Acord de funcionaris 67 25 -62,7

Pacte de funcionaris 4 8 100,0

TOTAL 1.072 821 -23,4

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

L’any 2004 hi ha
33 acords o pactes

de funcionaris.
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4.1.2. Empreses i treballadors afectats per la negociació col·lectiva 

Els acords col·lectius a Catalunya l’any 2004 afecten 202.094 empreses,
cosa que representa la disminució del 3 % de les empreses afectades per la
negociació col·lectiva l’any 2003. Pel que fa al nombre de treballadors afec-
tats, que són 1.808.190, significa una disminució de l’11,8 % respecte de
l’any 2003.

Pel que fa al total d’empreses i treballadors afectats, o bé per acords d’em-
presa o bé per acords sectorials, cal remarcar que el 0,3 % de les empreses, és
a dir, 707 empreses, i el 9,3 % dels treballadors, és a dir, 167.344 treballadors
estan afectats per acords d’empresa, i el 99,7 %, és a dir, 201.387 empreses
i el 90,7 % dels treballadors, és a dir, 1.640.846 treballadors estan afec-
tats per acords sectorials.

Quant a la naturalesa dels acords, es pot assenyalar que, pel que fa
als 785 convenis estatutaris, aquests afecten 198.057 empreses (el 2,8 %
menys que l’any anterior) i 1.713.203 treballadors (l’11,9 % menys que
l’any anterior). 

Pel que fa als tres convenis extraestatutaris, afecten 4.004 empreses
(el 8,5 % menys que l’any anterior) i 48.656 treballadors (el 8,75 %
menys que el 2003).

TAULA 121. NOMBRE D’ACORDS, D’EMPRESES
I DE TREBALLADORS AFECTATS SEGONS NIVELL

DE NEGOCIACIÓ. CATALUNYA 2003-2004

Unitats: nombre d’acords, empreses i treballadors i percentatges.

Acords
d’empresa

Acords 
de sector

TOTAL

Nombre d’acords 

2003 888 184 1.072

2004 663 158 821

Variació -25,3 -14,1 -23,4

Empreses afectades

2003 936 207.313 208.249

2004 707 201.387 202.094

Variació -24,5 -2,9 -3,0

Treballadors afectats

2003 235.505 1.813.886 2.049.391

2004 167.344 1.640.846 1.808.190

Variació -28,9 -9,5 -11,8

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

Els acords 
col·lectius l’any 
2004 afecten 
202.094 empreses
i 1.808.190 
treballadors.
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Respecte dels trenta-tres acords de funcionaris, el nombre d’ens públics
afectats coincideix ambdós anys en el nombre d’acords d’aquesta naturale-
sa. Pel que fa al nombre de treballadors afectats, l’any 2004 n’hi ha 46.331,
el 7,1 % menys que l’any anterior.

Si tenim en compte el sector d’activitat econòmica, l’any 2004 hi ha sis con-
venis col·lectius estatutaris en el sector de l’agricultura, dos menys que l’any
anterior. Pel que fa al nombre d’empreses i treballadors afectats, l’any 2004 hi
ha 6.039 empreses afectades, el 5,7 % menys que l’any anterior, i 27.580 treba-
lladors afectats, el 5,2 % menys que l’any anterior.

Pel que fa al sector de la indústria, hi ha 292 convenis col·lectius es-
tatutaris, el 15,8 % menys que l’any anterior. Aquests afecten 27.389 em-
preses i 413.674 treballadors, mentre que l’any 2003 afectaven 32.329 empreses
i 450.571 treballadors.

En aquest sector trobem dos convenis extraestatutaris, un menys que
l’any anterior, els quals afecten 4.003 empreses, el 2,4 % menys que l’any
anterior, i 48.606 treballadors, l’11,9 % més que l’any anterior.

En el sector de la construcció hi ha set convenis col·lectius estatutaris,
la mateixa xifra que l’any 2003. Pel que fa al nombre d’empreses i treballa-
dors afectats, hi ha 29.454 empreses, el 2,1 % menys que l’any anterior, i
211.331 treballadors, el 0,5 % menys que l’any anterior.

Quant al sector serveis, es produeix una disminució elevada dels convenis
col·lectius estatutaris: l’any 2004 n’hi ha 480, el 24,1 % menys que l’any 2003,
que n’hi havia 633. El nombre d’empreses afectades augmenta sensible-
ment respecte de l’any anterior ja que només hi ha el 0,1 % de diferèn-
cia: 135.175 empreses afectades l’any 2004 i 134.965 empreses l’any 2003. Pel
que fa als treballadors afectats, es produeix una disminució del 15,4 % res-
pecte de l’any anterior, ja que l’any 2003 hi havia 1.253.968 treballadors
afectats i l’any 2004 n’hi ha 1.060.618.

En aquest sector, l’any 2004 es va comunicar un conveni extraestatutari,
mentre que l’any 2003 se’n van comunicar tres. Les empreses afectades dis-
minueixen de manera molt significativa, ja que l’any 2003 n’hi havia 272 i
l’any 2004 n’hi ha una. Els treballadors afectats disminueixen el 99,4 %, ja
que l’any 2003 n’hi havia 9.884 i l’any 2004 n’hi ha 50.

L’any 2004 hi ha trenta-tres acords de funcionaris del sector serveis,
el 53,2 % menys que l’any 2003, que n’hi havia 71. Pel que fa al nombre
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de treballadors afectats, hi ha 33 empreses afectades, el 53,2 % menys
que l’any anterior, i 46.331 treballadors afectats, el 7,1 % menys que
l’any 2003.

En el sector dels serveis, les activitats econòmiques que disposen d’un
nombre més elevat d’acords són la indústria de productes alimentaris i be-
gudes, amb 82 acords; l’Administració pública, defensa i Seguretat Social
obligatòria, amb 81 acords; el comerç a l’engròs i intermediaris, amb 36 acords,
i la sanitat i els serveis socials, amb 33 acords.

Quant a l’àmbit territorial on afecten els acords, cal recordar que els
acords que són de comunitat autònoma o estatals que afecten més d’una
província es comptabilitzen tantes vegades com províncies afecten. Ate-
nent a aquesta indicació, 613 acords afecten la província de Barcelona,
el 25,9 % menys que l’any anterior, 587 dels quals són convenis estatu-
taris, 3 són convenis extraestatutaris i 23 són pactes o acords de funciona-
ris; 184 acords afecten la província de Girona, el 21,4 % menys que l’any
anterior, 174 dels quals són convenis estatutaris, 1 és un conveni extra-
estatutari i 9 són pactes o acords de funcionaris; 126 acords afecten la
província de Lleida, el 24,1 % menys que l’any anterior, 124 dels quals
són convenis estatutaris, 1 és extraestatutari i 1 és pacte o acord de fun-
cionaris; i 210 acords afecten Tarragona, el 25,3 % menys que l’any an-
terior, 206 dels quals són convenis estatutaris, 1 és conveni extraestatutari
i 3 són pactes o acords de funcionaris.

Pel que fa als treballadors afectats segons l’àmbit territorial, cal des-
tacar que han disminuït a les quatre províncies respecte de l’any anterior.
A Barcelona hi ha 1.414.494 treballadors afectats, l’11,6 % menys que
l’any anterior; a Girona, 156.304, el 9,7 % menys que l’any passat; a Lleida,
76.571, el 18,4 % menys que l’any anterior, i a Tarragona, 160.821, el 12 %
menys que l’any anterior. 

4.1.3. Evolució de la negociació col·lectiva segons la seva vigència

Analitzant les dades sobre l’evolució de la vigència dels acords col·lec-
tius des de l’any 2000 fins al 2004, s’observa una progressiva disminució
dels acords de vigència anual. L’any 2000 els acords de vigència anual eren
l’11,5 % del total d’acords i l’any 2004 els acords de vigència anual repre-
senten el 8,5 % del total d’acords.

Aquest any
continua la
progressiva
disminució

dels acords de
vigència anual.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria.

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

Seguint la sèrie històrica, es pot assenyalar que aquesta tendència a la
baixa de la vigència anual es dóna tant en els acords de sector com en els
acords d’empresa.

GRÀFIC 37. ACORDS D’EMPRESA SEGONS VIGÈNCIA. 
CATALUNYA 2000-2004

GRÀFIC 38. ACORDS DE SECTOR SEGONS VIGÈNCIA. 
CATALUNYA 2000-2004
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TAULA 123. ACORDS COL·LECTIUS SEGONS LA SEVA VIGÈNCIA.

CATALUNYA 2000-2004

L’any 2000, l’11,7 % dels acords d’empresa i el 10,6 % dels acords de
sector tenien vigència anual; l’any 2001 eren l’11 % dels acords d’empresa i
el 9,6 % dels acords de sector els que tenien vigència anual; l’any 2002, el 9,2 %
d’acords d’empresa i el 10,9 % d’acords de sector tenien vigència anual; pel que
fa a l’any 2003, el 9,6 % dels acords d’empresa i el 8,2 % dels acords de sec-
tor tenien vigència anual, i l’any 2004, el 8,7 % dels acords d’empresa i
el 7,6 % dels acords de sector tenen vigència anual.

4.1.4. Continguts de la negociació col·lectiva

Per analitzar els continguts de la negociació col·lectiva s’han tingut en
compte les dades facilitades pel Departament de Treball i Indústria, en què

Unitats: nombre de convenis i percentatges.

2000 %

Anuals 124 11,5

Plurianuals 953 88,5

TOTAL 1.077 100,0

2001 %

Anuals 121 10,8

Plurianuals 1.003 89,2

TOTAL 1.124 100,0

2002 %

Anuals 107 9,5

Plurianuals 1.020 90,5

TOTAL 1.127 100,0

2003 %

Anuals 100 9,3

Plurianuals 972 90,7

TOTAL 1.072 100,0

2004 %

Anuals 70 8,5

Plurianuals 751 91,5

TOTAL 821 100,0

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
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s’indica que s’han analitzat 754 acords col·lectius vigents l’any 2004. Les da-
des que es faciliten seguidament s’extreuen de l’anàlisi d’aquests convenis. 

Pel que fa a l’organització del treball, en 35 acords col·lectius, que afec-
ten 56 empreses i 29.230 treballadors, es pacten clàusules sobre la partici-
pació dels treballadors en l’organització del treball. En 185 acords
col·lectius, que afecten 46.831 empreses i 493.009 treballadors, es pac-
ten clàusules sobre mobilitat geogràfica, i en 31 acords col·lectius, que
afecten 3.909 empreses i 43.025 treballadors, es pacten clàusules que mi-
lloren la regulació legal sobre mobilitat funcional. En 243 acords col·lectius,
que afecten 44.234 empreses i 606.587 treballadors, s’han pactat criteris per a
l’ascens dels treballadors.

Amb relació a les clàusules sobre l’ocupació, 11 acords col·lectius, que
afecten 50 empreses i 3.619 treballadors, pacten clàusules sobre la creació neta
d’ocupació, i 34 acords col·lectius, que afecten 186 empreses i 33.178 treballa-
dors, pacten clàusules sobre manteniment i garantia de llocs de treball.

Pel que fa a la distribució de la jornada de treball, 359 acords col·lectius,
que afecten 41.237 empreses i 387.097 treballadors, pacten la distribució de
la jornada homogènia durant tot l’any. En 100 acords col·lectius, que afec-
ten 25.842 empreses i 324.725 treballadors, es pacta la distribució irregular
de la jornada segons circumstàncies. En 26 acords col·lectius, que afecten
2.012 empreses i 13.915 treballadors, es pacta la jornada de temporada, i en
77 acords col·lectius, que afecten 24.599 empreses i 226.581 treballadors,
es pacten altres tipus de jornada. D’altra banda, en 188 acords col·lectius,
que afecten 944 empreses i 47.337 treballadors, s’ha pactat la distribució
del temps de treball diari.

Quant a les clàusules sobre conciliació de vida laboral i familiar, es pot
assenyalar que en 93 acords col·lectius, que afecten 15.314 empreses i
225.335 treballadors, s’han pactat permisos no retribuïts per a la cura dels
nens. En 78 acords col·lectius, que afecten 1.629 empreses i 66.253 treba-
lladors, s’han pactat serveis o ajuts per naixement de fills, i en 189 acords
col·lectius, que afecten 744 empreses i 52.236 treballadors, s’han pactat
serveis o ajuts per fills o familiars amb disminució.

Pel que fa a d’altres temes pactats en els acords col·lectius, es pot assenyalar
que en 465 acords col·lectius, que afecten 76.749 empreses i 786.661 treballa-
dors, es pacten clàusules sobre hores extraordinàries. En 547 acords col·lectius,
que afecten 94.709 empreses i 989.003 treballadors, es pacten clàusules
sobre permisos i excedències. Hi ha 463 acords col·lectius que pacten
serveis o ajuts socials i afecten 47.904 empreses i 594.177 treballadors.
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En 425 acords col·lectius es pacten clàusules sobre activitat sindical i afec-
ten 93.144 empreses i 961.460 treballadors. En 62 acords col·lectius, que
afecten 16.818 treballadors i 254.455 treballadors, es pacten clàusules de
no-discriminació o de promoció d’igualtat entre sexes.

4.2. HORES TREBALLADES I JORNADA LABORAL:

EVOLUCIÓ  

A Catalunya, la jornada anual mitjana pactada l’any 2004 ha estat de
1.758,5 hores, el 0,6 % superior a la jornada pactada l’any 2003, que va ser
de 1.748 hores. En els convenis estatutaris, la mitjana pactada ha estat de
1.769,8 hores, en els extraestatutaris de 1.784,1 hores, i en els acords i pactes
de funcionaris la mitjana ha estat de 1.312,4 hores.

Tenint en compte els acords col·lectius d’empresa, s’ha d’indicar que,
el 2004, la jornada anual mitjana pactada ha estat de 1.610,6 hores, l’1,3 %
inferior a la pactada l’any anterior. En els convenis estatutaris d’empresa, la
mitjana pactada ha estat de 1.724,8 hores, en els extraestatutaris de 1.826 hores,
i en els acords i pactes de funcionaris la mitjana ha estat de 1.312,4 hores.

Pel que fa als acords col·lectius de sector, la jornada anual mitjana pactada
ha estat de 1.773,5 hores, el 0,6 % superior a la pactada l’any anterior. En els
convenis estatutaris de sector, la mitjana pactada ha estat de 1.773,2 hores i en
els extraestatutaris de 1.784 hores.

TAULA 124. JORNADA ANUAL MITJANA PACTADA 

PER ÀMBIT FUNCIONAL. CATALUNYA I ESPANYA 2004

De les dades expressades anteriorment es desprèn que els acords sectorials
de Catalunya pacten una jornada superior, en termes absoluts, de 169,9 hores,
respecte als convenis d’empresa. I que els convenis estatutaris pacten una jor-
nada anual inferior a la pactada en els convenis extraestatutaris.

Unitats: nombre d’hores.

Catalunya Espanya

TOTAL 1.758,5 1.757,2

Acords d’empresa 1.610,6 1.707,0

Acords de sector 1.773,5 1.762,8

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

La jornada anual
mitjana pactada

l’any 2004 en
els acords

col·lectius ha estat
de 1.758,5 hores.
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En la totalitat de convenis d’àmbit estatal, la jornada anual mitjana pac-
tada ha estat de 1.757,2 hores, en termes absoluts, 1,3 hores menys que la
jornada pactada a Catalunya. En els convenis d’empresa estatals, la jornada
anual pactada ha estat de 1.707 hores, en termes absoluts, 96,4 hores més
que les pactades en convenis d’empresa a Catalunya. En els convenis de
sector estatals, la jornada anual pactada ha estat de 1.762,8 hores, en termes
absoluts, 10,7 hores menys que en els convenis de sector de Catalunya.

Pel que fa a la jornada laboral pactada a Catalunya en els grans sec-
tors productius, aquest any 2004 s’ha pactat una jornada de 1.810 hores
en l’agricultura, en termes absoluts, 1,1 hora més que l’any anterior; en
els acords de sector s’han pactat 1.810 hores, i en els acords d’empresa
1.810,6 hores. 

En el sector de la indústria s’han pactat 1.760,2 hores, en termes ab-
soluts, 2,2 hores menys que l’any 2003; en els acords de sector s’han
pactat 1.762,5 hores, i en els acords d’empresa 1.740,7 hores.

Pel que fa al sector de la construcció, s’han pactat 1.750 hores, en ter-
mes absoluts, 2 hores menys que l’any anterior; els acords de sector han
pactat 1.750 hores, i els d’empresa 1.759,9 hores.

En el sector dels serveis s’han pactat 1.758,2 hores, en termes ab-
soluts, 17 hores més que l’any anterior; els acords sectorials han pactat
1.782,2 hores, i els d’empresa 1.554,9 hores. 

Pel que fa a l’àmbit estatal, en els convenis del sector de l’agricultura
s’han pactat 1.768,2 hores, una jornada inferior a la pactada a Catalunya, ja
que, en termes percentuals, s’han pactat el 2,3 % menys d’hores. En els con-
venis d’empresa estatals s’han pactat 1.765,7 hores, el 2,5 % menys que en
els de Catalunya, i en els convenis de sector, 1.768.2 hores, el 2,3 % menys
que en els acords catalans.

En els convenis del sector industrial estatals es pacten 1.760 hores,
les mateixes que en els acords catalans. En els convenis d’empresa es
pacten 1.718,1 hores, l’1,3 % menys que en els acords catalans, i en els con-
venis de sector es pacten 1.766,7 hores, el 0,2 % més que en els acords de
Catalunya.

Pel que fa als convenis estatals del sector de la construcció, es pacten
1.749,2 hores, gairebé les mateixes que en els acords catalans, on se n’han
pactat 1.750. En els convenis d’empresa estatals es pacten 1.750,4 hores,
el 0,5 % més que en els acords de Catalunya, i en els convenis de sector

En el sector de 
l’agricultura s’han 
pactat 1.810 hores.

En el sector de la 
indústria s’han 
pactat 1.760,2 
hores.

En el sector de la 
construcció s’han 
pactat 1.750 hores

En el sector dels 
serveis s’han pactat 
1.758,2 hores
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estatals es pacten 1.749,3 hores, gairebé les mateixes que en els acords ca-
talans, on se n’han pactat 1.750.

TAULA 125. JORNADA ANUAL MITJANA PACTADA PER SECTOR
D’ACTIVITAT I ÀMBIT FUNCIONAL. CATALUNYA I ESPANYA 2004 

En els convenis estatals del sector serveis es pacten 1.755,7 hores, el 0,1 %
menys que en els acords catalans. En els convenis d’empresa estatals es pacten
1.699,1 hores, el 9,3 % més que en els acords de Catalunya, i en els convenis
de sector estatals es pacten 1.764,7 hores, l’1 % menys que les hores pactades
en els acords catalans.

Tenint en compte la vigència dels acords col·lectius, també hi ha varia-
cions substancials respecte a la jornada pactada; així, en els acords col·lectius
del 2004 amb vigència anual s’ha pactat una jornada anual de 1.792,8 hores,
en els acords d’empresa la jornada pactada ha estat de 1.731,7 hores i en
els de sector 1.798,1 hores. 

En els acords de vigència plurianual i que el primer any de vigència és
el 2004, s’ha pactat una jornada de 1.781,2 hores; en els acords d’empresa
la jornada pactada ha estat de 1.740,4 hores, i en els convenis de sector
de 1.783,1 hores.

En els acords de vigència plurianual i que l’any 2004 no és el primer any
de vigència, s’ha pactat una jornada de 1.739,2 hores; en els convenis d’em-
presa la jornada pactada ha estat de 1.571 hores, i en els convenis de sector
1.763,6 hores.

Unitats: nombre d’hores.

EMPRESA SECTOR TOTAL

Catalunya Espanya Catalunya Espanya Catalunya Espanya

Agricultura 1.810,6 1.765,7 1.810,0 1.768,2 1.810,0 1.768,2

Indústria 1.740,7 1.718,1 1.762,5 1.766,7 1.760,2 1.760,0

Construcció 1.759,9 1.750,4 1.750,0 1.749,3 1.750,0 1.749,2

Serveis 1.554,9 1.699,1 1.782,2 1.764,7 1.758,2 1.755,7

TOTAL 1.610,6 1.707,0 1.773,5 1.763,5 1.758,5 1.757,2

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria i del Ministeri
de Treball i Afers Socials.
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De les dades sobre la vigència dels acords col·lectius i la jornada pacta-
da es desprèn que, en el conjunt dels acords col·lectius, es pacten més ho-
res en els convenis de vigència anual que en els plurianuals i, en aquests
darrers, les hores pactades van minvant a mesura que van passant els
anys de vigència.

TAULA 126. COMPUT ANUAL DE LA JORNADA PACTADA 
SEGONS VIGÈNCIA. CATALUNYA 2004

Pel que fa a Catalunya, de les dades recollides per l’IDESCAT sobre
l’EPA es desprèn que la mitjana d’hores setmanals de la població ocupada
assalariada que ha treballat l’any 2004 ha estat de 36,9 hores, el 0,1 % infe-
rior a la mitjana d’hores treballades l’any 2003, que va ser de 37 hores.

4.3. SALARIS  

En l’apartat 8 del primer capítol d’aquesta Memòria es fa una anàlisi ex-
haustiva dels salaris, els costos laborals i la productivitat, per la qual cosa
en aquest apartat es farà incidència en els increments salarials pactats en
acords col·lectius i en les clàusules de revisió salarial.

L’increment salarial mitjà pactat aquest any 2004, en la totalitat
d’acords de Catalunya, ha estat del 3 %, 0,6 punts inferior a l’increment
salarial pactat l’any 2003. Un cop feta la revisió salarial en els acords que
han pactat la clàusula de revisió per garantia salarial, l’increment salarial
ha estat del 3,5 %. També cal destacar que els 785 convenis col·lectius es-
tatutaris que afecten 1.713.203 treballadors han pactat un increment sala-
rial del 3 % i, un cop feta la revisió salarial, l’increment salarial ha estat
del 3,5 %; els 3 convenis col·lectius extraestatutaris, que afecten 48.656 treba-
lladors, han pactat un increment salarial del 2,8 %; i els 33 acords o pactes de
funcionaris, que afecten 46.331 treballadors, han pactat un increment salarial
del 2 %.

Unitats: nombre d’hores.

Totalitat acords
Acords 

d’empresa
Acords de sector

Vigència anual 1.792,8 1.731,7 1.798,1

Plurianual 1r any 1.781,2 1.740,4 1.783,1

Plurianual 2n o més anys 1.739,2 1.571,0 1.763,6

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
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Pel que fa als acords d’empresa, l’any 2004, 379 acords han pactat clàu-
sula de revisió salarial, el 57,2 % dels acords d’empresa; els treballadors
afectats han estat 86.556 i l’increment salarial, un cop revisat, ha estat
del 3,4 %. D’aquests, un 10,3 % han pactat clàusula no retroactiva, que
ha afectat 9.663 treballadors, i l’increment salarial, un cop revisat, ha estat
del 2,9 %. El 89,7 % restant, que ha afectat 76.893 treballadors, ha pactat
clàusula de revisió salarial retroactiva i l’increment salarial, un cop re-
visat, ha estat del 3,5 %. D’altra banda, els 284 acords que no han pactat
clàusula de revisió salarial han afectat 80.788 treballadors i l’increment sa-
larial pactat ha estat del 2,3 %.

Pel que fa als acords de sector, 105 acords, el 66,5 % del total d’aquest
tipus, han pactat clàusula de revisió salarial, que ha afectat 1.107.290 treba-
lladors, i l’increment salarial, un cop revisat, ha estat del 3,6 %. D’aquests
acords, el 21,9 % han pactat una clàusula no retroactiva amb un increment sa-
larial del 3,2 %, que ha afectat 458.987 treballadors; el 78,1 % restant han
pactat una clàusula retroactiva i, un cop feta la revisió salarial, aquesta ha es-
tat del 3,8 % i ha afectat 648.303 treballadors. D’altra banda, els acords sec-
torials sense clàusula de revisió salarial prevista han estat 53 acords, que han
afectat 533.556 treballadors, amb un increment salarial pactat del 3,4 %. 

De les dades assenyales anteriorment destaca que els acords de sec-
tor, en tots els casos, pacten un increment salarial superior als acords
d’empresa i que, en el seu còmput global, comporta un increment supe-
rior del 0,7 %.

TAULA 127. INCREMENTS SALARIALS PACTATS I TREBALLADORS
AFECTATS EN ACORDS D’EMPRESA. CATALUNYA 2004

Unitats: nombre d’acords i treballadors i percentatges.

Acords
Treballadors afectats Increments salarials

Nombre % Pactats1 Revisats

Sense clàusula prevista 284 80.788 48,3 2,3 2,3

Amb clàusula prevista 379 86.556 51,7 2,4 3,4

No retroactiva 39 9.663 5,8 2,9 2,9

Retroactiva 340 76.893 45,9 2,4 3,5

TOTAL 663 167.344 100,0 2,4 2,9

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria.
1) Increments salarials pactats fins després de desembre.
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TAULA 128. INCREMENTS SALARIALS PACTATS I TREBALLADORS
AFECTATS EN ACORDS DE SECTOR. CATALUNYA 2004

L’any 2003, els acords d’empresa que no tenien clàusula de revisió sa-
larial prevista van pactar un increment salarial del 2,6 %, 0,3 punts superior
al pactat l’any 2004. Els acords d’empresa amb clàusula prevista no retro-
activa van tenir un increment salarial del 3,8 %, 0,9 punts superior al regis-
trat l’any 2004, i els acords amb clàusula prevista retroactiva van tenir un
increment salarial del 2,8 %, 0,7 punts inferior al registrat l’any 2004.

Els acords de sector sense clàusula de revisió salarial prevista, vigents
l’any 2003, van pactar un increment salarial del 3,5 %, 0,1 punts superior al
pactat l’any 2004. Els acords de sector amb clàusula prevista no retroactiva
van tenir un increment salarial del 4,5 %, 1,3 punts superior al registrat
l’any 2004, i els acords amb clàusula prevista retroactiva van tenir un incre-
ment salarial del 3,2 %, 0,6 punts inferior al registrat l’any 2004.

Per àmbits territorials, es pot assenyalar que, a Barcelona, els 237 acords
de l’any 2003 sense clàusula de revisió salarial prevista han pactat un incre-
ment salarial del 3,2 %. L’increment salarial, un cop revisat, dels 41 acords
que tenien clàusula prevista no retroactiva ha estat també del 3,2 %; i
dels 335 acords que tenien clàusula retroactiva, l’increment salarial ha
estat del 3,9 %.

A Girona, els 88 acords sense clàusula de revisió salarial prevista han pac-
tat un increment salarial del 3,2 %. L’increment salarial dels 17 acords que
tenien clàusula de revisió salarial no retroactiva ha estat també del 3,2 %; i

Unitats: nombre d’acords i treballadors i percentatges.

Acords
Treballadors afectats Increments salarials1

Nombre % Pactats Revisats

Sense clàusula prevista 53 533.556 32,5 3,4 3,4

Amb clàusula prevista 105 1.107.290 67,5 3,0 3,6

No retroactiva 23 458.987 28,0 3,2 3,2

Retroactiva 82 648.303 39,5 2,8 3,8

TOTAL 158 1.640.846 100,0 3,1 3,5

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria.
1) Increments salarials pactats fins després de desembre.
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dels 79 acords que tenien clàusula de revisió salarial retroactiva, l’increment
salarial ha estat del 3,5 %.

A Lleida, els 46 acords sense clàusula de revisió salarial prevista han
pactat un increment salarial del 3,3 %. En els 8 acords que tenien una clàu-
sula de revisió salarial no retroactiva, l’increment salarial, un cop revisat,
ha estat del 3 %; i l’increment salarial dels 72 acords amb clàusula de revi-
sió salarial retroactiva ha estat del 3,6 %.

A Tarragona, els 92 acords sense clàusula de revisió salarial prevista han
pactat un increment salarial del 3,2 %. L’increment salarial dels 22 acords
que tenien clàusula de revisió salarial no retroactiva ha estat del 3,3 %; i dels
96 acords que tenien clàusula de revisió salarial retroactiva, l’increment sala-
rial ha estat del 3,7 %.

Pel que fa a la totalitat d’acords, segons l’àmbit territorial, es pot assenya-
lar que els acords que afecten Barcelona són els que pacten un increment sa-
larial més elevat, el 3,49 %; seguits dels acords que afecten Tarragona, que
pacten el 3,46 % d’increment salarial; després se situen els acords que afecten
Lleida, que pacten el 3,33 % d’increment salarial; i, finalment, hi ha els
acords que afecten Girona, que pacten el 3,28 % d’increment salarial.

Pel que fa a la totalitat d’acords, per sectors d’activitat econòmica, es
pot assenyalar que, en el sector de l’agricultura, amb 6 acords i 27.580 tre-
balladors afectats, l’increment salarial revisat ha estat del 3,6 %. En el
sector de la indústria, amb 294 acords i 462.280 treballadors afectats, l’in-
crement salarial, ja revisat, ha estat del 3,4 %. En el sector de la construc-
ció, amb 7 acords i 211.331 treballadors afectats, l’increment salarial revisat ha
estat del 4,3 %. En el sector dels serveis, amb 514 acords i 1.106.999 treballa-
dors afectats, l’increment salarial revisat ha estat del 3,3 %.

Amb relació a l’increment salarial ja revisat dels convenis d’àmbit esta-
tal i dels acords d’àmbit de Catalunya de l’any 2004, podem remarcar que
els convenis d’empresa estatals, que afecten 843.700 treballadors, pacten
un augment salarial del 3,2 %, 0,4 punts inferior a l’IPC d’Espanya, que, de
mitjana anual, ha estat del 3,6 %; mentre que els acords d’empresa de
Catalunya pacten un augment salarial del 2,9 %, 0,3 punts inferior a l’IPC
de Catalunya de mitjana anual, que ha estat del 3,2 %. Els convenis de sec-
tor d’àmbit estatal, que afecten 7.592.900 treballadors, han pactat un aug-
ment salarial del 3,7 %, 0,1 punts per sobre de l’IPC estatal. Els acords
sectorials de Catalunya han pactat un increment salarial del 3,5 %, 0,3 punts
per sobre de l’IPC de Catalunya.
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4.4. CONFLICTIVITAT LABORAL 

En aquest apartat s’analitzen les vagues i els tancaments patronals que
s’han dut a terme a Catalunya durant l’any 2004 i se’n fa una comparació
amb l’any 2003. Les dades utilitzades per fer l’anàlisi han estat extretes de
la publicació d’estadística de vagues i tancaments patronals de l’any 2003
i de l’any 2004, tancada en data 27 d’abril de 2005 i elaborada pel Depar-
tament de Treball i Indústria. També s’analitzen les vagues dutes a terme a
Espanya, segons les dades facilitades el mes de març del 2005 pel web del
Ministeri de Treball i Afers Socials.

D’altra banda, s’analitzen els expedients de regulació d’ocupació autorit-
zats per l’Autoritat Laboral, el nombre de treballadors afectats i les causes i els
efectes d’aquests expedients. Les dades dels expedients de regulació d’ocupa-
ció que afecten Catalunya s’han estret de les dades publicades al web del De-
partament de Treball i Indústria sobre regulació d’ocupació, i les dades estatals
s’han extret de la informació que conté el butlletí d’estadístiques laborals que
mensualment publica el Ministeri de Treball i Afers Socials en el seu web.

En l’apartat de solució extrajudicial de conflictes, es tracten les media-
cions i les conciliacions individuals i col·lectives dutes a terme per l’Auto-
ritat Laboral. Les dades referents a Catalunya han estat facilitades pel
Departament de Treball i Indústria i també s’han extret de la informació es-
tadística anual en matèria de relacions laborals publicada al web. Les dades
estatals s’han extret de la informació que conté el butlletí d’estadístiques la-
borals que mensualment publica el Ministeri de Treball i Afers Socials en
el seu web.

Finalment, hi ha un apartat específic referent a l’activitat del Tribunal
Laboral de Catalunya i les dades tractades han estat extretes de la informa-
ció estadística anual del Tribunal Laboral de Catalunya.

4.4.1. Vagues i tancaments patronals

L’any 2004, s’han dut a terme a Catalunya 93 vagues en les quals han
participat 48.777 treballadors. Respecte a l’any 2003, això representa un
decrement del 31,6 % del nombre de vagues, ja que l’any 2003 n’hi va ha-
ver 139, i un increment del 28,7 % del nombre de treballadors participants,
ja que l’any 2003 n’hi va haver 37.896.  

Les jornades perdudes a causa de les vagues que s’han fet l’any 2004 han
estat 95.801, el 49,3 % superior a les jornades perdudes l’any 2003, que van
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ser 64.161. Respecte a les hores perdudes a causa de les vagues, l’any 2004
se n’han comptabilitzat 763.218, enfront de les 512.623 que es van perdre
l’any 2003.

El 80,6 % de les vagues que s’han fet l’any 2004 a Catalunya han estat
d’àmbit empresarial, el 7,5 % d’àmbit sectorial, un altre 7,5 % han afectat
alguns dels centres d’una empresa i el 4,3 % han afectat el conjunt d’em-
preses d’un grup. 

Pel que fa als grans sectors d’activitat econòmica, s’ha d’assenyalar que,
en el sector de la indústria, s’han fet 53 vagues, cosa que representa el 57 %
del total de les vagues dutes a terme, i en les quals han participat 35.668 tre-
balladors. En el sector serveis, s’han fet 39 vagues, cosa que representa
el 41,9 % del total de les vagues dutes a terme, i en les quals han parti-
cipat 13.099 treballadors. En el sector de la construcció s’ha fet una vaga,
en la qual han participat 10 treballadors. En el sector de l’agricultura no s’ha
fet cap vaga. Aquesta distribució de les vagues per sector econòmic és la
mateixa que es va produir l’any 2003. Així, l’any 2003, en el sector de la in-
dústria, es van fer el 61 % de les vagues, en les quals van participar 18.866 tre-
balladors; i en el sector dels serveis es van fer el 39 % restant, en què van
participar 37.948 treballadors. En el sector de l’agricultura i en el de la cons-
trucció no es va fer cap vaga.

Amb relació als subsectors, s’ha d’indicar que és en la metal·lúrgia on
s’han fet més vagues, 26 en total. En el subsector de la indústria tèxtil, se
n’han fet 8; en el del transport terrestre i per canonades s’han fet 7 vagues;
en el d’activitats de sanejament públic, 6 vagues, i en el subsector d’indús-
tries químiques, 5 vagues, les mateixes que en el sector de correus i teleco-
municacions.

L’índex d’incidència de les vagues (quocient entre els treballadors parti-
cipants en les vagues i els treballadors convocats multiplicats per 100), aquest
any 2004, ha estat del 21 %, enfront del 31,7 % que es va produir l’any 2003.
Per sectors d’activitat econòmica, es pot assenyalar que l’índex d’incidència
en el sector industrial ha estat del 33,6 %, en el sector de la construcció,
del 100 %, i en el sector dels serveis, del 10,4 %. Tenint en compte l’àmbit
funcional, es pot assenyalar que les vagues d’àmbit empresarial han tin-
gut una incidència del 28,3 %; les d’àmbit sectorial, de l’11,1 %; les que
s’han fet en alguns dels centres d’una empresa han tingut un índex d’in-
cidència del 45,3 %, i les que s’han fet en el conjunt d’empreses d’un
grup han tingut una incidència del 27,4 %.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria.

Els motius que poden impulsar una vaga són diversos: l’any 2004, s’han dut
a terme 26 vagues com a mesura de pressió en cas d’anunci de tancament pa-
tronal; 13 vagues s’han fet per qüestions d’organització i de sistemes de treball;
11 vagues s’han fet per pressionar durant la negociació d’un conveni; 9 vagues
s’han fet per motius de regulació d’ocupació; 8 s’han fet per demandar l’incom-
pliment d’acords o de normes legals, i 14 s’han dut a terme per altres motius.

Amb relació a l’àmbit territorial on es produeix el conflicte, de l’anà-
lisi de les dades es constata que el nombre més elevat correspon a vagues
municipals, amb un percentatge del 75,3 % respecte al total, i en les quals
han participat 29.802 treballadors; les d’àmbit estatal representen el 21,5 % i
hi han participat 15.587 treballadors; les d’àmbit de comunitat autònoma re-
presenten el 2,1 % del total i hi han participat 2.411 treballadors; i, final-
ment, les d’àmbit provincial representen l’1 % del total i hi han participat
977 treballadors.

Tenint en compte les vagues d’àmbit provincial i desglossant també per
províncies els conflictes d’àmbit de Comunitat Autónoma i estatals, podem
assenyalar que, de les 93 vagues que s’han fet l’any 2004, 83 han afectat la
província de Barcelona i hi han participat 43.219 treballadors; 12 han afectat
la província de Girona, en les quals han participat 1.378 treballadors; 10 han
afectat la província de Lleida, en les quals han participat 498 treballadors,
i 16 han afectat la província de Tarragona i hi han participat 3.682 treballadors.

GRAFIC 39. VAGUES PER SECTOR. 
CATALUNYA 2003-2004
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Les vagues acabades durant l’any 2004 han estat 86. Segons la seva forma
d’acabament, es pot indicar que, en 50 vagues, ha estat per finalització del
temps fixat en la convocatòria; en 33 vagues, per decisió dels treballadors; una
vaga s’ha acabat per la negociació directa entre les parts; una altra, per mediació
de tercers, i una altra per altres causes. Pel que fa als resultats de la vaga, 7 va-
gues s’han acabat amb acord de les parts i 79 s’han acabat sense acord.

Amb relació a les vagues que s’han dut a terme en la totalitat de l’Estat,
es pot assenyalar que l’any 2004 s’han fet 707 vagues, en les quals han parti-
cipat 555.832 treballadors. Respecte a l’any 2003, això significa un augment
del 4,9 % del nombre de vagues i un decrement del 23,7 % en el nombre de
treballadors participants. Les jornades perdudes a causa de les vagues han es-
tat 4.472.191, enfront de les 789.043 jornades perdudes l’any 2003. Aquest
increment tan significatiu de les jornades perdudes és degut a una vaga
del sector agrícola i ramader de la província de Sevilla, on es van comp-
tabilitzar 3.192.000 jornades no treballades. Tenint en compte els treballa-
dors participants en vagues segons el sector d’activitat econòmica, es pot
assenyalar que, en el sector serveis, han participat 230.200 treballadors; en el
sector de la indústria, 187.600 treballadors; en el sector agrari, 117.300 treballa-
dors, i en el sector de la construcció, 12.200 treballadors.

Pel que fa als tancaments patronals, s’ha d’assenyalar que, durant
l’any 2004, a Catalunya no se n’ha registrat cap.

4.4.2. Expedients de regulació d’ocupació

Les dades dels expedients de regulació d’ocupació que afecten Catalunya
s’han extret de les dades publicades al web del Departament de Treball i Indús-
tria sobre els expedients de regulació d’ocupació autoritzats. El primer que
cal assenyalar és que, del total de 562 expedients autoritzats l’any 2004,
el 90,2 % han estat pactats, és a dir, hi ha hagut un acord previ entre re-
presentants dels treballadors i de l’empresa; aquests expedients han afec-
tat 9.546 treballadors. El 9,8 % dels expedients no han estat pactats i han
afectat 977 treballadors. Pel que fa a l’any 2003, en el 87 % dels expedients
autoritzats hi va haver acord previ entre representants dels treballadors i de l’em-
presa, i van afectar 12.438 treballadors; el 13 % dels expedients autoritzats no
van ser pactats i van afectar 1.447 treballadors. El total d’expedients de regulació
d’ocupació de l’any 2004 ha sofert un descens del 7,3 % respecte a l’any 2003
i, quant als treballadors afectats, hi ha hagut una reducció del 24,2 %. 

Pel que fa als efectes dels expedients, s’ha d’assenyalar que, del total
de 562 expedients autoritzats, a 130 s’ha autoritzat la suspensió de la re-

Del total de
562 expedients

autoritzats l’any
2004, el 90 %

han estat pactats.

Tant el nombre
d’expedients com

de treballadors
afectats ha sofert

un descens
respecte al 2003.



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2004

258

lació laboral, la qual cosa ha afectat 2.710 treballadors; a 13 expedients
s’ha autoritzat la reducció de la jornada i ha afectat 93 treballadors; i a
419 expedients s’ha autoritzat l’extinció de la relació laboral, la qual
cosa ha afectat 7.720 treballadors. 

Respecte a l’any 2003, els expedients que han autoritzat la suspensió
s’han incrementat el 10,2 % (l’any 2003 hi va haver 118 expedients) i
els treballadors afectats s’han incrementat el 5 % (l’any 2003 hi va ha-
ver 2.581 treballadors afectats); els expedients que autoritzen la reduc-
ció de jornada han sofert un decrement del 48 % (l’any 2003 hi va haver
25 expedients), mentre que els treballadors afectats han sofert un des-
cens del 84,3 % (l’any 2003 hi va haver 592 treballadors afectats); i, fi-
nalment, pel que fa als expedients que autoritzen l’extinció de la relació
laboral, han sofert un decrement del 9,5 % (l’any 2003 hi va haver 463
expedients) i els treballadors afectats han sofert un descens del 27,9 %
(l’any 2003 hi va haver 10.712 treballadors afectats). 

El nombre d’expedients autoritzats que han estat pactats entre representants
dels treballadors i de l’empresa han estat 507 i han afectat 9.546 treballadors, la
qual cosa significa un descens del 3,8 % en el nombre d’expedients i un descens
del 23,3 % en el nombre de treballadors afectats respecte a l’any 2003. A 119 ex-
pedients s’ha autoritzat la suspensió de la relació laboral, i han afectat 2.178 tre-
balladors; a 11 expedients s’ha autoritzat la reducció de la jornada, que ha
afectat 11 treballadors; a 387 expedients s’ha autoritzat l’extinció de la relació
laboral, i han afectat 7.281 treballadors. 

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

El nombre 
d’expedients 
autoritzats en els 
quals no hi ha 
hagut acord previ 
entre representants 
dels treballadors
i de l’empresa
han estat 55
i han afectat 977 
treballadors.

GRÀFIC 40. TREBALLADORS AFECTATS PER EROS
AUTORITZATS SEGONS EFECTES. 

CATALUNYA 2003-2004



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

259

Pel que fa als expedients autoritzats en els quals no hi ha hagut acord
previ entre representants dels treballadors i de l’empresa, han estat 55 i han
afectat 977 treballadors, la qual cosa significa un descens del 30,4 % en el
nombre d’expedients i un descens del 32,5 % en el nombre de treballadors
afectats respecte a l’any 2003. A 21 expedients s’ha autoritzat la suspensió
de la relació laboral, i han afectat 532 treballadors; a 2 expedients s’ha au-
toritzat la reducció de la jornada, i n’han resultat afectats 21 treballadors;
a 32 expedients s’ha autoritzat l’extinció de la relació laboral, i n’han re-
sultat afectats 439 treballadors. 

Pel que fa a la informació del Ministeri de Treball i Afers Socials sobre els
expedients de regulació d’ocupació autoritzats de la totalitat de l’Estat,
es pot assenyalar que l’any 2004 s’han autoritzat 4.291 expedients, dels
quals 3.689 han estat pactats i 602 no han estat pactats. El total de tre-
balladors afectats pels expedients han estat 58.631, 49.150 dels quals
han estat afectats per expedients pactats i 9.481, per expedients no pac-
tats. Pel que fa als efectes dels expedients autoritzats, es pot assenyalar que a
2.574 s’ha autoritzat l’extinció de la relació laboral, i ha afectat 30.661 treballa-
dors; a 1.647 expedients s’ha autoritzat la suspensió de la relació laboral, i ha
afectat 27.445 treballadors, i a 72 expedients s’ha autoritzat la reducció de la
jornada de treball, i ha afectat 525 treballadors.

Si analitzem les diferents causes al·legades per l’empresa en la totalitat
d’expedients de regulació d’ocupació de Catalunya que l’Autoritat Laboral ha
autoritzat, aquelles que afecten més treballadors han estat, en primer lloc, l’apli-
cació de mesures econòmiques; en segon lloc, les causes de producció; en ter-
cer lloc, les causes tècniques o tecnològiques; en quart lloc, la restricció de la
demanda o el consum, i, en cinquè lloc, la fallida, la suspensió de pagaments i
els deutes. En canvi, si analitzem les causes en els expedients que no han estat
pactats i que l’Autoritat Laboral ha autoritzat, ens trobem, en primer lloc, les
causes de producció; en segon lloc, l’aplicació de mesures econòmiques; en ter-
cer lloc, la restricció de la demanda o el consum; en quart lloc, les causes tècni-
ques o tecnològiques, i, en cinquè lloc, causes de força major.

Els treballadors afectats pels expedients de regulació d’ocupació autorit-
zats a Catalunya, l’any 2004, per sectors d’activitat econòmica són els se-
güents: en el sector de la indústria, 7.812 treballadors afectats, 4.573 dels
quals són homes i 3.239 són dones; en el sector dels serveis, 2.360 treba-
lladors afectats, 1.428 dels quals són homes i 932 són dones; en la cons-
trucció, 247 treballadors afectats, 226 dels quals són homes i 21 són dones;
i en l’agricultura, 104 treballadors afectats, 103 dels quals són homes i
1 dona.  
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En l’àmbit estatal, dels 58.632 treballadors afectats pels expedients autorit-
zats, 37.802 treballadors pertanyen al sector industrial, 16.645 pertanyen al sec-
tor serveis, 2.935 pertanyen al sector agrari i 1.250 al sector de la construcció.

Amb relació a l’àmbit territorial dels treballadors afectats per expedi-
ents de regulació d’ocupació autoritzats a Catalunya l’any 2004, es pot in-
dicar que, a Barcelona, hi ha hagut 8.629 treballadors afectats, 5.369 dels
quals han estat homes i 3.260 dones. Del total de treballadors, a 2.042 se’ls
ha suspès la relació laboral, a 1.324 homes i 718 dones; a 86 treballadors
se’ls ha reduït la jornada laboral, 70 dels quals són homes i 16 dones;
i a 6.501 se’ls ha extingit la relació laboral, 3.975 dels quals són ho-
mes i 2.526 dones.

A Girona, el total de treballadors afectats pels expedients de regula-
ció d’ocupació autoritzats han estat 1.433, 727 dels quals han estat ho-
mes i 706 dones. Del total de treballadors, a 554 se’ls ha suspès la
relació laboral, 310 dels quals són homes i 244 dones; i a 879 se’ls ha ex-
tingit la relació laboral, 417 dels quals són homes i 462 dones.

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

A Lleida, el total de treballadors afectats pels expedients de regula-
ció d’ocupació autoritzats han estat 154, 58 dels quals han estat homes
i 96 dones. Del total de treballadors, a 11 se’ls ha suspès la relació la-
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boral, 7 dels quals són homes i 4 dones, i a 143 se’ls ha extingit la rela-
ció laboral, 51 dels quals són homes i 92 dones.

A Tarragona, el total de treballadors afectats pels expedients de re-
gulació d’ocupació autoritzats han estat 307, 176 dels quals són homes
i 131 dones. Del total de treballadors, a 103 se’ls ha suspès la relació la-
boral, 74 dels quals són homes i 29 dones; a 7 se’ls ha reduït la jornada labo-
ral, 4 dels quals són homes i 3 són dones, i a 197 se’ls ha extingit la relació
laboral, 98 dels quals són homes i 99 dones.

TAULA 129. TREBALLADORS AFECTATS PER EROS SEGONS
EFECTE, SEXE I ÀMBIT TERRITORIAL. CATALUNYA 2004

4.4.3. Solució extrajudicial de conflictes 

Tradicionalment, s’entén que la conciliació, la mediació i l’arbitratge són
els mitjans directes per a la solució extrajudicial dels conflictes laborals. 

En aquest apartat s’analitzen les mediacions i les conciliacions indivi-
duals i col·lectives dutes a terme per l’Administració autonòmica i l’estatal,
i en l’apartat següent es tracta l’activitat duta a terme pel Tribunal Laboral
de Catalunya.

La mediació és un procediment per a la resolució de conflictes de treball en
què intervé un tercer, en aquest cas l’Administració, que pot formular propostes
o recomanacions amb la funció d’intentar l’avinença de les parts en litigi. 

Unitats: nombre de treballadors.

Barcelona Girona

Homes Dones Homes Dones 

Suspensió contracte 1.324 718 310 244

Reducció jornada 70 16 0 0

Extinció contracte 3.975 2.526 417 462

TOTAL 5.369 3.260 727 706

Lleida Tarragona

Homes Dones Homes Dones 

Suspensió contracte 7 4 74 29

Reducció jornada 0 0 4 3

Extinció contracte 51 92 98 99

TOTAL 58 96 176 131

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
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Durant l’any 2004, el Departament de Treball ha realitzat 463 mediacions.
D’aquestes, 116 han estat realitzades per la Direcció General de Relacions La-
borals; 276, pels Serveis Territorials de Barcelona; 23, pels Serveis Territorials
de Girona; 14, pels Serveis Territorials de Lleida; 33, pels Serveis Territorials de
Tarragona, i una, pels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre.

Del total de mediacions, 222 han estat mediacions en vagues. La Di-
recció General de Relacions Laborals n’ha dut a terme el 41,9 % i els mo-
tius principals per acollir-se a la mediació han estat, en el 37,6 % dels
casos, conflictes en la negociació dels convenis; en el 23,7 % dels casos,
per incompliment d’acords, i en el 20,4 % dels casos, per sol·licitar millo-
res de les condicions laborals. Els Serveis Territorials de Barcelona han
realitzat el 45,5 % de les mediacions; els Serveis Territorials de Girona,
el 3,6 %; els Serveis Territorials de Lleida, el 3,6 %, i els Serveis Territo-
rials de Tarragona, el 5,4 %. 

De mediacions en conflictes col·lectius, se n’han fet 171. La Direcció Ge-
neral de Relacions Laborals n’ha dut a terme el 4,1 %; els Serveis Territorials
de Barcelona, el 80,7 %; els Serveis Territorials de Girona, el 7,6 %; els Serveis
Territorials de Lleida, el 3,5 %, i els Serveis Territorials de Tarragona, el 4,1 %. 

També s’han realitzat 70 mediacions d’altres tipus, és a dir, que el motiu no
ha estat una vaga o un conflicte col·lectiu. La Direcció General de Relacions
Laborals n’ha dut a terme el 22,9 %; els Serveis Territorials de
Barcelona, el 52,9 %; els Serveis Territorials de Girona, el 2,9 %; els
Serveis Territorials de Tarragona, el 20 %, i els Serveis Territorials de
les Terres de l’Ebre, l’1,4 %.

TAULA 130. MEDIACIONS DUTES A TERME PER L’AUTORITAT
LABORAL CATALANA SEGONS TIPUS DE CONFLICTE

I ÒRGAN MEDIADOR. CATALUNYA 2004

Unitats: nombre de mediacions.

En vagues En conf. col. Altres tipus TOTAL

D.G. Relacions Laborals 93 7 16 116

S.T. de Barcelona 101 138 37 276

S.T. de Girona 8 13 2 23

S.T. de Lleida 8 6 0 14

S.T. de Tarragona 12 7 14 33

S.T. de Terres de l’Ebre 0 0 1 1

TOTAL 222 171 70 463

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
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Segons les dades del Ministeri de Treball en l’àmbit estatal, aquest any
2004 s’han dut a terme 96 mediacions, el 33 % superior a les realitzades
l’any 2003.

Les conciliacions són un altre procediment de solució de conflictes la-
borals en què també intervé un tercer, però que no proposa ni decideix, sinó
que són les mateixes parts les que tracten d’arribar a un acord.

Pel que fa a les conciliacions col·lectives a Catalunya, se n’han fet 230, les
empreses afectades han estat 271 i els treballadors afectats han estat
69.629. Respecte a l’any 2003, això representa un descens del 10,2 % del
nombre de conciliacions, però un augment tant del nombre d’empreses
com de treballadors afectats, ja que l’increment ha estat del 5 % i del 24,4 %,
respectivament.

Segons els resultats d’aquestes conciliacions col·lectives, trobem
que el 61,7 % es resolen sense avinença entre les parts i han afectat
37.305 treballadors; el 13 % es resolen amb avinença entre les parts i
han afectat 8.244 treballadors; l’11,3 % són conciliacions intentades
sense efecte i han afectat 13.557 treballadors; el 13,5 % es desisteixen i
han afectat 10.423 treballadors, i en un 0,4 % no han comparegut les
parts a la conciliació i han afectat 100 treballadors.

TAULA 131. NOMBRE DE CONCILIACIONS COL·LECTIVES
I TREBALLADORS AFECTATS SEGONS RESULTAT 

DE LA CONCILIACIÓ. CATALUNYA 2004

Per àmbit territorial, a Barcelona s’han dut a terme 196 conciliacions
col·lectives, que han afectat 63.646 treballadors, 119 de les quals han estat
sense avinença entre les parts i han afectat 32.042 treballadors. A Girona,
s’han fet 17 conciliacions, que han afectat 1.131 treballadors, 9 de les

Conciliacions Treballadors afectats

Amb avinença 30 8.244

Sense avinença 142 37.305

Intentades sense efectes 26 13.557

No presentats a la conciliació 1 100

Desistides i altres 31 10.423

TOTAL 230 69.626

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
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quals han estat sense avinença i han afectat 601 treballadors; a Lleida
s’han fet 6 conciliacions, que han afectat 1.810 treballadors, i totes han
estat sense avinença entre les parts; a Tarragona, s’han fet 11 concilia-
cions, que han afectat 3.042 treballadors, 8 de les quals han estat sense avi-
nença i han afectat 2.852 treballadors.

En l’àmbit estatal, s’han fet 793 conciliacions col·lectives, 500 de les
quals han acabat sense avinença de les parts, 149 han estat intentades sense
efecte, 63 han acabat amb avinença i 81 han tingut altres acabaments com
ara el desistiment o la no-presentació de les parts a la conciliació. 

La Direcció General de Treball del Ministeri resol les conciliacions
col·lectives interautonòmiques i, aquest any 2004, ha resolt 140 conciliaci-
ons col·lectives, que han afectat 542.496 treballadors i 400.569 empreses.

Pel que fa a les conciliacions individuals, a Catalunya, aquest any 2004 se
n’han fet 74.493. El 36,1 % de les conciliacions han estat intentades sense
efecte, és a dir, 26.903 conciliacions; el 33,4 % s’han acabat amb avi-
nença entre les parts, 24.907 conciliacions; el 24,7 % s’han acabat sense
avinença, 18.437; en el 3,6 % dels casos, les parts no s’han presentat a
l’acte de conciliació, 2.688 conciliacions; i el 2,1 % de les conciliacions
s’han desistit, és a dir, 1.558 conciliacions.

TAULA 132. CONCILIACIONS INDIVIDUALS SEGONS EL RESULTAT
DE LA CONCILIACIÓ. CATALUNYA 2003-2004

En l’àmbit estatal, s’han dut a terme 349.730 conciliacions individuals,
85.931 de les quals han acabat amb avinença entre les parts; 141.935 han
estat intentades sense efecte; 96.696 han acabat sense avinença, i 25.168
han tingut altres tipus d’acabaments. 

Unitats: nombre de conciliacions.

2003 2004

Amb avinença 29.713 24.907

Sense avinença 17.359 18.437

Intentades sense efectes 32.370 26.903

No presentats a la conciliació 2.959 2.688

Desistides i altres 1.898 1.558

TOTAL 84.299 74.493

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
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Els motius per acudir davant l’Autoritat Laboral i dur a terme les conci-
liacions individuals són els acomiadaments, les sancions, les reclamacions
de quantitat i altres motius que les parts volen resoldre. Així, aquest any, a
Catalunya s’han fet 35.910 conciliacions per acomiadaments, 1.771 per
sancions, 31.058 per reclamacions de quantitat i 5.754 per motius diversos.

De les 35.910 conciliacions per acomiadament, el 58,9 % han acabat amb
avinença entre les parts, 21.147 conciliacions; el 19,1 % han acabat sense
avinença, 6.866 conciliacions; el 17,4 % han estat intentades sense efecte,
6.252 conciliacions; en el 3 % de les conciliacions, les parts no s’han presentat
a l’acte de conciliació, 1.063 conciliacions, i l’1,6 % de les conciliacions s’han
desistit, 582 conciliacions.

TAULA 133. MOTIUS DE LES CONCILIACIONS. 
CATALUNYA 2003-2004

Pel que fa a les 1.771 conciliacions per sancions, en el 54,1 % dels casos no
hi ha hagut avinença, 958 conciliacions; en el 29,6 %, han estat intentades sense
efecte, 525 conciliacions; en el 9,9 %, hi ha hagut avinença, 176 conci-
liacions; en el 4,2 %, les parts no s’han presentat a l’acte de conciliació, 74 con-
ciliacions; i el 2,1 % s’han desistit, 38 conciliacions.

De les 31.058 conciliacions per reclamacions de quantitat, el 58,2 %
han estat intentades sense efecte, 18.086 conciliacions; el 25,2 % s’han
resolt sense avinença, 7.821 conciliacions; el 10,3 % s’han resolt amb avi-
nença, 3.200 conciliacions; en el 3,6 % dels casos, les parts no s’han presentat
a l’acte de conciliació, 1.116 conciliacions, i el 2,7 % s’han desistit, 835 con-
ciliacions.

De les 5.754 conciliacions per diversos motius, el 48,5 % s’han resolt sense
avinença, 2.792 conciliacions; el 35,5 % s’han intentat sense efecte, 2.040

Unitats: nombre de conciliacions.

2003 2004

Acomiadaments 40.078 35.910

Sancions 1.824 1.771

Reclamacions de quantitat 36.796 31.058

Altres motius 5.601 5.754

TOTAL 84.299 74.493

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball i Indústria.
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conciliacions; en el 7,6 % dels casos, les parts no s’han presentat a l’acte
de conciliació, 435 conciliacions; el 6,7 % s’han resolt amb avinença,
384 conciliacions; i l’1,8 % s’han desistit, 103 conciliacions.

En l’àmbit estatal, del total de 349.730 conciliacions individuals, 139.992
s’han dut a terme per acomiadaments; 10.584, per sancions; 157.320, per recla-
macions de quantitat, i 41.834, per altres motius. De les conciliacions per acomi-
adaments, el 48 %, 67.250 conciliacions, han acabat amb avinença; el 23,7 %,
33.173 conciliacions, han estat intentades sense efecte; el 22,5 %, 31.437 conci-
liacions, han estat acabades sense avinença; i el 5,8 %, 8.132 conciliacions, han
tingut altres acabaments. De les conciliacions per sancions, el 55,3 %, 5.854 con-
ciliacions, han acabat sense avinença; el 32 %, 3.389 conciliacions, han estat in-
tentades sense efecte; el 7,3 %, 773 conciliacions, han estat acabades amb
avinença, i el 5,4 %, 568 conciliacions, han tingut altres acabaments. De les con-
ciliacions per reclamacions de quantitat, el 54,1 %, 85.149 conciliacions, han es-
tat intentades sense efecte; el 27,3 %, 42.959 conciliacions, han estat acabades
sense avinença; el 10 %, 15.778 conciliacions, han estat acabades amb avinença,
i el 8,5 %, 13.434 conciliacions, han tingut altres acabaments. De les con-
ciliacions per causes diverses, el 48,3 %, 20.224 conciliacions, han estat
intentades sense efecte; el 39,3 %, 16.446 conciliacions, han estat acaba-
des sense avinença, el 5,1 %, 2.130 conciliacions, han estat acabades amb
avinença, i el 7,3 %, 3.034 conciliacions, han tingut altres acabaments.

Tenint en compte el sector econòmic, a Catalunya s’han dut a terme
30.861 conciliacions individuals en el sector dels serveis; 29.004, en el sec-
tor de la indústria; 9.661, en el sector de la construcció; 525, en el sector de
la agricultura, i en 4.442 conciliacions no constava el sector econòmic.

Pel que fa a l’àmbit territorial, a Barcelona s’han fet 65.025 conciliacions
individuals, a Girona se n’han fet 3.259, a Lleida se n’han fet 2.364 i a
Tarragona se n’han dut a terme 3.845.

En comparació amb l’any 2003, el nombre de conciliacions indivi-
duals realitzades ha baixat l’11,6 %, i és el segon any consecutiu que
s’ha produït un descens. Les conciliacions que s’han desistit han disminuït
el 17,9 %; les intentades sense efecte han disminuït el 16,9 %; les acabades
amb avinença han disminuït el 16,2 %, aquelles en què les parts no s’han pre-
sentat també han disminuït el 9,2 %; i, en canvi, les acabades sense avi-
nença han augment el 6,2 %.  

Pel que fa als motius de les conciliacions individuals, les conciliacions
per reclamació de quantitat s’han reduït el 15,6 % respecte al 2003; les con-
ciliacions per acomiadament han disminuït el 10,4 %; les conciliacions per
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sancions han disminuït el 2,9 %; i, en canvi, les conciliacions per motius di-
versos han augmentat el 2,7 %.

Tenint en compte els àmbits territorials, respecte a l’any 2003, el
territori en què més han davallat les conciliacions ha estat Tarragona,
amb el 17,2 %, seguit de Lleida, amb el 15,1 %; a Barcelona, el descens
ha estat de l’11,4 % i, a Girona, el descens ha estat del 6,9 %. 

4.4.4. Activitat del Tribunal Laboral de Catalunya

En aquest apartat s’analitza l’activitat duta a terme pel Tribunal Laboral
de Catalunya (TLC), mecanisme per a la solució extrajudicial i administrativa
dels conflictes laborals. Aquest any, en el DOGC de 16 de febrer de 2004, es
va publicar l’Acta del Comitè Paritari d’Interpretació, Aplicació i Seguiment
de l’Acord Interprofessional de Catalunya del TLC, que modifica el Regla-
ment de funcionament del TLC. Es fan modificacions en el procediment
d’arbitratge, es regula la possibilitat de creació de comissions tècniques, si
bé aquestes en la pràctica ja existien, i es canvia el nom del Comitè Paritari
d’Interpretació, Aplicació i Seguiment de l’Acord Interprofessional de
Catalunya, ja que abans s’anomenava Comissió Paritària. 

L’any 2004, el TLC ha tramitat 716 expedients, que han afectat 1.896 em-
preses i 86.952 treballadors. En relació amb l’any 2003, l’activitat del TLC
quant a nombre d’expedients tramitats ha sofert un lleuger retrocés, ja que l’any
2003 se’n van tramitar 738, el 3 % més que l’any 2004. Aquest descens també
s’aprecia en el nombre de treballadors afectats pels expedients tramitats
–l’any 2003 hi va haver 152.125 treballadors afectats, el 42,8 % més que
l’any 2004–, i en el nombre d’empreses afectades, que l’any 2003 van
representar el 23,6 % més que l’any 2004.

Dels 716 expedients assenyalats anteriorment, 38 han estat arbitratges
i 678 han estat conciliacions. El nombre d’arbitratges ha sofert un decrement
del 31 % respecte de l’any 2003 i el nombre de treballadors afectats, 6.506 tre-
balladors, significa un descens del 13,7 %; en termes percentuals, hi ha hagut
un descens més acusat del nombre d’arbitratges que de treballadors afectats.
Amb les conciliacions ens trobem que els treballadors afectats han sofert un
descens més acusat que les conciliacions fetes: el nombre de conciliacions
ha sofert un decrement del 0,7 % i els treballadors afectats per les concilia-
cions, 80.446 treballadors, han sofert un decrement del 44,4 %. Pel que fa
a les empreses afectades, han estat 38 en el cas d’arbitratges i 1.858 en el
cas de les conciliacions.
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Amb relació a les conciliacions tramitades, el 90 % són conciliacions
col·lectives, i el 10 % restant són conciliacions individuals.

De les 613 conciliacions col·lectives, 62 s’han tramitat en cas d’una
convocatòria de vaga, 34 de les quals han acabat amb avinença i la vaga
s’ha desconvocat. 

Segons la forma d’acabament de la conciliació, s’ha d’indicar que
el 51,3 % de les conciliacions han acabat amb avinença de les parts; el 34,2 %
han acabat sense avinença; en l’1,2 % dels casos hi ha hagut avinença parcial,
i el 13,3 % han estat tramitacions no efectives, ja que s’han intentat sense
efecte, s’han desistit o bé s’han arxivat.

Pel que fa a l’àmbit territorial de l’actuació del TLC, s’ha d’indicar que
el 81,8 % dels expedients tramitats l’any 2004 corresponen a la província
de Barcelona i afecten 78.232 treballadors i 1.762 empreses; el 15,1 % dels
expedients, a la de Girona i afecten 5.738 treballadors i 112 empreses;
només el 0,3 % corresponen a la província de Lleida i afecten 840 tre-
balladors i 2 empreses, i el 2,8 %, a la de Tarragona, i afecten 2.142 treballa-
dors i 20 empreses.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Tribunal Laboral de Catalunya.

Els principals motius per acudir al TLC han estat, en primer lloc, els
conflictes per motiu dels salaris, el 20,5 %; el segon lloc l’ocupen els con-
flictes sobre jornada de treball, calendari o vacances, el 15,5 % dels casos;

GRÀFIC 42. ACTIVITAT DEL TRIBUNAL LABORAL 
DE CATALUNYA. CATALUNYA 2003-2004
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i el tercer lloc, l’incompliment d’allò pactat en el conveni col·lectiu o en els
pactes o acords d’empresa, el 8,7 % dels casos. També s’ha acudit al TLC
en els conflictes sobre organització del treball en el 7 % dels casos; en els
conflictes sorgits durant la negociació col·lectiva o el pacte d’empresa
en el 6,6 % dels casos, i per conflictes sobre categories professionals en
el 6,2 % dels casos.  

Pel que fa als sectors econòmics a què pertanyen les empreses afectades per
expedients tramitats al TLC, s’ha d’indicar que el 30,7 % de les empreses per-
tanyen al sector del metall; el 14,5 %, al sector de la sanitat; el 10,9 %, al sector
del transport; el 8,7 %, al sector de la neteja, i el 7 %, al sector químic.

Per grandària de l’empresa, es pot assenyalar que el 30,9 % de les em-
preses afectades per expedients tramitats al TLC tenen menys de 50 treba-
lladors; el 24,9 % tenen de 50 a 100 treballadors; el 22,6 % tenen de 101
a 250 treballadors; el 12,7 % tenen de 251 a 500 treballadors, i el 9 % de
les empreses afectades per expedients tramitats al TLC tenen més de 500
treballadors.

4.5. ASSOCIACIONS PROFESSIONALS

Segons les dades facilitades per la Direcció General de Relacions Laborals,
l’any 2004 s’han constituït, d’acord amb la Llei 19/1977, d’1 d’abril, 39 asso-
ciacions empresarials, sis menys que l’any 2003, i 16 associacions sindicals,
vuit menys que l’any anterior.

D’aquestes associacions empresarials, 8 tenen l’àmbit territorial de
Barcelona, 1 de Girona, 5 de Tarragona i 25 tenen àmbit de comunitat au-
tònoma. Pel que fa a les associacions sindicals, 1 té l’àmbit territorial de
Barcelona, 1 de Girona, 1 de Tarragona i 13 de comunitat autònoma.

D’altra banda, 91 associacions empresarials han modificat els seus es-
tatuts. 27 són de Barcelona, 7 de Girona, 6 de Lleida, 11 de Tarragona i
40 d’àmbit de comunitat autònoma. Els sindicats que han modificat els seus
estatuts han estat 19,4 de Barcelona i 15 d’àmbit de comunitat autònoma.

Pel que fa a les dissolucions, s’ha d’indicar que s’han dissolt quatre asso-
ciacions empresarials, sis menys que l’any passat, dues de les quals eren de
Barcelona i dues de Lleida. Pel que fa als sindicats, se n’han dissolt cinc, el
mateix nombre que l’any passat, i tots eren d’àmbit de comunitat autònoma.
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5. SEGURETAT I SALUT LABORAL 

5.1. REFERÈNCIES AL MARC NORMATIU  

5.1.1. Marc normatiu comunitari

A escala comunitària, l’any 2004 s’ha aprovat la Directiva 2004/37/CE,
del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril, relativa a la protecció dels
treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents carcinò-
gens o mutàgens en el treball.1 Estableix un marc de principis generals
que permeti als estats membres aplicar els requisits mínims i obtenir un
nivell uniforme de protecció contra els riscos provocats per aquests
agents.

El mateix dia 29 d’abril es va aprovar la Directiva 2004/40/CE, del Par-
lament Europeu i el Consell, sobre les disposicions mínimes de seguretat i
salut relatives a l’exposició dels treballadors als riscos derivats d’agents fí-
sics (camps electromagnètics).2 Aquesta Directiva fa referència al risc per
a la salut i seguretat dels treballadors pels efectes negatius en el cos humà,
a curt termini, causats per la circulació de corrents induïts i per l’absorció
d’energia, així com pels corrents de contacte. No aborda, doncs, possibles
efectes a llarg termini. 

I, també, la Directiva 2004/73/CE, de la Comissió, de 29 d’abril, que adap-
ta, per vint-i-novena vegada, al progrés tècnic la Directiva 67/548/CEE, del
Consell, relativa a l’aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i ad-
ministratives en matèria de classificació, embalatge i etiquetatge de les substàn-
cies perilloses.3 

D’altra banda, la Directiva 2004/112/CE, de la Comissió, de 13 de de-
sembre,4 adapta al progrés tècnic la Directiva 95/50/CE, del Consell, rela-
tiva a procediments uniformes de control del transport de mercaderies
perilloses per carretera. 

1. DOUE, L 158, de 30.04.2004, i correcció d’errades de 29.06.2004, L 229.
2. DOUE, L 159, de 30.04.2004, i correcció d’errades de 24.05.2004, L 184.
3. DOUE, L 154, de 30.04.2004, i correcció d’errades de 6.06.2004, L 216.
4. DOUE, L 367, de 14.12.2004.
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5.1.2. Marc normatiu estatal

De les novetats normatives estatals del 2004 destaquen, com a més sig-
nificatives, els dos decrets següents:5 

• Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desplega l’article
24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos lab-
orals, en matèria de coordinació d’activitats.6 

Aquesta norma és fruit de la Mesa de diàleg social en matèria de pre-
venció de riscos, en la qual el Govern i els agents socials van incloure un
compromís segons el qual s’havia d’aprovar una norma que desplegués
l’article 24 de la Llei de prevenció, relatiu a la coordinació de les activitats
empresarials quan, en un mateix centre de treball, hi concorrin treballadors
de dues o més empreses. La norma cerca un equilibri entre la seguretat i sa-
lut dels treballadors i la flexibilitat en la seva aplicació per part de les em-
preses que facin ús de la contractació i la subcontractació d’activitats, a les
quals es permet un ampli ventall de possibilitats per a l’elecció dels mitjans
més adients en cada cas per coordinar les activitats empresarials en matèria
de prevenció de riscos. 

El Reial decret distingeix tres supòsits per a la coordinació d’activitats
i la informació entre empreses: 

– Si coincideixen en un mateix centre de treball dues o més empreses
però cap no és la titular del centre: les empreses hauran de coordinar
les seves activitats i informar-se mútuament dels riscos. 

– Si en un mateix centre de treball coincideixen dues o més empreses
però una n’és la titular: l’empresari titular haurà d’informar els altres
empresaris i donar-los les instruccions necessàries per evitar els ac-
cidents a l’inici de les activitats i per escrit. 

5. Altres normes aprovades són:
• Resolució de 17 de febrer de 2004, de la Secretaria d’Estat per a l’Administració

Pública, per la qual s’aprova i disposa la publicació del model de Sistema de gestió de
prevenció de riscos laborals per a l’Administració general de l’Estat (BOE núm. 56,
de 5.03.2004).

• Reial decret 1595/2004, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1879/1996, de
2 d’agost, pel qual es regula la composició de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en
el Treball (BOE núm. 160, de 3.07.2004). 

• Ordre TAS/3302/2004, de 8 d’octubre, per la qual es nomenen els membres de la
Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (BOE núm. 248, de 14.10.2004).

• Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat
contra incendis en els establiments industrials (BOE núm. 303, de 17.12.2004).

6. BOE núm. 27, de 31.01.2004.
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– Si hi ha un empresari principal que subcontracta a altres empre-
saris la realització d’obres o serveis corresponents a la seva prò-
pia activitat: l’empresari principal haurà de vigilar el compliment
de la normativa de prevenció per part dels contractistes i subcon-
tractistes.

A més, la cooperació entre les empreses es completa amb la informació
que cada empresari ha de donar als respectius treballadors sobre els riscos
derivats de la concurrència d’activitats empresarials al mateix centre. Igual-
ment, la norma fa un esment específic dels drets dels representants dels tre-
balladors, i destaca la seva participació en la mesura que repercuteixi en la
seguretat i salut dels treballadors que representen.

• Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el
Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels tre-
balladors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en
altura.7 

Mitjançant el Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, s’incorpora
la Directiva 2001/45/CE a l’ordenament intern espanyol. Així, s’integren
en una norma les disposicions relatives a alguns equips de treball que tenien
una regulació dispersa, com ara les bastides i les escales de mà. En aquesta
norma s’estableixen els criteris que han de regir en les eleccions dels equips
de treball per a la realització de treballs en altura, alhora que es reforcen els
requisits de seguretat en les operacions de muntatge, ús i desmuntatge de
les bastides. Si les bastides són complexes, les operacions s’hauran de dur
a terme segons un pla elaborat per una persona amb formació universitària.
Igualment, s’hi incorporen les disposicions mínimes de seguretat i salut que
s’han d’aplicar en els treballs amb tècniques d’accés i posicionament mit-
jançant cordes. 

5.1.3. Marc normatiu autonòmic

A escala autonòmica, a primers d’any es va publicar l’Ordre TRI/10/2004,
de 26 de gener, per la qual s’aprova el procediment de notificació electrònica
dels accidents de treball.8 

7. BOE núm. 274, de 13.11.2004.
8. DOGC núm. 4061, de 02.02.2004.

Reial decret 
2177/2004, 
de 12 de novembre. 
Estableix 
disposicions 
mínimes de 
seguretat i salut per 
a la utilització dels 
equips de treball, 
en matèria de 
treballs temporals 
en altura.



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

273

El 24 d’agost es va aprovar el Decret 363/2004, pel qual es regula el
procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament electrotècnic per
a baixa tensió.9 

Però, sens dubte, la norma més significativa ha estat el Decret 399/2004, de
5 d’octubre, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el
registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicaci-
ons de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels co-
mitès de seguretat i salut (DOGC núm. 4234, de 7.10.2004). El registre operarà
a través dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a
Barcelona, Tarragona, Terres de l’Ebre, Lleida i Girona. El registre serà públic
i estarà a disposició dels agents. Val a dir que la Proposta d’aquest Decret va ser
dictaminada pel CTESC l’any 2003 (Dictamen 7/2003).

D’altra banda, cal fer referència explícita a dos acords subscrits pels
agents socials i publicats al DOGC enguany.

La Resolució TRI/1128/2004, de 21 de gener, disposa la inscripció i
la publicació de l’Acord de la Mesa de Seguretat i Salut Laboral en la
Construcció a Catalunya.10 En aquest Acord s’arriba al consens en ma-
tèries com ara un codi de bones pràctiques de caràcter general o prèvies
a l’inici de l’obra, referents a l’execució d’obres, a l’eventual escaiença
d’un accident greu o de risc greu i sobre la cooperació entre treballa-
dors. També es fa una menció especial de la subcontractació, s’establei-
xen clàusules específiques per incloure als contractes d’obra del sector
de la construcció i es determinen els supòsits de subcontractació i les
obligacions que se’n deriven, així com les condicions que s’han de forma-
litzar en els contractes. Aquesta regulació de la subcontractació pretén, com
a conseqüència de l’aplicació, l’eliminació de la subcontractació en cadena.
També s’hi crea la figura del delegat territorial sindical de prevenció per
realitzar tasques de seguiment i control de la prevenció a les obres pri-
vades de tot Catalunya.

El mes de desembre es va publicar la Resolució TRI/3451/2004, de 12 de
novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord
de recomanacions en matèria de seguretat laboral per a la negociació
col·lectiva a Catalunya, amb caràcter d’acord interprofessional en matèries
concretes (DOGC núm. 4286, de 23.12.2004). Es tracta d’un Acord adoptat
a la Mesa de Prevenció de Riscos Laborals de Catalunya, el dia 21 de juliol

9. DOGC núm. 4205, de 26.08.2004.
10. DOGC núm. 4121, de 28.04.2004.
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del 2004, i subscrit per les organitzacions Foment del Treball Nacional,
Pimec, UGT i CCOO. Dóna resposta al que en el Parlament de Catalunya
es va posar de manifest en el debat sobre la sinistralitat laboral, de data
17 d’octubre, i en el plenari del CTESC, de data 18 de novembre del 2002,
quant al fet que calia impulsar el tractament de la matèria de seguretat i salut
laboral en l’àmbit de la negociació col·lectiva.  

Amb aquest objectiu, es fan un conjunt de recomanacions que les parts
signants hauran d’observar en el moment de la negociació dels convenis
col·lectius. Estan orientades cap a la inclusió en els convenis de clàusules
relatives a les comissions específiques de seguretat i salut en els convenis
sectorials, a la vigilància de la salut, als mecanismes de participació, als
accidents laborals de trànsit, a la prevenció de riscos sobre la reproducció,
a l’assumpció de les obligacions preventives per part dels treballadors i a
l’actuació sobre el tabac.   

5.2. SITUACIÓ ACTUAL: ACCIONS PROMOCIONALS

Atesa la preocupació constant que provoquen les dades sobre la sinistra-
litat laboral en el Govern, els agents socials i la societat, les accions per pro-
moure la seguretat i salut en el treball que es duen a terme són àmplies. En
aquest apartat se’n destaquen algunes per la seva rellevància o repercussió.

El dia 28 d’abril té lloc arreu del món la Diada per a la Salut en el
Treball, que fa palesa l’esmentada preocupació per la creació de llocs
de treball estables i sense risc. Enguany ha tingut lloc la novena diada,
que, segons la iniciativa de la Confederació Internacional d’Organitza-
cions Sindicals Lliures, porta el lema “Treball sa i segur per a tothom,
responsabilitat empresarial”. 

En aquesta data tenen lloc diverses actuacions en aquesta matèria. Així,
el Govern de la Generalitat va posar en marxa una bústia de prevenció per
denunciar, a través Internet, les situacions amb riscos laborals. Mitjançant
d’aquesta eina, qualsevol ciutadà pot denunciar situacions que posin en pe-
rill la salut o la seguretat dels treballadors, ja sigui en establiments públics
com privats o al mateix carrer. Igualment, a iniciativa de la Generalitat, té
lloc una jornada tècnica adreçada als professionals de la prevenció, amb el
títol “Immigració i salut laboral”. 

D’altra banda, les organitzacions sindicals de CCOO i UGT van convo-
car una jornada de reflexió i mobilització amb el lema “Treball estable i
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sense risc. A la feina ni morts ni malalties”, amb la voluntat d’aconseguir
que la prevenció de qualitat arreli en cadascuna de les empreses de
Catalunya.

En un altre àmbit d’actuacions, el mes d’agost es va iniciar, amb la
consulta prèvia dels agents socials i amb una vigència d’un any, un Pla
específic de lluita contra la sinistralitat laboral a les comarques de
Lleida. Aquesta mesura s’inclou dins de les activitats que desenvolupa
el Departament de Treball i Indústria a Catalunya i els principals destina-
taris del Pla de seguretat laboral a Lleida són les empreses i els treballadors
del sector de la construcció i les indústries de begudes i ceràmica, atès que
són els sectors on s’ha detectat un nombre més elevat d’accidents en
aquesta demarcació territorial. 

D’altra banda, com assegura l’informe de l’Agència Europea per a la
Seguretat i Salut en el Treball, la integració de la seguretat i salut en l’edu-
cació escolar i universitària és clau per reduir la sinistralitat i les malalties
laborals en molts sectors de la UE, especialment entre el personal més jove.
Segons els autors de l’informe, un dels principals problemes, entre d’altres,
és que la majoria dels adolescents ingressen al mercat laboral amb un conei-
xement deficient dels riscos i encara inferior en matèria de prevenció.
Per aquest motiu, a Catalunya també s’han desenvolupat accions adre-
çades a 10.000 alumnes, que van rebre formació en matèria de prevenció de
riscos laborals a través de cursos, jornades i seminaris. 

Però, sens dubte, el programa més conegut per la ciutadania en aquest àmbit
ha estat el desenvolupat per la Generalitat de Catalunya al final del 2004. Amb
el lema “A la feina, cap risc” es va presentar, al mes d’octubre, la nova campa-
nya de prevenció de riscos. El missatge de la campanya coincideix en el
fet que la seguretat i la salut laborals són una obligació de tots, una res-
ponsabilitat compartida, però incideix principalment en els empresaris, ja
que són aquests els que disposen dels instruments per vetllar per la segu-
retat i la salut dels seus treballadors i els que tenen el dret d’exigir als tre-
balladors el compliment de les mesures de seguretat. La campanya té un
cost de 1.200.000 euros i se suma a les campanyes que ja han posat en
marxa el Ministeri de Treball i Afers Socials i a la de les mútues laborals.
La difusió de la campanya s’ha dut a terme a través d’espots de televi-
sió, falques de ràdio, anuncis a la premsa, mitjans digitals, opuscles i
cartells. La durada aproximada prevista a l’inici de la campanya va ser
de tres setmanes. 
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laborals, a través

de cursos, jornades
i seminaris.

Nova campanya de
prevenció de riscos,

“A la feina
cap risc”.
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En l’àmbit de l’Estat espanyol, cal esmentar la campanya “La teva
vida sobre rodes. Hàbits de vida saludables”, que va començar el 24 de
maig a València per arribar després a Barcelona. Aquesta campanya està
promoguda per patronals i sindicats i s’adreça als conductors professio-
nals, sobretot als que desenvolupen la seva feina en el transport per car-
retera. Està finançada per la Fundació Nacional per a la Prevenció de
Riscos Laborals, i té com a objectiu conscienciar aquests treballadors dels
riscos laborals associats a la seva activitat i la promoció d’hàbits saluda-
bles. Per al seu objectiu van utilitzar una caravana integrada per tècnics
en prevenció de riscos laborals i informadors, que es va instal·lar al Port
de Barcelona al principi de juliol i, després, al Centre Integral de Merca-
deries a Mollet del Vallès.  

A escala europea, el dia 30 d’abril es va presentar a Dublín la campa-
nya de seguretat i salut en el treball més gran que es fa a Europa, amb el
patrocini de la Presidència europea, la Comissió Europea i els agents so-
cials. A la campanya, es va preveure que hi participarien 31 països, inclo-
sos els estats membres de la UE, així com els països en vies d’adhesió i
els països de l’Associació Europea de Lliure Comerç. Aquesta campanya
té el lema “Construint seguretat” i culmina en la Setmana Europea per a
la Seguretat i Salut en el Treball (del 18 a 22 d’octubre). L’objectiu és po-
sar en relleu els riscos per a la seguretat i la salut en el sector europeu de
la construcció, així com les seves possibles solucions. És una campanya
informativa destinada a donar a conèixer i a promoure les activitats que
facin d’Europa un lloc de treball segur i saludable. 

A Espanya, participen en la Setmana Europea els agents socials, mitjan-
çant seminaris, congressos i jornades tècniques, sota la coordinació de
l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT), com a cen-
tre de referència nacional de l’Agència Europea, i també es desenvolupa en
gran nombre de comunitats autònomes. 

Enguany, l’esmentada Setmana s’ha centrat en el sector de la cons-
trucció, atesa la preocupació que des de diferents sectors socials s’ha po-
sat de manifest pels elevats riscos que pateixen els treballadors i que ha
motivat que es plantegi la necessitat d’un enfocament conjunt del proble-
ma per part d’empresaris, treballadors i administracions. A l’acte de clau-
sura, el ministre de Treball i Afers Socials, Jesús Caldera, va lliurar els
Premis Nacionals 28 d’abril, concedits per la Fundació per a la Prevenció
de Riscos.

A escala estatal, al 
maig va començar 
la campanya: “La 
teva  vida sobre 
rodes. Hàbits de 
vida saludables”.

A escala europea, 
a l’abril es va 
presentar la 
campanya 
“Construint 
seguretat”, que a 
Espanya culmina 
amb la Setmana 
Europea de la 
Seguretat i Salut, 
del 18 al 22 
d’octubre.
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Posteriorment, i dins del programa d’activitats programades per l’Agèn-
cia Europea, el 22 de novembre va tenir lloc la Conferència Internacional
sobre Seguretat i Higiene en el sector de la construcció, que va significar la
clausura oficial de la campanya 2004.  

5.3. SEGURETAT I SALUT LABORAL EN XIFRES

Aquest apartat tracta la situació de la sinistralitat laboral a Catalunya
l’any 2004, comparada amb la de la resta de l’Estat. Les dades s’analitzen
per demarcació territorial, autonòmica i estatal.

L’anàlisi s’ha centrat, en especial, en els accidents que han estat motiu
de baixa durant la jornada de treball i en les malalties professionals decla-
rades. Els accidentes in itinere, és a dir, els produïts a l’anada i tornada del
centre de treball o bé a l’inici o final de la jornada laboral, tenen un tracta-
ment diferenciat de la resta. 

La informació s’ha elaborat a partir de les dades facilitades pel Depar-
tament de Treball i Indústria, i les publicades pel Ministeri de Treball i
Afers Socials. 

5.3.1. Evolució de la sinistralitat

La tendència a la baixa observada durant els anys 2001 al 2004 fa pen-
sar que les estratègies engegades aporten elements positius, tot i que cal
constatar la manca de polítiques de seguretat i salut en el treball. L’única
política existent es limita a la producció de normativa, qüestió important
però insuficient.

Pel que fa a la UE, l’any 2001, el 3,8 % dels treballadors i treballadores
de la Unió europea han patit un accident de treball amb pèrdues de la jor-
nada laboral superiors a tres dies. El 6,1 % dels accidents no han ocasionat
pèrdues de la jornada laboral, o aquesta pèrdua no ha superat els tres dies.
D’ençà del 1994, el nombre d’accidents de treball amb absència superior a
tres dies ha disminuït el 15 % (el valor de l’índex 1998 = 100 ha estat
de 94 l’any 2001 i de 111 l’any 1994). El 1998 i el 1999, el 5,4 % dels
treballadors i treballadores han patit cada any malalties professionals. L’any
2000, s’han perdut més de 500 milions de jornades de treball a causa dels acci-
dents de treball (150 milions), i de les malalties professionals (350 milions). El
nombre d’accidents in itinere mortals a la UE, tot i la disminució del 46 %
d’ençà del 1970, l’any 2001 va ser de prop de 40.000. 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’EUROSTAT.

GRÀFIC 43. NOMBRE D’ACCIDENTS DE TREBALL MORTALS
PER 100 MIL OCUPATS (BASE 1998 = 100). 

UNIÓ EUROPEA 2001
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’EUROSTAT.

GRÀFIC 44. NOMBRE D’ACCIDENTS MORTALS
IN ITINERE PER MILIÓ D’HABITANTS, PER SEXE. 

UNIÓ EUROPEA 1999
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TAULA 134. ÍNDEX DEL NOMBRE D’ACCIDENTS DE TREBALL
PER 100.000 PERSONES OCUPADES PER GRAVETAT (1998 = 100).

UNIÓ EUROPEA 2001

Greus UE-25 UE-15 zonaE

Total 94 94 92

Dones 100 100 98

Homes 93 93 92

Mortals UE-25 UE-15 zonaE

Total 80 79 77

Greus BE CZ DK DE EE EL ES

Total 83 91 82 88 132 86 106

Dones 88 97 88 94 181 77 110

Homes 84 89 83 89 120 89 108

Mortals BE CZ DK DE EE EL ES

Total 124 96 55 65 78 78 81

Greus FR IE IT CY LV LT LU

Total 98 105 92 112 116 85 97

Dones 110 173 88 123 - 87 101

Homes 94 91 96 100 - 87 98

Mortals FR IE IT CY LV LT LU

Total 79 43 62 62 140 105 37

Greus HU MT NL AT PL PT SI

Total 86 99 92 83 78 88 94

Dones 90 89 - 73 - 87 95

Homes 85 101 - 86 - 89 92

Mortals HU MT NL AT PL PT SI

Total 71 48 79 94 92 104 105

Greus SK FI SE UK BG RO TR

Total 84 87 113 110 87 113 90

Dones 83 87 106 111 - 112 -

Homes 84 87 116 108 - 117 -

Mortals SK FI SE UK BG RO TR

Total 71 98 105 92 100 97 92

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’EUROSTAT.
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L’anàlisi de l’evolució de l’accidentalitat, tant a Catalunya com al con-
junt de l’Estat, durant els últims cinc anys mostra una tendència al descens.

Els accidents laborals es van reduir a Catalunya durant el 2004 l’1,09 %
menys, en relació amb l’exercici anterior. El nombre total d’accidents (amb
baixa i sense baixa) ha estat de 333.693, amb 3.728 accidents menys que
l’any 2003. 

Del total d’accidents, el 47,2 % han estat motiu de baixa, i el 52,8 %
s’han cursat sense baixa. Cal destacar que, si bé els accidents en jornada de
treball, amb baixa, presenten un descens del 7,3 %, els accidents sense bai-
xa augmenten el 5,2 %, en relació amb l’any 2003. Els accidents in itinere
augmenten el 23,7 % (3.323 accidents més).

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

Respecte als accidents amb baixa en jornada de treball, Catalunya presenta
un davallada de l’accidentalitat a partir de l’any 2002; i les xifres del 2004 estan
fins i tot per sota de les del 2000, amb 25.772 accidents menys i una reducció
del 14,5 % respecte d’aquest any.

Les dades estatals també reflecteixen aquesta tendència a la baixa.
L’any 2002 marca també una inflexió del nombre d’accidents. Les xifres de
sinistralitat registrades l’any 2004 són inferiors a les registrades l’any 2000.
Aquest any 2004 ha registrat una reducció del 6,4 %, respecte del 2003.

GRÀFIC 45. NOMBRE D’ACCIDENTS AMB BAIXA 
EN JORNADA DE TREBALL. CATALUNYA 2000-2004
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Pel que fa als accidents amb baixa, l’evolució a escala de l’Estat l’any 2004
també ha registrat una disminució del 2,6 % respecte del 2003.

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

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

GRÀFIC 46. NOMBRE D’ACCIDENTS AMB BAIXA 
EN JORNADA DE TREBALL. ESPANYA 2000-2004

GRÀFIC 47. NOMBRE D’ACCIDENTS IN ITINERE.
CATALUNYA 2000-2004
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria.
Nota: les dades de l’any 2004 inclouen els accidents de l’11-M.

Altrament, l’evolució dels accidents in itinere presenta una tendència
creixent. Pel que fa a Catalunya, les xifres han anat augmentant en el període
2001-2004: s’ha passat de 12.859 accidents, l’any 2001, a 17.341 l’any 2004,
amb una variació del 34,9 %. No obstant això, en el mateix període el nombre
d’accidents mortals s’ha reduït el 5,7 %.

En el conjunt de l’Estat, els accidents in itinere durant el període
2000-2004 també presenten una tendència creixent. L’any 2004, els accidents
in itinere han augmentat de 6.587, fet que representa una variació del 8 % res-
pecte del 2003. Increment que també s’ha produït en el nombre d’accidents
mortals, amb una variació del 8 % respecte de l’any anterior. Ara bé, aquesta
dada incorpora els accidents a conseqüència de l’11-M del 2004.

5.3.2. Accidentalitat per gravetat

Del total d’accidents amb baixa, sense baixa i in itinere de l’any 2004,
348.743 són lleus, fet que representa una reducció del 0,1 % menys en relació
amb el període anterior (389); d’aquests, el 95,2 % (331.924) es produeixen en
jornada laboral, i la resta in itinere, el 4,8 %.

Dels accidents greus, el 78 % es produeixen en jornada de treball, amb
una disminució de l’1,6 % respecte del període anterior; la resta són acci-
dents in itinere (22 %), amb un increment de l’1,6 %. 

GRÀFIC 48. NOMBRE D’ACCIDENTS IN ITINERE. 
ESPANYA 2000-2004
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria.

Respecte als accidents mortals (215), s’observa un descens del 10 %.
Pel que fa a la mortalitat produïda en jornada de treball, aquesta disminueix
l’1,3 %. Els accidents mortals produïts en els desplaçaments disminueixen
de manera significativa: 66 accidents, amb una disminució del 26,7 %, la
xifra més baixa dels darrers sis anys. 

5.3.3. Accidents en jornada de treball amb baixa

Del total d’accidents amb baixa durant la jornada de treball, el 45,2 %
es van produir en el sector serveis; el 33,1 %, en la indústria; el 20,1 %, en
la construcció, i l’1,6 %, en l’agricultura. Respecte a la variació amb el pe-
ríode anterior, tots els sectors han baixat les xifres d’accidentalitat. El sector
de la construcció és el que presenta la reducció més gran, amb el 9,7 %, se-
guit dels serveis, amb una reducció del 8,2 %.

GRÀFIC 49. NOMBRE D’ACCIDENTS MORTALS 
IN ITINERE. CATALUNYA 1999-2004
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TAULA 135. ACCIDENTS EN JORNADA DE TREBALL AMB BAIXA
PER GÈNERE I SECTOR. CATALUNYA 2004

En l’anàlisi per gènere, el percentatge d’homes accidentats és el 77,1 %,
i el de les dones accidentades és el 22,9 %. Si analitzem les dades per sec-
tors, tant els homes com les dones del sector serveis s’accidenten més en
nombres absoluts. Però el percentatge sobre la població ocupada és més
elevat en el sector de la construcció (11,1 %) en el cas dels homes, i en la
indústria (4 %) en el cas de les dones. 

Accidents amb baixa per gravetat i gènere

Del total d’accidents, 157.621, el 77,1 % corresponen als homes (el 0,9 %
menys que l’any 2003) i el 22,9 % els han patit dones (el 0,9 % més que durant
el període anterior). 

Tot i que els valors en nombres absoluts es presenten molt dispars en-
tre els dos gèneres, la proporció dins de les diferents gravetats respecte al
total de cadascun dels sexes es manté relativament constant. Així, quant
al percentatge d’accidents lleus, els homes assoleixen el 98,7 % i les do-
nes, el 99,5 %. Pel que fa als accidents greus i mortals, els homes assolei-
xen l’1,2 % i el 0,1 %, respectivament; i les dones, el 0,5 % i el 0,03 %.

Unitats: nombre d’accidents i percentatges.

2004 Homes Pes (%) Dones Pes (%) Total Pes (%)

Agricultura 2.289 11,1 266 6,5 2.555 10,3

Indústria 43.682 9,6 8.425 4,4 52.107 8,0

Construcció 31324 14,6 383 1,6 31.707 13,6

Serveis 44239 6,9 27.013 3,3 71.252 4,8

Total 121.534 9,1 36.087 3,5 157.621 6,6

Var. 2003-04 Homes Pes (%) Dones Pes (%) Total Pes (%)

Agricultura -77 2,2 -49 0,1 -126 -1,8

Indústria -2.255 0,3 -277 -0,1 -2.532 0,1

Construcció -3.377 -1,5 -43 -0,5 -3.420 -1,3

Serveis -5.342 -1,2 -1.002 -0,3 -6.344 -0,7

Total -11.051 -0,8 -1.371 -0,2 -12.422 -0,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria i
d’IDESCAT.
Nota: El Pes és el percentatge del nombre d’accidents sobre la població ocupada assalariada
del mateix sexe i sector.
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TAULA 136. ACCIDENTS EN JORNADA DE TREBALL AMB BAIXA

PER GRAVETAT I GÈNERE. CATALUNYA 2004

Per tant, els accidents lleus continuen sent els més nombrosos, 155.852,
però amb una disminució del 7,31 % respecte a l’any 2003; una disminució
del 8,4 % en el cas dels homes i del 3,9 % en el cas de les dones. 

Pel que fa als accidents greus, han experimentat un increment de l’1,2 %
respecte de l’any 2003. Si es fa l’anàlisi per gènere, els homes presenten xi-
fres inferiors a l’any anterior, el 2,8 %, i en els cas de les dones hi ha un aug-
ment del 43,8 %. 

El mateix passa amb els accidents mortals, si bé la disminució global és
de l’1,3 % en relació amb l’any 2003. Si ho analitzem per gènere, les dones
presenten un increment del 175 %, i els homes experimenten una disminu-
ció del 4,8 %.

Accidents amb baixa per àmbit territorial i sector  

Barcelona és la província que ha presentat un nombre més elevat d’acci-
dents, 120.022, fet que representa el 76,2 % del global; seguida per Girona, amb
el 9,8 %; Tarragona, amb el 8,8 %, i Lleida, amb el 5,3 %. Amb una disminució
anual del 7,31 % en relació amb l’any 2003.

Pel que fa als sectors, el nombre més elevat d’accidents amb baixa a
Catalunya, segons el sector, es registren als serveis, atès que assoleixen el
45,2 % del total (157.621 accidents). Seguidament, és el sector de la indús-
tria el que en presenta un percentatge més alt (33 %), i, després, el de la

Unitats: nombre d’accidents i percentatges.

2004 Homes Dones Total 

Lleus 119.973 266 120.239

Greus 1.423 8.425 9.848

Mortals 138 383 521

Total 121.534 36.087 157.621

Var. 2003-04 Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Lleus -11.003 -8,4 -148 -3,8 -12.441 -7,4

Greus -41 -2,8 60 43,8 19 1,2

Mortals -7 -4,8 7 175,0 -2 -1,3

Total -11.051 -8,3 -1.371 -3,7 -12.424 -7,3

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria i d’IDESCAT.
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construcció (20,1 %). El sector de l’agricultura és el que en mostra una
proporció notablement inferior, atès que només registra l’1,6 % del total
d’accidents. 

Segons l’àmbit territorial, les dades mostren que Barcelona és la demar-
cació que més accidents amb baixa pateix.

Les variacions interanuals indiquen que, a Catalunya, el sector de la cons-
trucció és el que ha disminuït més, amb uns valors percentuals del -9,7 %. Per
contra, el sector de la indústria és el que registra una menor disminució, amb
el 4,6 %. Pel que fa a la resta, el sector serveis ha experimentat una disminu-
ció del 8,2 %, i l’agricultura, del 4,7 %.

Si analitzem les dades segons les demarcacions i els sectors, Barcelona
és la que presenta un nombre més alt de sinistres en tots els sectors, seguida
de Girona, Tarragona i Lleida.

Per demarcacions, el sector de la construcció és el que presenta una reduc-
ció més gran a les províncies de Barcelona i de Tarragona. A Girona i Lleida és
el sector de l’agricultura el que presenta una disminució més gran.

Amb relació als sectors, el de l’agricultura disminueix el 4,7 %. Girona,
Lleida i Tarragona presenten reduccions per sobre de la mitjana percentual
(15,9 %, 8,4 % i 10,9 %, respectivament). Barcelona trenca la dinàmica,
amb un increment del 5,8 %. En la construcció, la reducció mitjana ha es-
tat del 9,7 %. Barcelona i Tarragona presenten una reducció superior a la
mitjana, el 10,8 % i el 12,5 %, respectivament; Girona i Lleida presenten
una reducció inferior a la mitjana, el 3,9 % i el 3,3 %, respectivament. La in-
dústria és el sector que menys ha baixat percentualment, el 4,6 %. Mentre que
Barcelona presenta una reducció superior a la mitjana del sector, amb el 5,5 %,
Girona i Tarragona se situen per sota de la mitjana del sector, amb reduccions
del 2,5 % i el 0,5 %, respectivament; Lleida trenca la tendència amb un aug-
ment del 0,4 %. En el sector serveis, la variació interanual és una reducció
del 8,2 %. Tarragona presenta una reducció de 3,6 punts superior a la mit-
jana, amb el -11,8 %, mentre que Girona ho fa solament amb 0,5 punts.
Barcelona i Lleida, tot i mantenir variacions interanuals a la baixa del 7,8 % i
el 7,3 %, no superen la variació interanual del sector. 

5.3.4. Índex d’incidència per sector

L’índex d’incidència ens mostra el nombre d’accidents del període res-
pecte a la mitjana dels afiliats al règim general de la Seguretat Social del
període en milers d’unitats. Seria adient poder calcular aquest índex respec-
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te al total de la població afiliada a la Seguretat Social amb la contingència
d’accidents de treball específicament coberta, però no es disposa de la in-
formació referent al règim especial agrari i a la del règim especial de treba-
lladors de la mar. 

TAULA 137. ÍNDEX D’INCIDÈNCIA PER SECTOR. 
CATALUNYA 2000-2004

Així, si analitzem les dades segons l’afiliació al règim general, s’obser-
va que l’índex més alt d’incidència registrat enguany també correspon al
sector de l’agricultura (242,25 ‰), mentre que és el sector serveis el que
mostra un índex més baix (43,02 ‰). Els sectors amb un nombre absolut
més alt d’accidents amb baixa registren els índexs d’incidència menors. Es
tracta del sector serveis i del de la indústria. 

TAULA 138. NOMBRE D’ACCIDENTS I ÍNDEX D’INCIDÈNCIA 
PER SECTOR. CATALUNYA 2003-2004

Unitats: nombre d’accidents.

2000 2001 2002 2003 2004

Total 8.296,5 8.229,5 7.833,7 7.067,3 6.396,7

Agricultura1 46.799,6 40.661,1 34.153,8 27.852,4 24.225,5

Indústria 10.929,0 10.880,8 10.292,2 9.490,2 9.207,8

Construcció 18.588,1 18.405,4 17.526,2 15.669,4 13.719,5

Serveis 5.537,3 5.545,7 5.391,8 4.861,6 4.302,9

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria.
1) Els índexs del sector agrari estan sobrevalorats atès que el règim d’afiliació majoritari és el
règim especial agrari del qual no es disposa informació.

Unitats: nombre d’accidents.

2003 2004 Diferència 2003-2004

Accidents Índex in. Accidents Índex in. Accidents Índex in.

Agricultura 2.681 278,5 2.555 242,3 -126 -36,3

Indústria 54.639 94,9 52.107 92,1 -2.532 -2,8

Construcció 35.127 156,6 31.707 137,2 -3.420 -19,4

Serveis 77.596 48,6 71.252 43,0 -6.344 -5,6

TOTAL 170.043 70,7 157.621 64,0 -12.422 -6,7

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria.
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La variació interanual mostra que, tot i que a Catalunya l’índex ha dis-
minuït el 6,7 ‰, enguany tornen a ser els sectors de l’agricultura i la cons-
trucció els que presenten dades notablement inferiors. Concretament, en el
sector de l’agricultura, l’índex d’incidència s’ha reduït el 36,3 ‰ i en el de
la construcció, el 19,4 ‰. En el sector serveis, l’índex d’incidència respecte
al 2003 ha sofert una disminució del 5,6 ‰, però com que es tracta del sec-
tor que registra més nombre d’accidents aquesta dada és la que determina
el valor total registrat a Catalunya. 

5.3.5. Malalties professionals

El nombre de malalties professionals amb baixa es distribueix, segons
la gravetat, en lleus, greus i mortals. A Catalunya, l’any 2004, el nombre
més elevat de malalties professionals registrades és de tipus lleu (99,86 %
del total). En nombres absoluts, són 6.571 enfront de les 6.580 malalties to-
tals. El sector que presenta un nombre més alt de malalties lleus és el de la
indústria, amb 3.653, seguit del dels serveis, amb 2.206. 

Les malalties greus es concentren en el sector serveis, amb cinc, seguit
de l’agricultura, amb dues, i de la indústria, amb una de greu i una de mor-
tal. El total de malalties greus amb baixa és de vuit, i una de mortal. 

La variació interanual mostra que, en total, les malalties professionals amb
baixa han augmentat, l’any 2004, el 4 %, respecte a l’any anterior. Destaca el
sector de l’agricultura, que enguany ha registrat una disminució del 3,8 %. La
resta de sectors han augmentat el nombre de malalts professionals: la construc-
ció, el 14,3 %; els serveis, el 4,3 %, i la indústria, el 2,4 %. 

TAULA 139. COMUNICACIONS DE MALALTIES PROFESSIONALS
AMB BAIXA PER SEXE. CATALUNYA 2004

Amb relació a la gravetat, les dades mostren que les malalties lleus
s’han incrementat el 4,2 % respecte al 2003, mentre que les greus han dis-
minuït el 50 %.

Unitats: nombre de comunicacions.

Lleu Greu Mortal TOTAL

Home 3.724 5 1 3.730

Dona 2.847 3 - 2.850

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria.
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5.3.6. Accidents amb baixa per sectors i comarques

Si s’analitzen les dades segons la seva incidència en l’àmbit comarcal,
a Catalunya, el 2004, s’observa que les comarques que més accidents regis-
tren, en nombres absoluts, són el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Baix
Llobregat i el Vallès Oriental. A certa distància se situen les comarques del
Maresme, el Tarragonès, el Bages, el Gironès i el Segrià. 

Les comarques que registren menys accidents en jornada laboral amb
baixa són el Priorat, la Terra Alta, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i el
Pallars Jussà. Aquestes comarques tenen un nombre absolut d’accidents in-
ferior a 100 treballadors. 

Pel que fa a l’índex d’incidència mitjà, a Catalunya ha estat, el 2004,
del 63,9 ‰ (70,6 ‰ l’any 2003). Les comarques per a les quals el nombre
de treballadors i treballadores accidentats és més alt respecte al total de
treballadors i treballadores afiliats són l’Alta Ribagorça (104,9 ‰) i la
Conca de Barberà (100 ‰). Entre les comarques que tenen un índex més
baix destaquen el Pallars Jussà (44,7 ‰), la Terra Alta (46,5 ‰), i el Bar-
celonès (48,1 ‰).

TAULA 140. ACCIDENTS EN JORNADA DE TREBALL AMB BAIXA
PER SECTOR I COMARCA. CATALUNYA 2004

Unitats: nombre d’accidents.

Agricultura Construcció Indústria Serveis Total

Alt Camp 25 170 470 285 950

Alt Empordà 113 617 520 1.182 2.432

Alt Penedès 71 330 1.088 795 2.284

Alt Urgell 17 87 73 85 262

Alta Ribagorça 0 33 4 48 85

Anoia 41 404 1.460 613 2.518

Bages 44 781 2.436 1.366 4.627

Baix Camp 94 1.311 629 1.323 3.357

Baix Ebre 142 496 292 360 1.290

Baix Empordà 129 1.101 490 1.007 2.727

Baix Llobregat 90 3.370 7.297 7.972 18.729

Baix Penedès 22 354 324 546 1.246

Barcelonès 351 8.530 10.071 28.884 47.836

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



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

291

TAULA 140. ACCIDENTS EN JORNADA DE TREBALL
AMB BAIXA PER SECTOR I COMARCA. 

CATALUNYA 2004. (CONTINUACIÓ)

Unitats: nombre d’accidents.

Agricultura Construcció Indústria Serveis Total

Berguedà 27 201 265 261 754

Cerdanya 4 150 33 118 305

Conca de Barberà 16 108 411 89 624

Garraf 58 819 619 893 2.389

Garrigues 25 101 93 39 258

Garrotxa 8 161 556 220 945

Gironès 66 979 1.279 2.299 4.623

Maresme 136 1.546 1.881 2.447 6.010

Montsià 115 272 345 235 967

Noguera 32 136 210 135 513

Osona 102 561 1.922 1.200 3.785

Pallars Jussà 3 44 17 32 96

Pallars Sobirà 4 17 11 49 81

Pla d’Urgell 52 161 435 234 882

Pla de l’Estany 21 117 362 133 633

Priorat 17 16 12 21 66

Ribera d’Ebre 16 76 52 68 212

Ripollès 9 102 276 168 555

Segarra 17 81 437 61 596

Segrià 187 1.152 874 1.908 4.121

Selva 119 752 1.213 1.137 3.221

Solsonès 22 120 114 64 320

Tarragonès 93 1.392 790 2.841 5.116

Terra Alta 7 32 21 9 69

Urgell 20 122 346 255 743

Val d’Aran 0 125 33 135 293

Vallès Occidental 118 3.221 9.338 8.194 20.871

Vallès Oriental 122 1.559 5.008 3.541 10.230

Total Catalunya 2.555 31.707 52.107 71.252 157.621

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria.
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Segons el sector d’activitat afectat, les dades mostren que el 2004, al sec-
tor de l’agricultura, les comarques que han registrat més accidents en jornada
de treball amb baixa han estat el Barcelonès, el Segrià i el Baix Ebre. En
aquest mateix sector, les que menys treballadors i treballadores accidentats
han tingut han estat l’Alta Ribagorça, la Vall d’Aran i el Pallars Jussà.

Al sector de la indústria, les comarques amb més accidents, l’any 2004,
són el Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, i les que en te-
nen menys, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i el Priorat. 

TAULA 141. ACCIDENTS EN JORNADA DE TREBALL 
AMB BAIXA PER GRAVETAT I COMARCA. CATALUNYA 2003-2004

Unitats: nombre d’accidents.

2004
Índex 

d’incidència Dif. 2003-04

Total Lleus Greus Mortals 2004 2003

Alt Camp 950 931 19 0 72,1 84,1 -12,1

Alt Empordà 2.432 2.402 27 3 72,5 73,8 -1,3

Alt Penedès 2.284 2.262 19 3 72,1 79,0 -6,9

Alt Urgell 262 255 5 2 61,0 58,1 3,0

Alta
Ribagorça

85 83 2 0 105,0 115,8 -10,8

Anoia 2.518 2.507 8 3 90,8 91,8 -1,0

Bages 4.627 4.588 36 3 86,1 96,7 -10,6

Baix Camp 3.357 3.317 35 5 70,7 76,7 -5,9

Baix Ebre 1.290 1.275 13 2 75,3 88,3 -13,1

Baix
Empordà

2.727 2.699 27 1 85,5 85,3 0,2

Baix
Llobregat

18.729 18.542 174 13 86,5 92,3 -5,8

Baix Penedès 1.246 1.227 15 4 72,9 95,1 -22,1

Barcelonès 47.836 47.333 464 39 48,1 54,5 -6,4

Berguedà 754 743 11 0 90,2 93,2 -3,0

Cerdanya 305 299 6 0 77,8 88,0 -10,2

Conca 
de Barberà

624 612 9 3 100,0 103,0 -3,0

Garraf 2.389 2.368 19 2 90,4 104,5 -14,1

Garrigues 258 255 3 0 76,1 82,5 -6,4

Garrotxa 945 935 10 0 57,9 62,7 -4,8

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria.
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TAULA 141. ACCIDENTS EN JORNADA DE TREBALL 
AMB BAIXA PER GRAVETAT I COMARCA. CATALUNYA 2003-2004.

(CONTINUACIÓ)

Unitats: nombre d’accidents.

2004
Índex 

d’incidència Dif. 2003-04

Total Lleus Greus Mortals 2004 2003

Gironès 4.623 4.588 32 3 61,0 78,5 -17,5

Maresme 6.010 5.907 98 5 68,9 76,6 -7,7

Montsià 967 954 12 1 74,9 102,6 -27,7

Noguera 513 500 10 3 72,3 86,6 -14,3

Osona 3.785 3.748 32 5 88,1 84,9 3,2

Pallars Jussà 96 89 6 1 44,7 48,8 -4,1

Pallars 
Sobirà 

81 80 1 0 55,0 64,0 -9,0

Pla d’Urgell 882 869 10 3 95,0 119,5 -24,6

Pla de 
l’Estany

633 623 10 0 75,2 94,5 -19,3

Priorat 66 64 2 0 57,5 55,0 2,5

Ribera d’Ebre 212 209 2 1 62,9 73,5 -10,7

Ripollès 555 554 1 0 73,5 93,4 -19,9

Segarra 596 588 8 0 89,1 106,7 -17,6

Segrià 4.121 4.038 73 10 60,6 69,6 -9,1

Selva 3.221 3.188 32 1 76,7 83,5 -6,8

Solsonès 320 314 6 0 82,0 93,6 -11,6

Tarragonès 5.116 5.045 67 4 55,1 69,0 -13,9

Terra Alta 69 67 1 1 46,5 61,5 -15,0

Urgell 743 736 6 1 85,1 98,3 -13,3

Val d’Aran 293 288 4 1 86,9 105,1 -18,3

V. Occidental 20.871 20.669 183 19 68,3 76,6 -8,3

Vallès 
Oriental 

10.230 10.101 122 7 92,1 100,5 -8,4

Catalunya 157.621 155.852 1.620 149 64,0 70,7 -6,7

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria.
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Pel que fa al sector de la construcció, s’observa que les comarques amb
més accidents són el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental.
Les que menys accidents registren a la construcció són el Priorat, el Pallars
Sobirà i la Terra Alta.

Finalment, el sector dels serveis, que registra el nombre més alt d’acci-
dents de tots els sectors (71.252). Les comarques que més accidents han pa-
tit han estat el Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Per
contra, les que menys treballadors i treballadores accidentats registren són
la Terra Alta, el Priorat i el Pallars Jussà. 

Pel que fa a la variació interanual, l’any 2004 incrementen el nombre
d’accidents les comarques de l’Alt Urgell (13,4 %), Osona (5,6 %), el Priorat
(4,7 %), l’Alt Empordà (4,4 %), el Solsonès (1,6 %), l’Anoia (0,6 %) i la
Conca de Barberà (0,3 %). D’altra banda, l’Alta Ribagorça i les Garrigues
no han registrat cap variació, i la resta de comarques han disminuït con-
siderablement el nombre d’accidents; entre aquestes comarques desta-
quen: el Montsià (23,5 %), la Terra Alta (22,4 %), la Ribera d’Ebre (14,9 %),
el Gironès (14,8 %), el Ripollès (14,7 %), el Tarragonès (12,9 %) i el Barcelo-
nès (10,7 %). 

D’altra banda, les comarques que registren una disminució més elevada
dels accidents, en nombres absoluts, han estat el Barcelonès (5.236 acci-
dents menys), el Vallès Occidental (1.597), el Gironès (748), el Tarragonès
(706) i el Baix Llobregat (631).

Amb relació a la variació de l’índex d’incidència, respecte a l’any 2003,
destaca la disminució a les comarques del Montsià, el Baix Penedès i el Ri-
pollès. L’increment solament s’ha produït a les comarques d’Osona, l’Alt
Urgell, el Priorat i el Baix Empordà.

Finalment, pel que fa a la tasca inspectora, el nombre d’expedients
iniciats per infraccions de seguretat i condicions de salut en el treball,
l’any 2004, ha estat de 3.920 expedients; la quantia proposada per al total
d’infraccions ha estat de 17,5 milions d’euros. En relació amb l’any 2003,
hi ha una disminució del nombre d’expedients del 6,4 %, i de la quantia de
les sancions proposades, amb 1,5 milions d’euros.
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6. CONCLUSIONS I CONSIDERACIONS

EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT, L’OCUPACIÓ 

I L’ATUR A CATALUNYA

Aquest any 2004 s’ha desplegat una escassa activitat normativa pel que
fa a les polítiques d’ocupació; tot i així, s’ha continuat aprofundint en els
mecanismes de coordinació per part dels estats membres. 

El PNAE 2004 fixa per primera vegada, com a objectius a assolir el
2005, una taxa global d’ocupació del 61,1 %, una taxa d’ocupació femenina
del 48,5 % i del 41,7 % per al tram d’edat comprès entre els 55 i els 64 anys. 

Les dades sobre el mercat de treball a Catalunya per a l’any 2004 mos-
tren que es manté la tendència al creixement de l’ocupació i a la reducció
de l’atur, però amb menys intensitat que en anys anteriors i amb menys for-
ça que a Espanya.

La població activa a Catalunya és de 3.191.100 persones, fet que repre-
senta una taxa d’activitat del 59,8 %, 4 punts superior a l’estatal. Girona té
l’índex d’activitat més elevat, el 66,3 %, i Lleida el més baix, el 54,3 %. La
diferència entre l’activitat masculina i la femenina continua sent conside-
rable, el 70 % i el 50,1 %, respectivament. Cal tenir en compte que, se-
gons la nova metodologia EPA 2005, les estimacions de la població
activa el 2004 augmenten en 248.900 persones, però quasi no en queda
afectada la taxa d’activitat, que se situa en el 60,3 %. 

La població ocupada és de 2.899.100 persones, cosa que significa un in-
crement interanual per a Catalunya de l’1,3 %, mentre que a Espanya l’aug-
ment és del 2,5 %. Aquest increment és impulsat per l’ocupació femenina,
que, a Catalunya, en relació amb el 2003, és del 3,9 %; en canvi, els homes
presenten un decrement del 0,5 %. El 62,4 % de l’ocupació correspon als
serveis i el 24,8 % a la indústria. Per grups d’edat, s’observen comporta-
ments diferents segons els sexes; així, les dones entre 20 i 24 anys presenten
un descens interanual del 5,8 %, i en els homes hi ha un augment del 0,5 %.
D’altra banda, les dones ocupades de 55 anys i més creixen el 5,7 %, mentre
que els homes decreixen el 3,3 %. La taxa d’ocupació a Catalunya és del
54,3 % i la femenina, del 44,2 %.  

Si s’observen les taxes d’ocupació de 15 a 64 anys per mesurar la
convergència amb la UE i el grau d’assoliment de l’EEO, se’n desprèn
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que l’any 2003 la taxa d’ocupació per aquesta franja d’edat era, a
Catalunya, del 66,6 %; a Espanya, del 59,7 %; a la UE-15, del 64,3 %,
i a la UE-25, del 62,9 %; per tant, Catalunya presenta el millor indica-
dor. No és així per a la taxa d’ocupació femenina, que a Catalunya és
del 54,8 %, 1,2 punts per sota de la de la UE-15. 

La nova metodologia de l’EPA incrementa els ocupats a Catalunya en
207.400 persones i la taxa d’ocupació, 0,6 punts. Cal destacar que 189.200 dels
ocupats que afloren són d’origen estranger; per tant, les noves dades de l’En-
questa permeten reflectir millor la presència en el mercat de treball de la po-
blació immigrada. La població ocupada nascuda a l’estranger representa el
12,1 % del total de la població ocupada.

Les persones assalariades a Catalunya, l’any 2004, són 2.381.600. S’in-
crementen, en relació amb l’any anterior, l’1,2 % i ho fan relativament més
els assalariats indefinits, l’1,3 %, que els temporals, el 0,6 %. La taxa de
temporalitat a Catalunya és elevada, del 21,9 %, però inferior a l’espanyola,
el 30,6 %. Pel que fa al sector públic, la taxa de temporalitat s’ha incremen-
tat 1,4 punts en relació amb l’any 2003, i ha passat del 16,5 % al 17,9 %.  

L’afiliació a la Seguretat Social reitera aquest creixement de l’ocupació: la
mitjana anual d’afiliats l’any 2004 a Catalunya és de 3.073.300 persones, fet
que representa un increment interanual del 2,5 %. L’afiliació estrangera és
el 7,6 % del total (234.969 persones). Catalunya és la comunitat autònoma
amb més nombre de treballadors estrangers, que representen el 22,4 % del
total d’estrangers a Espanya.

El nombre de persones en atur és pràcticament el mateix que el de
l’any anterior; per tant, la intensitat en la reducció de l’atur s’alenteix i,
enguany, 292.100 persones es troben sense feina a Catalunya. A Espanya,
en canvi, la reducció interanual de l’atur és del 2,5 %, amb 2.073.800 per-
sones desocupades. Tot i així, la taxa d’atur catalana (9,2 %) és inferior a l’es-
panyola (10,8 %). La diferència entre les taxes masculines i femenines és
superior per al conjunt d’Espanya –7 punts superior per a les dones– que a
Catalunya, on la distància és de 4,6 punts. La taxa d’atur juvenil està molt per
sobre de la mitjana i per sobre dels índexs europeus; així, a Catalunya, la taxa
d’atur per als joves de 16 a 19 anys és del 30 % i per als de 20 a 24 anys,
del 20 %. Segons grups d’edat i sexes, destaca l’important increment de les
desocupades de 20 a 24 anys, que ho fan un 31,7 %. Els indicadors d’atur
de llarga durada són prou positius i mostren que el 55,7 % dels desocupats
triguen menys d’un any a trobar una feina. 
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La nova metodologia EPA incrementa en 41.400 persones l’atur a
Catalunya i la taxa d’atur en mig punt, que, per tant, assoleix el 9,7 %.

Finalment, cal assenyalar que la mitjana anual de persones registrades
com a aturades a les oficines del SOC és de 204.543, fet que significa un
increment interanual del 2,4 %.

LES POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ: EL SERVEI

D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA I ALTRES OPERADORS

En primer lloc, i pel que fa a la intermediació laboral del SOC, cal asse-
nyalar que continua la tendència de l’any anterior de disminució d’ofertes
gestionades, el 7,5 % menys. El 49,4 % de llocs gestionats corresponen a
“treballadors no qualificats” i el 19,9 % a “treballadors de serveis de res-
tauració, serveis personals i comerç”. La intermediació del SOC repre-
senta el 29 % del total d’ofertes gestionades arreu de l’Estat.

El programa de formació ocupacional per a persones en atur presenta un
increment de gestió en relació amb l’any anterior. S’han impartit 2.978 cur-
sos, hi han participat 40.908 alumnes i la subvenció atorgada ha estat
de 66.545.731,56 euros.

Del programa accions integrades per a persones amb especials dificul-
tats d’inserció destaca que el 50 % d’aquest es destina al col·lectiu de per-
sones amb discapacitat.

Del programa de garantia social, especial per a joves que no han assolit
la formació secundària obligatòria, se n’han dut a terme 132 cursos i se n’ha
incrementat la subvenció el 15,7 % en relació amb l’any 2003.

El nombre de cursos de reciclatge professional ha estat inferior al de
l’any anterior a causa del retard en la sortida de la convocatòria. S’han im-
partit 2.670 cursos, hi han participat 30.462 alumnes i la subvenció atorga-
da ha estat de 18.134.971,09 euros.

Dins dels programes de foment de l’ocupació, cal assenyalar que, a par-
tir del servei d’autoempresa, enguany s’han creat 2.249 empreses, que han
generat 4.434 llocs de treball. Pel que fa a la promoció de l’ocupació autò-
noma i segons dades de gestió de l’any 2003, s’han concedit 2.505 subven-
cions per un import de 5.352.720,3 euros.

Els pactes territorials revesteixen una especial importància dins de les polí-
tiques actives perquè representen la voluntat dels agents econòmics i socials
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d’optimitzar els recursos en un determinat territori. L’any 2004 hi ha 23 pactes
vigents a Catalunya i la subvenció atorgada ha estat de 13.764.234 euros, fet
que representa quasi doblar el finançament de l’any anterior.

L’1 de gener del 2004 entra en vigor a Espanya el nou model de forma-
ció contínua. D’altra banda, aquest any ha estat el primer de funcionament
del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya mitjançant la gestió
de les convocatòries de contractes programa i d’accions complementàries.
La subvenció atorgada per als contractes programa 2004-2005 ha estat de
20.729.498 euros, i de 2.591.187,5 euros per a la convocatòria d’accions
complementàries 2004.

FLUXOS D’ENTRADA I SORTIDA DEL MERCAT 

DE TREBALL

Aquest any 2004 s’han registrat 2.520.017 contractes laborals amb lloc
de treball a Catalunya, la qual cosa ha representat un augment del 20,8 %, i
s’ha trencat la tendència a la baixa de la contractació d’aquests darrers anys.
D’aquests contractes, 499.308 han estat formalitzats per ETT, amb un in-
crement del 31,3 % respecte de l’any anterior.

Del total de contractes registrats, el 12,6 % són indefinits, la mateixa pro-
porció que l’any anterior. El contracte indefinit més utilitzat, en el 42,4 % dels
casos, és el contracte convertit en indefinit; i l’origen d’aquests contractes,
el 62 % dels casos, és un contracte eventual per circumstàncies de la produc-
ció. En el sector serveis es concentren el 72,8 % dels contractes indefinits.

D’altra banda, els contractes temporals representen el 87,4 % de la contrac-
tació. El contracte temporal més utilitzat és l’eventual per circumstàncies de la
producció i també és en el sector serveis on es concentra la major part de la con-
tractació temporal: gairebé el 80 % de la contractació temporal té lloc en aquest
sector. Amb relació a la durada dels contractes temporals, és remarcable que el
45 % d’aquests contractes no sobrepassi els tres mesos de durada.

Pel que fa a la distribució dels contractes entre homes i dones, les dades
mostren que el 52,2 % dels contractes recauen en els homes i el 47,8 % en
les dones. El contracte d’obra o servei és el que ha estat més utilitzat per als
homes i el contracte temporal a temps parcial, per a les dones.

Una característica remarcable dels contractes subscrits l’any 2004 és que el
63,6 % d’aquests recau sobre treballadors amb estudis primaris; malgrat aques-
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ta dada, s’ha de tenir en compte que el 32,7 % de la població ocupada té estudis
superiors i que continua la tendència a l’increment de la població ocupada amb
formació superior. Pel que fa a les empreses contractants, gairebé la meitat de
la contractació la duen a terme empreses amb menys de 50 treballadors.

Amb relació a la rotació laboral, entesa com la mitjana de contractes que
formalitzen les persones que han estat contractades dues o més vegades al
llarg de l’any, s’ha d’assenyalar que l’índex de rotació, l’any 2003, ha estat
de 3,55 contractes per persona. Les persones que han rotat l’any 2003 en el
mercat laboral han estat 423.095, les quals representen el 17,1 % del total
d’assalariats. És remarcable que el 50 % del conjunt d’assalariats de menys
de 25 anys han rotat en el mercat de treball i que, del conjunt de la població
que ha rotat en el mercat de treball, el 29,2 % han estat contractats en una
mateixa empresa i el 70,8 %, per diferents empreses.

Pel que fa a les conciliacions i els acomiadaments, aquest any hi ha ha-
gut 35.910 conciliacions individuals per acomiadament i el nombre
d’acomiadaments efectius registrats en el mateix acte de conciliació ha estat
de 20.751, amb un descens del 16 % respecte de l’any anterior. És el segon
any consecutiu que es produeix un descens tant en el nombre d’expedients de
conciliacions individuals tramitats com en el d’acomiadaments efectius pro-
duïts. Igual que l’any anterior, els acomiadaments afecten majoritàriament els
treballadors dels sectors de la indústria i els serveis.

Els expedients de regulació d’ocupació autoritzats que han extingit la
relació laboral han estat 419 i han afectat 7.720 treballadors, el 58,8 % dels
quals han estat homes i el 41,2 %, dones. Aquestes extincions, respecte a
l’any anterior, han significat un descens del 28 %. Es pot destacar que el
nombre més elevat d’extincions es produeix en la indústria tèxtil.

RELACIONS LABORALS

De l’anàlisi de la negociació col·lectiva es desprèn que hi ha 821 acords
col·lectius que tenen l’inici de la seva vigència aquest any 2004, el 23,4 %
menys que l’any 2003, en el qual es van registrar 1.072 acords. Els acords
col·lectius, l’any 2004, afecten 202.094 empreses i 1.808.190 treballadors,
amb una disminució respecte a l’any anterior del 3 % i de l’11,8 %, respec-
tivament. És remarcable que el 99,7 % de les empreses i el 90,7 % dels tre-
balladors estan afectats per acords sectorials. D’altra banda, aquest any
també hi ha hagut una disminució dels acords de vigència anual, tendència
que s’ha anat produint des de l’any 2000. 



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2004

300

A Catalunya, la jornada anual mitjana pactada en els acords col·lectius
amb vigència econòmica l’any 2004 ha estat de 1.758,5 hores. Els acords
de sector pacten una jornada superior als acords d’empresa i la diferència
rau en 162,9 hores més. La jornada pactada es manté amb petites diferènci-
es respecte a l’any anterior. S’ha de tenir en compte que aquesta diferència
pot ser motivada perquè les bases de dades del Departament de Treball i In-
dústria no permeten fer el seguiment de convenis concrets, atès que només
se centren en els convenis amb vigència econòmica de l’any que s’analitza.

Pel que fa a l’increment salarial mitjà pactat en la totalitat d’acords de
Catalunya, aquest any 2004 ha estat del 3,5 %, un cop feta la revisió salari-
al; en els acords d’empresa l’increment ha estat del 3,4 % i en els acords de
sector, del 3,6 %.

Amb relació a la conflictivitat laboral, es pot assenyalar que aquest any
s’han fet 93 vagues en les quals han participat 48.777 treballadors; respecte a
l’any anterior, això ha representat un descens del 31,6 % en el nombre de va-
gues i un augment del 28,7 % en el nombre de treballadors participants. Les jor-
nades perdudes a causa de les vagues han estat 95.801, el doble de les que es
van perdre l’any anterior, i el sector més afectat per les vagues, igual que l’any
anterior, ha estat el sector industrial. El nombre més elevat de vagues s’ha dut
a terme com a mesura de pressió en cas d’anunci de tancament patronal. També
és remarcable que l’Autoritat Laboral ha dut a terme 222 mediacions a fi d’evi-
tar una vaga i que el Tribunal Laboral de Catalunya n’ha fet 62.

Respecte als expedients de regulació d’ocupació, aquest any 2004 se
n’han autoritzat 562, que han afectat 10.523 treballadors. Pel que fa als
efectes dels expedients, s’ha extingit la relació laboral de 7.720 treballa-
dors, s’ha suspès la relació laboral a 2.710 treballadors i s’ha reduït la jor-
nada a 93 treballadors. El nombre de treballadors afectats per expedients de
regulació d’ocupació ha sofert un descens del 24 % respecte a l’any anteri-
or, i aquest any, seguint la tendència del darrer, el nombre més elevat de tre-
balladors afectats és del sector de la indústria.

Pel que fa a la solució extrajudicial de conflictes, es pot assenyalar que
l’Autoritat Laboral catalana ha dut a terme 463 mediacions, 230 conciliaci-
ons col·lectives i 74.493 conciliacions individuals i que el Tribunal Laboral
de Catalunya ha tramitat 716 expedients, 38 dels quals han estat arbitratges,
613 conciliacions col·lectives i 65 conciliacions individuals.

Aquest any s’han constituït 39 associacions empresarials i 16 associacions
sindicals.
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SEGURETAT I SALUT LABORAL

L’anàlisi de l’evolució de l’accidentalitat, tant a Catalunya com al con-
junt de l’Estat, durant els últims cinc anys mostra una tendència al descens.
Aquesta tendència, observada durant els anys 2001 al 2004, fa pensar que
les estratègies engegades aporten elements positius, tot i que cal constatar
la manca de polítiques de seguretat i salut en el treball. L’única política
existent es limita a la producció de normativa, qüestió important però insu-
ficient.

Els accidents laborals es van reduir a Catalunya durant el 2004 en l’1,09 %,
en relació amb l’exercici anterior. El nombre total d’accidents (amb baixa i sen-
se baixa) ha estat de 333.693, amb 3.728 accidents menys que l’any 2003. 

Del total d’accidents, el 47,2 % han estat motiu de baixa, i el 52,8 %
s’han cursat sense baixa. Cal destacar que, si bé els accidents en jornada de
treball, amb baixa, presenten un descens del 7,3 %, els accidents sense bai-
xa augmenten el 5,2 %, en relació amb l’any 2003. Els accidents in itinere
augmenten un 23,7 % (3.323 accidents més). Pel que fa als accidents amb
baixa en jornada de treball, Catalunya presenta un davallada de l’acciden-
talitat a partir de l’any 2002; i les xifres del 2004 estan fins i tot per sota de
les del 2000, amb 25.772 accidents menys i una reducció del 14,5 % respec-
te d’aquest any.

Altrament, l’evolució dels accidents in itinere presenta una tendència al crei-
xement. A Catalunya, les xifres han anat augmentant en el període 2001-2004:
s’ha passat de 12.859 accidents, l’any 2001, a 17.341 l’any 2004, amb una
variació del 34,9 %. No obstant això, en el mateix període el nombre d’ac-
cidents mortals s’ha reduït el 5,7 %.

Respecte als accidents mortals (215), s’observa un descens del 10 %.
Pel que fa a la mortalitat produïda en jornada de treball, aquesta disminueix
l’1,3 %. Els accidents mortals produïts en els desplaçaments disminueixen
de manera significativa, 66 accidents, amb una disminució del 26,7 %, la
xifra més baixa dels darrers sis anys. 

Tot i que els valors en nombres absoluts es presenten molt dispars en-
tre els dos gèneres, la proporció dins de les diferents gravetats respecte al
total de cadascun dels sexes es manté relativament constant. Del total
d’accidents, 157.621, el 77,1 % corresponen als homes (el 0,9 % menys
que l’any 2003) i el 22,9 % els han patit dones (el 0,9 % més que durant
el període anterior). 
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Així, quant al percentatge d’accidents lleus, els homes n’assoleixen
el 98,7 % i les dones, el 99,5 %. Pel que fa als accidents greus i mortals, els
homes n’assoleixen l’1,2 % i el 0,1 %, respectivament; i les dones, el 0,5 %
i el 0,03 %. Els accidents lleus continuen sent els més nombrosos, 155.852, però
amb una disminució del 7,31 % respecte a l’any 2003; una disminució del
8,4 % en el cas dels homes i del 3,9 % en el cas de les dones. 

Pel que fa als accidents greus, han experimentat un increment de l’1,2 %
respecte de l’any 2003. Si se’n fa l’anàlisi per gènere, els homes presenten xi-
fres inferiors a l’any anterior, el 2,8 %, i, en els cas de les dones, hi ha un aug-
ment del 43,8 %. 

El mateix passa amb els accidents mortals, si bé la disminució global és
de l’1,3 % en relació amb l’any 2003. Si ho analitzem per gènere, les dones
presenten un increment del 175 % i els homes experimenten una disminució
del 4,8 %.
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1. DINÀMICA DEMOGRÀFICA

1.1. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ

La població resident a Catalunya en data 1 de gener de 2004, segons les da-
des del padró continu d’habitants, és de 6.813.319 persones. Un total de
109.173 persones més resideixen a Catalunya respecte a l’1 de gener del 2003,
fet que representa un augment de l’1,6 %. Aquest increment és inferior al re-
gistrat al llarg de l’any 2002, en què la població catalana resident va augmen-
tar el 3 % (197.706 persones, en termes absoluts).

D’altra banda, i atenent igualment a les dades del padró continu d’habitants,
la població espanyola, en data 1 de gener de 2004, és de 43.197.684 persones,
fet que significa que 480.620 persones s’han empadronat a Espanya al llarg
del 2003. El creixement relatiu de la població mostra, paral·lelament al
cas de Catalunya, signes de decreixement: la població espanyola ha crescut
al llarg de l’any 2003 un 1,1 %, enfront del 2,1 % corresponent a l’any 2002.

El pes relatiu de la població catalana respecte al total poblacional esta-
tal, l’1 de gener del 2004, és del 15,8 %, i segueix la seva tendència positiva,
ja que fa un any era del 15,7 %, i l’1 de gener del 2002 era del 15,6 % de la
població estatal. 

Atenent a l’evolució de la població per comunitats autònomes al llarg
del 2003, el nombre de residents a Catalunya és un dels que més creix
(1,13 %), juntament amb la Rioja (2,14 %), Múrcia (2,01 %) i Castella-la
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Manxa (1,82 %). Les comunitats autònomes que menys creixen l’any 2003 en
termes de nous residents són el País Basc (0,15 %) i Extremadura (0,13 %).
Astúries, Galícia, Ceuta i Melilla han perdut població resident al llarg
del 2003 (taula 142). 

TAULA 142. POBLACIÓ PER COMUNITATS AUTÒNOMES. 
ESPANYA 2003-2004

L’increment de la població catalana al llarg de l’any 2003 és degut fo-
namentalment a la immigració: de les 109.173 persones que es van inscriu-
re al padró d’habitants l’any 2003, un total de 99.838 eren immigrants (el
91,4 %). D’altra banda, s’observa una desacceleració del nombre de nous
immigrants residents: si l’any 2003 s’aprecia un increment interanual del
18,4 % de nous immigrants inscrits al padró, aquesta xifra fou del 29 %
l’any 2002 i del 48,5 % el 2001.  

Unitats: nombre de persones i variació relativa en percentatge.

01/01/04 01/01/03 Var. abs. Var. rel.

TOTAL 43.197.684 42.717.064 480.620 1,13

Andalusia 7.687.518 7.606.848 80.670 1,06

Aragó 1.249.584 1.230.090 19.494 1,58

Astúries 1.073.761 1.075.381 -1.620 -0,15

Balears 955.045 947.361 7.684 0,81

Canàries 1.915.540 1.894.868 20.672 1,09

Cantàbria 554.784 549.690 5.094 0,93

Castella - la Manxa 1.848.881 1.815.781 33.100 1,82

Castella i Lleó 2.493.918 2.487.646 6.272 0,25

Catalunya 6.813.319 6.704.146 109.173 1,63

Comunitat Valenciana 4.543.304 4.470.885 72.419 1,62

Extremadura 1.075.286 1.073.904 1.382 0,13

Galícia 2.750.985 2.751.094 -109 0,00

Madrid 5.804.829 5.718.942 85.887 1,50

Múrcia 1.294.694 1.269.230 25.464 2,01

Navarra 584.734 578.210 6.524 1,13

País Basc 2.115.274 2.112.204 3.070 0,15

La Rioja 293.553 287.390 6.163 2,14

Ceuta 74.654 74.931 -277 -0,37

Melilla 68.016 68.463 -447 -0,65

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE.
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Catalunya es confirma com un dels principals destins de la immigració: el
pes relatiu de la immigració resident a Catalunya respecte a Espanya segueix
en augment: el 21,2 % dels nous immigrants empadronats a Espanya ho va fer
a Catalunya l’any 2003, enfront del 20,4 % l’any 2002 i del 19,3 % l’any 2001.

Segons dades de l’EUROSTAT referents a l’1 de gener del 2004, la UE
dels 25 té una població de 456.448.500 habitants. Un total de cinc dels nous
estats membres presenten un creixement negatiu de la seva població al llarg
de l’any 2003 i són: Estònia (-0,4 %), Letònia (-0,5 %), Lituània (-0,5 %),
Hongria (-0,3 %) i Polònia (-0,1 %); en tots aquests casos, llevat d’Hongria,
el creixement negatiu és conseqüència tant del resultat negatiu del creixe-
ment natural de la població com de l’evolució igualment negativa del saldo
migratori. 

A la resta d’estats que formen part de la UE-25, s’aprecia un increment de
la població al llarg de l’any 2003; els estats que més creixen són Xipre (2,2 %),
Espanya (1,6 %)1 i Irlanda (1,5 %); per contra, la República Txeca (0,1 %),
Alemanya (0,0 %), Eslovènia (0,1 %) i Eslovàquia (0,0 %) són els estats que
menys creixen en el marc de la UE ampliada. 

En alguns casos, com són els de la República Txeca, Alemanya, Grècia,
Itàlia, Àustria i Eslovènia, aquesta evolució positiva és conseqüència de la
immigració, ja que aquests països presenten creixements naturals negatius,
que queden absorbits i superats per l’evolució positiva del saldo migratori
(taula 143). 

Respecte a l’evolució dels components del creixement natural, un to-
tal de 439.863 naixements es produeixen a Espanya al llarg de l’any
2003, 23.345 més que l’any 2002, i es confirma la tendència ascendent
de la taxa de natalitat,2 que se situa en el 10,5 % l’any 2003, mig punt
per sobre de la de l’any 2000, i un punt per sobre de la corresponent a
l’any 1997. 

Segons dades de l’INE, aquest increment del nombre de naixements a
Espanya és conseqüència, en part, de l’augment de la fertilitat de les mares
estrangeres. L’any 2003 es registren 53.306 naixements de mare estrangera,
un 22,6 % més que els registrats el 2002. D’altra banda, els naixements de
mare estrangera segueixen augmentant la seva importància respecte al total

1. La dada proporcionada per l’Eurostat referent a l’increment de la població espanyola al
llarg del 2003 difereix de la proporcionada per l’INE a partir de la revisió del padró continu
d’habitants en data 1 de gener de 2004, a causa de la utilització de diferents criteris per a la
seva obtenció. 
2.  Nombre de naixements per cada 1.000 habitants.
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de naixements a Espanya i representen, l’any 2003, el 12,2 % del total, en-
front del 10,4 % de l’any 2002 i del 8,2 % de l’any 2001.

TAULA  143. EVOLUCIÓ DE POBLACIÓ. UNIÓ EUROPEA 2003-2004

Unitats: nombre de persones i creixement relatiu en percentatge.

Població
en data

01/01/2003

Creix.
natural

Saldo
migratori

Creix.
total

Creix.
rel.

Població 
en data

01/01/2003

UE 454.559.900 200.300 1.688.300 1.888.600 0,42 456.448.500

Eurozona 306.705.800 202.000 1.510.300 1.712.300 0,56 308.418.100

Bèlgica 10.355.800 5.000 35.200 40.200 0,39 10.396.000

Txèquia 10.203.300 -17.600 25.800 8.200 0,08 10.211.500

Dinamarca 5.383.500 7.100 7.000 14.100 0,26 5.397.600

Alemanya 82.536.700 -143.000 144.900 1.900 0,00 82.538.600

Estònia 1.356.000 -5.000 -400 -5.400 -0,40 1.350.600

Grècia 11.006.400 -200 34.900 34.700 0,32 11.041.100

Espanya 41.550.600 53.000 594.300 647.300 1,56 42.197.900

França 59.635.000 210.700 55.000 265.700 0,45 59.900.700

Irlanda 3.963.600 32.700 28.300 61.000 1,54 4.024.600

Itàlia 57.321.100 -28.300 511.300 483.000 0,84 57.804.100

Xipre 715.100 2.700 12.900 15.600 2,18 730.700

Letònia 2.331.500 -11.500 -800 -12.300 -0,53 2.319.200

Lituània 3.462.600 -10.400 -6.300 -16.700 -0,48 3.445.900

Luxemburg 448.300 1.300 2.000 3.300 0,74 451.600

Hongria 10.142.400 -41.200 15.500 -25.700 -0,25 10.116.700

Malta 397.300 900 1.700 2.600 0,65 399.900

Holanda 16.192.600 59.500 2.800 62.300 0,38 16.254.900

Àustria 8.082.000 -300 32.300 32.000 0,40 8.114.000

Polònia 38.218.500 -14.200 -13.700 -27.900 -0,07 38.190.600

Portugal 10.407.500 3.900 63.500 67.400 0,65 10.474.900

Eslovènia 1.995.000 -2.000 3.400 1.400 0,07 1.996.400

Eslovàquia 5.379.200 -500 1.400 900 0,02 5.380.100

Finlàndia 5.206.300 7.600 5.800 13.400 0,26 5.219.700

Suècia 8.940.800 6.200 28.700 34.900 0,39 8.975.700

Regne Unit 59.328.900 83.800 103.000 186.800 0,31 59.515.700

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Eurostat.
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D’altra banda, l’any 2003 es registren a Espanya un total de 383.729 de-
funcions, 17.191 més que l’any anterior, i la taxa de mortalitat3 se situa en
el 9,2 % enfront del 8,9 % de l’any 2002.

El creixement vegetatiu4 de la població a Espanya l’any 2003 és de
56.134 habitants, xifra superior a la corresponent a l’any 2002 i que és de-
guda, en part, a l’evolució de la població estrangera resident: el 79,5 % del
creixement vegetatiu registrat a Espanya l’any 2003 és imputable a la població es-
trangera.  

Pel que fa a Catalunya, al llarg de l’any 2003 s’han produït un total de
73.084 naixements, i és una de les comunitats autònomes que registra un
dels creixements vegetatius més alts (11.705 persones), juntament amb
Madrid i Andalusia; en canvi, Galícia, Castella i Lleó, Astúries, Aragó,
Cantàbria i Extremadura registren creixements vegetatius negatius. 

La taxa de natalitat se situa a Catalunya en l’11,1 % l’any 2003, més de
mig punt per sobre de la mitjana estatal. Per comunitats autònomes, les ta-
xes de natalitat més altes corresponen a Melilla, Ceuta, Múrcia, Madrid i
Andalusia; les més baixes, a Astúries, Castella i Lleó, Galícia i Cantàbria. 

La consolidació de la tendència ascendent de la taxa de natalitat és de-
guda a l’evolució positiva de l’indicador de fecunditat, que mesura el nom-
bre de fills per dona, i que se situa, l’any 2003, a Espanya en l’1,3 enfront
de l’1,2 del 2002. Aquesta evolució confirma la consolidació de la recupe-
ració de la fecunditat, que assoleix l’any 2003 el seu valor més elevat des
del 1993. 

La fecunditat a Espanya es troba, però, encara per sota de la mitjana de
la dels països membres de la UE-15 i de la UE-25, que se situa en l’1,5 %.
Els nous estats membres es caracteritzen per una baixa fecunditat, i els
corresponen set dels deu valors més baixos d’aquest indicador.   

Catalunya segueix també aquesta tendència positiva, i el seu indicador
de fecunditat assoleix el valor d’1,4 fills per dona l’any 2003, lleugerament
per sobre de la mitjana estatal. Per comunitats autònomes, només estan per
sobre de Catalunya en el valor d’aquest indicador, Múrcia, Ceuta i Melilla;
amb els valors més baixos d’aquest indicador es troben Astúries, Castella i
Lleó i Galícia.   

3. Nombre de defuncions per cada 1.000 habitants.
4. Diferència entre el nombre de naixements i defuncions.
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La fecunditat es desplaça a edats més elevades: les mares catalanes
tenen el seu primer fill a l’edat de 30,9 anys i les espanyoles a la de 30,8
anys, mentre que la mitjana de la UE està en els 29,4 anys; les mares més
joves, les dones lituanes, tenen el seu primer fill als 24,3 anys.5  

L’esperança de vida de la població catalana –segons dades de l’IDESCAT–
se situa entre les més favorables de la UE: 76,9 anys per als homes i 83,4 per a
les dones, l’any 2002. Atenent a dades de l’EUROSTAT, l’esperança de vida a
Espanya és la més alta de tots els països de la UE ampliada, i se situa l’any 2003
en els 83,7 anys; la mitjana de la UE està en els 81,1 anys, i la població amb
l’esperança de vida més curta és l’hongaresa, amb 76,6 anys.  

Respecte a les causes de mort,6 el primer lloc l’ocupen les malalties car-
diovasculars, que són responsables del 34,1 % del total de defuncions a Espa-
nya. El segon lloc l’ocupen els tumors, responsables del 26,5 % del total de morts. 

1.2. ESTRUCTURA DEMOGRÀFICA 

La població resident a Catalunya l’1 de gener del 2004 és de 6.813.319 per-
sones, 3.366.329 de les quals són homes i 3.446.990 són dones. 

Les dades del padró continu d’habitants corresponents a l’any 2003 ens
mostren que els grups d’edat més nombrosos a Catalunya són els que cor-
responen a les edats compreses entre els 25 i els 40 anys, que representen
el 26,4 % de la població catalana, i que corresponen a les generacions del
conegut baby boom.

Aquesta estructura poblacional, en què el gruix de la població es troba
en els trams d’edat centrals, difereix considerablement de l’estructura de la
població catalana corresponent al cens de l’any 1991, en què els grups
d’edat més nombrosos a Catalunya corresponien a les edats compreses en-
tre els 15 i els 30 anys. Aquestes generacions han assolit actualment l’edat
adulta, fet que explicaria, en part, l’augment dels naixements a Catalunya i,
en conseqüència, l’increment de la població de 0 a 4 anys, que passa de sig-
nificar el 4,6 % del total poblacional l’any 1991 i el 4,8 % l’any 2001, al 5 %
l’any 2003.  

D’altra banda, la població més gran de 65 anys resident a Catalunya l’1
de gener del 2004 és de 1.152.493 persones, el 58,2 % de les quals són do-

5. Les dades corresponents a Catalunya són de l’any 2003; la resta, del 2002.
6. INE, “Defuncions segons causa de mort”, 23 de desembre de 2004 (dades referents a
l’any 2002).
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nes. El pes d’aquest grup d’edat respecte a la població total ha augmentat
al llarg del període comprès entre els dos darrers censos: si l’any 1991
aquest col·lectiu representava el 14 % del total poblacional, l’any 2001 en
representa el 17 %. Atenent a les dades del padró, l’1 de gener del 2004 la
població catalana de més de 65 anys representa el 16,9 % de la població to-
tal, enfront del 17,1 % de l’any anterior; el descens del pes d’aquest grup
de població es pot imputar a l’augment del nombre d’empadronaments de
població immigrant, la major part de la qual és població jove-adulta.

Dins del grup de persones de més de 65 anys va guanyant pes la pobla-
ció corresponent als grups d’edat més avançada. Un total de 128.139 per-
sones de més de 85 anys resideixen a Catalunya l’1 de gener del 2004, el
70,9 % de les quals són dones: el sobreenvelliment a Catalunya és femení. 

S’aprecia un augment de la presència dels més grans de 85 anys en el
grup de població de més de 65 anys; així ho demostra l’evolució de l’índex
de sobreenvelliment:7 8,4, l’any 1991; 10,5, l’any 2001; 10,9, l’any 2002, i
11,1 l’any 2003. 

Atenent a les dades de l’EDDS (1999),8 cal diferenciar entre l’esperan-
ça de vida als 65 anys i l’esperança de vida en aquesta edat lliure de depen-
dència: a Catalunya, si la primera és de 20,5 anys per a les dones i 16,3 anys
per als homes, l’esperança de vida lliure de dependència és de 14,4 anys per
a les dones i de 13,6 anys per als homes. Per tant, les dones viuen més anys,
però aquests anys de més els viuen en situació de dependència. 

Un altre indicador del procés d’envelliment de la població catalana és
l’evolució del pes dels menors de 15 anys respecte a la població total. Si
aquest grup de població representava el 17,8 % de la població total l’any
1991, l’any 2001 passa a representar el 13,8 % del total poblacional i
l’any 2003, el 13,6 %. 

D’altra banda, les persones més grans de 65 anys, que representen
el 16,9 % respecte al total de la població catalana, superen les menors
de 15 –el 13,6 % del total de la població– l’any 2003 (1.152.493 en-
front de 950.482), la qual cosa representa l’augment de la dependència
senil respecte de la juvenil (24,5 % i 20,2 %, respectivament).

El recanvi de la població en edats actives manté una tendència positiva,
ja que se situa en 92,7 persones de 60 a 64 anys, pròximes a abandonar el
mercat de treball, per cada 100 persones de 15 a 19 anys, que representen

7. Índex de sobreenvelliment: (P85+ / P65+) * 100.
8. Enquesta sobre discapacitats, deficiències i estat de salut.
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noves entrades a l’activitat laboral.9 Aquest indicador mostra una evolució
a l’alça respecte del 2002, any en què l’índex de recanvi de població en
edats actives se situava en el 87,5 % (taula 144).

Les conseqüències de l’envelliment de la població han estat posades
de manifest per la Comissió Europea, que, a partir de projeccions pobla-
cionals realitzades per al període 2004-2050, conclou que la població en
edat de treballar de la UE ampliada disminuirà en 52 milions de perso-
nes l’any 2050.10

TAULA 144. POBLACIÓ DE MÉS DE 65 ANYS PER GRUPS D’EDAT.
CATALUNYA 2003

Segons la Comissió Europea, la població de la UE-25 creixerà fins l’any
2025 gràcies a l’evolució positiva del saldo migratori i, a partir d’aquesta data,
començarà a disminuir de manera progressiva. La proporció de població en

9. Índex de dependència senil (P65+/P15-64)*100; índex de dependència juvenil
(P0-14 / P15-64) * 100; índex de recanvi de població en edats actives (P60-64/P15-19)*100.
10. Population projections 2004-2050, Eurostat news release 48/25, abril de 2005.

Unitats: nombre de persones i distribucions en percentatge.

Nombre: Homes Dones TOTAL

De 65 a 69 anys 146.093 164.547 310.640

De 70 a 74 anys 135.338 167.885 303.223

De 75a 79 anys 101.378 143.134 244.512

De 80 a 84 anys 61.177 104.802 165.979

De 85 anys i més 37.337 90.802 128.139

TOTAL 481.323 671.170 1.152.493

Distribució: Homes Dones TOTAL

De 65 a 69 anys 30,4 24,5 27,0

De 70 a 74 anys 28,1 25,0 26,3

De 75a 79 anys 21,1 21,3 21,2

De 80 a 84 anys 12,7 15,6 14,4

De 85 anys i més 7,8 13,5 11,1

Distribucions agrupades: Homes Dones TOTAL

Pob. 65-84 / Pob. 65 i més 92,2 86,5 88,9

Pob. 85 i més / Pob. 65 i més 7,8 13,5 11,1

Pob. 65-84 / Pob. total 13,2 16,8 15,0

Pob. 85 i més / Pob. total 1,1 2,6 1,9

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, Revisió del Padró municipal 2004.
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edat de treballar (persones de 15 a 64 anys) respecte al total de la població dis-
minuirà de manera important; el mateix passarà amb la població de 0 a 14 anys;
per contra, la proporció de la població de més de 65 anys sobre el total pobla-
cional es doblarà al llarg d’aquest període; igualment, s’espera que la proporció
de la població de més de 80 anys es tripliqui l’any 2050 a la UE dels 25. 

Espanya es troba entre els països que la Comissió preveu que tindran una
proporció més gran de població de més de 65 anys l’any 2050 (el 35,6 %).
Igualment, els més grans de 80 anys passaran a ser el 12,8 % de la població.

En definitiva, l’envelliment de la població, així com la consolidació de
la recuperació de la natalitat, plantegen nous reptes a la societat derivats de
l’atenció a la dependència, que no pot recaure únicament en les dones si no
es vol que això tingui conseqüències negatives en termes de participació fe-
menina en el mercat de treball i, per tant, en el creixement de l’economia. 

1.3. MOVIMENTS MIGRATORIS, PERFIL DE LA POBLACIÓ

ESTRANGERA A CATALUNYA 

1.3.1. Revisió del padró en data 1 de gener de 2004

Tal com s’ha esmentat a l’apartat anterior, l’última revisió del padró
municipal realitzada per l’INE, corresponent a l’1 de gener del 2004, mos-
tra que Catalunya té una població resident de 6.813.319 habitants, fet que
representa un increment de l’1,6 % respecte a l’any anterior (109.173 per-
sones, en termes absoluts).

El padró continu d’habitants permet estudiar la població resident a
Catalunya segons diverses variables de les quals, per analitzar els movi-
ments migratoris, se n’utilitzaran dues: el lloc de naixement de la població
i la seva nacionalitat. Cal tenir en compte que una variable no condiciona
l’altra de forma absoluta, atès que l’atribució o el canvi de la nacionalitat
depèn del dret intern dels diferents països. Així, les dades de les dues vari-
ables mostren diferències entre si, perquè el naixement en un país no impli-
ca l’atribució de la seva nacionalitat o perquè, tot i tenir la nacionalitat del
país d’origen, se n’ha adquirit una altra a posteriori. 

D’altra banda, el lloc de naixement aporta informació sobre les migra-
cions internes. D’aquesta manera, les dades mostren la permanència en el
lloc d’origen o la migració de la població dins dels municipis catalans, entre
altres demarcacions i entre altres comunitats.  
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Les dades sobre la nacionalitat permeten analitzar la procedència de la pobla-
ció estrangera resident a Catalunya. En aquesta mateixa línia, es fa un esment a
l’evolució i la comparativa amb les altres comunitats autònomes espanyoles. 

a)  Segons el lloc de naixement

Si s’analitza la població resident a Catalunya segons el lloc de naixement,
s’aprecia que el 89,4 % ha nascut a Espanya. Aquest percentatge està distribuït
entre el 65,4 % que va néixer a Catalunya mateix i el 24 % en altres comunitats.
El nombre de persones nascudes a l’estranger empadronades és de 725.253, la
qual cosa representa el 10,6 % de la població resident total. 

Per demarcacions, Barcelona absorbeix la major part de la població ca-
talana, atès que el nombre de persones empadronades és de 5.117.885. La
segueix Tarragona, amb 674.144 habitants; Girona, amb 636.198, i, final-
ment, Lleida, amb 385.092. 

Segons el lloc de naixement, la demarcació de Lleida manté un percentatge
més baix de persones empadronades i nascudes a l’estranger, el 8,6 %, enfront
del 12,9 % que es registra a Girona. El pes de la població nascuda a l’estranger,
a Barcelona i Tarragona, oscil·la prop del 10,5 % en ambdós casos.

Les dades també mostren l’evolució dels canvis residencials de la població.

Comparant aquestes dades amb les que es poden extreure de les revisi-
ons dels padrons del 2002 i el 2003, s’observa que hi ha una tendència que
el pes relatiu de la població que neix i resideix a Catalunya cada cop sigui
menor. Aquest fet està provocat per l’afluència de població estrangera de
manera continuada al llarg dels darrers anys.  

Però els nombres absoluts marquen que el nombre de persones que van
néixer a Catalunya i que hi resideixen s’ha incrementat respecte al 2003 i,
per contra, el nombre de persones que van néixer en altres comunitats i que
estan empadronades a Catalunya ha disminuït. Les migracions d’altres co-
munitats autònomes cap a Catalunya s’estan desaccelerant. 

A escala municipal, s’observa que la població tendeix a viure en altres
municipis diferents a aquells on ha nascut. Aquesta és una afirmació relati-
va, perquè, si bé és certa a nivell general, cal fer precisions en les diferents
demarcacions. Cal tenir en comte que com que la major part de la població
està concentrada a la demarcació de Barcelona, és aquesta la que determina
majoritàriament les conclusions poblacionals generals, i en aquest territori
el nombre de persones que canvien de municipi és més alt. Però a les altres
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demarcacions, tot i que de manera lleugera, la població nascuda i resident
al mateix municipi s’ha incrementat. Així, les migracions intermunicipals
no es fan paleses a tot Catalunya, sinó que únicament són significatives a la
demarcació de Barcelona. A més, en relació amb les demarcacions de
Lleida i Tarragona, l’afirmació inicial seria contradictòria. 

L’anàlisi de les dades concretes mostra que, respecte a l’any anterior,
Catalunya ha augmentat en 109.173 persones el nombre d’empadrona-
ments. D’aquests, 7.710 habitants van néixer a Espanya i 101.463, a l’es-
tranger. Convé destacar que els habitants nascuts i residents a Catalunya
van ser 29.272, però com que el nombre de persones empadronades nascu-
des en altres comunitats autònomes va disminuir en 21.562 persones, el to-
tal de nascuts a Espanya només és de 7.710.

Tot i que, en nombres absoluts, és Barcelona la demarcació que més
augment registra, 65.219 persones, percentualment és Tarragona la demar-
cació que acusa un increment més alt en el nombre total d’empadronaments
respecte a la seva població prèvia (3 % Tarragona, 2,6 % Girona, 1,9 %
Lleida i 1,3 % Barcelona). 

D’altra banda, el nombre de residents nascuts a l’estranger s’ha incre-
mentat un 21,2 % en el cas de Lleida, el 17,5 % en el cas de Tarragona, el
13,4 % en el cas de Barcelona, i l’11,8 % en el cas de Girona. 

b) Segons la nacionalitat

De manera prèvia a l’anàlisi de les dades, cal tenir en compte que l’atri-
bució de la nacionalitat d’una persona es produeix, en general, en el mo-
ment del seu naixement. Però se segueixen dos principis: l’adquisició de la
nacionalitat de l’Estat on el naixement es produeix (ius solis) i l’adquisició
de la nacionalitat del pare o de la mare (ius sanguinis). Als països anglosa-
xons i als d’Amèrica del Sud predomina la primera opció, mentre que a Eu-
ropa predomina la segona, si bé el més freqüent sol ser la combinació
d’ambdues. D’altra banda, el canvi de nacionalitat originària també és pos-
sible, i cada dret intern estableix les seves normes. 

Així, l’aplicació d’una o altra de les opcions esmentades o bé el possible
canvi de nacionalitat posterior provoquen que les dades sobre el lloc de nai-
xement i la nacionalitat de la població no hagin de ser idèntiques. 

Fet aquest aclariment, si s’estudia la població resident a Catalunya se-
gons la nacionalitat, s’observa que, dels 6.813.319 residents, el 90,6 %
tenen nacionalitat espanyola. 
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En termes absoluts, aquest percentatge fa referència a 6.170.473 perso-
nes, 6.049.778 de les quals van néixer a Espanya i 120.695, a l’estranger.  

I, per contra, dels nascuts a Espanya (6.088.066), 38.288 tenen naciona-
litats no espanyoles. 

Percentualment, s’observa que el 16,6 % dels residents nascuts a l’es-
tranger tenen nacionalitat espanyola. Aquest percentatge varia segons els
països d’origen. Així, destaca que el 40,1 % dels nascuts a Oceania tenen
nacionalitat espanyola, enfront del 9,2 % dels nascuts a països africans. Ai-
xí, els percentatges de residents amb nacionalitat espanyola però amb lloc
de naixement fora d’Espanya són els següents: els nascuts a la UE-25, ex-
ceptuant-ne Espanya, 35,4 %; els altres països europeus que no pertanyen
a la UE-25, 12,9 %; països africans, 9,2 %; països americans, 16,5 %; paï-
sos asiàtics, 10,5 %, i Oceania, 40,1 %.

TAULA 146. POBLACIÓ RESIDENT SEGONS EL PAÍS
DE NAIXEMENT I LA NACIONALITAT. CATALUNYA A 1-1-2004

Tot seguit s’analitzen les nacionalitats de les 642.846 persones amb na-
cionalitat no espanyola, amb independència del lloc de naixement.  

La distribució en funció de les nacionalitats dels estrangers residents a
Catalunya és la següent: el 40 % tenen nacionalitats americanes; el 29 %, afri-
canes; el 23 %, europees, i el 8 %, asiàtiques. 

Unitats: nombre de persones i percentatges.

 TOTAL
Nacionalitat % Nac. espanyola

s/ totalEspanyola No espanyola

TOTAL 6.813.319 6.170.473 642.846 90,56 %

Espanya 6.088.066 6.049.778 38.288 99,37 %

Fora d’Espanya 725.253 120.695 604.558 16,64 %

UE-25 105.815 37.486 68.329 35,43 %

Altres països 
europeus

64.541 8.351 56.190 12,94 %

Països africans 182.487 16.794 165.693 9,20 %

Països americans 314.405 51.791 262.614 16,47 %

Països asiàtics 57.287 5.985 51.302 10,45 %

Oceania 718 288 430 40,11 %

Font: elaboració pròpia segons les dades de l’INE, Revisió del padró 2004
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La major part dels residents estrangers tenen nacionalitats de països
americans, atès que aquestes concentren el 40 % del total d’estrangers, per-
centatge que, en nombres absoluts, fa referència a 256.896 persones. 

D’aquestes, el 9,48 % correspon a nacionals de Cuba, el Salvador, Hon-
dures i, majoritàriament, la República Dominicana (12.748 dominicans
dels 24.343 d’Amèrica Central). Amèrica del Nord (que inclou Canadà, els
Estats Units i Mèxic) assoleix el 4,09 %. 

Per tant, els nacionals de països d’Amèrica del Sud, que assoleixen
el 86 % del total de les nacionalitats americanes, són els que majorità-
riament resideixen a Catalunya.

De les nacionalitats sud-americanes, destaca el nombre de nacionals de
l’Equador, 84.370; seguits dels de Colòmbia, 37.333; Argentina, 30.478, i
Perú, 21.850. El nombre total de persones amb nacionalitat sud-americana
és de 222.049.   

Els nacionals de països africans residents a Catalunya són 184.496.
D’aquests, 143.405 són nacionals del Marroc (el col·lectiu més nombrós de tots
els que escullen Catalunya com a residència), seguits, pel seu nombre, dels na-
cionals de Gàmbia, 11.180, dels del Senegal, 7.279, i dels d’Algèria, 5.977. 

També hi ha empadronades 146.756 persones amb nacionalitats euro-
pees. D’aquestes, el 60,74 % són nacionals de la UE-25. Entre ells, són sig-
nificatius pel seu nombre els nacionals d’Itàlia, 20.645; els de França,
17.422; els d’Alemanya, 14.019, i els del Regne Unit, 11.189. Quant als altres
països europeus, les dades mostren que els nacionals de Romania, els d’Ucraïna
i els de Rússia són els més nombrosos. En termes absoluts, els nacionals
d’aquests països residents al territori català són: 24.389 romanesos,
8.777 ucraïnesos i 7.968 russos. 

Cal fer una referència al cas d’Itàlia, atès que el nombre de persones
amb nacionalitat italiana residents a Catalunya és de 20.645, mentre que els
estrangers a Catalunya estudiats segons el país de naixement a Itàlia són
10.573. Aquest fet, permet recordar que hi ha països que mantenen conve-
nis de doble nacionalitat amb d’altres països. Tal és el cas d’Argentina, que
té signats convenis amb Itàlia i Espanya, entre d’altres. 

Amb relació als nacionals de països asiàtics, s’aprecia que, majoritària-
ment, estan concentrats en quatre nacionalitats: Xina, Pakistan, Filipines i
Índia. En nombres absoluts, les dades són: xinesos, 19.683; pakistanesos,
14.757; filipins, 6.266, i indis, 5.986.

Dels 184.496 
nacionals de països 
africans, 143.405 
són marroquins. 
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Font: elaboració pròpia segons dades de l’INE, Revisió del Padró 2004.

Tot seguit s’analitza l’evolució del nombre d’estrangers empadronats
respecte als anys precedents.

Amb relació al nombre d’empadronaments registrats el 2003, les naciona-
litats que més han augmentat han estat les sud-americanes, amb un increment
del 25 %. Pel que fa als nacionals de països europeus, l’increment ha estat del
19 %, per als asiàtics, del 17 %, i els nacionals africans han augmentat un 12 %.

Per països, l’augment del nombre d’inscrits respecte a l’any anterior
més alt correspon a Bolívia, que pràcticament n’ha duplicat el nombre (de
6.725 inscrits el 2003 passa a 12.982 el 2004). Uruguai mostra un increment
percentual del 45,5 % i Veneçuela d’un 38 %. Però, en nombres absoluts,
dels 44.694 nous inscrits sud-americans, 19.509 són equatorians. 

Altres dades remarcables respecte al 2003 són les registrades per Ro-
mania, que incrementa el seu nombre un 57 % (de 15.508 persones el
2003 a 24.389 el 2004); Ghana, un 39 % (de 1.489 a 2.068); Mèxic, un
38 % (de 4.343 a 5.986); Xina, un 30 % (de 15.159 a 19.683), i Senegal,
un 28 % (de 5.912 a 7.279). 

Respecte al 2002, el total de nacionals estrangers residents a Catalunya
ha augmentat un 68,2 %. Cal destacar que, pel que fa als romanesos, en
aquest període quasi han quadruplicat la seva presència a Catalunya. Altres
nacionalitats que han duplicat el nombre d’inscrits han estat: Argentina,
Mèxic, Equador, Veneçuela, Xina, la República Txeca i, quasi, Itàlia.

GRÀFIC 50. NOMBRE D’ESTRANGERS 
SEGONS NACIONALITAT. CATALUNYA 2004
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D’altra banda, cal fer una breu comparativa sobre la població estrangera
resident en altres comunitats autònomes. 

Les dades del padró, en data 1 de gener de 2004, mostren que la comu-
nitat autònoma amb un nombre absolut més alt de persones estrangeres em-
padronades és Madrid (664.255). Catalunya n’ocupa el segon lloc
(642.846), seguida de València (464.317), Andalusia (321.570), Canàries
(185.781), Múrcia (132.918) i les Illes Balears (131.423). La comunitat au-
tònoma amb menys nombre d’estrangers és Extremadura (20.066).

Però, si s’estudia el pes relatiu de la població estrangera respecte a la po-
blació total de la comunitat, són les Illes Balears les que mostren una pro-
porció més elevada d’estrangers en la seva població, amb 13,8 punts
percentuals. Per a Madrid, els estrangers representen l’11,4 % de la pobla-
ció; per a Múrcia, el 10,3 %; per a València, el 10,2 %; per a les Canàries,
el 9,7 %, i per a Catalunya, el 9,4 %. El percentatge d’estrangers sobre la
població total d’Extremadura és l’1,9 %, el més baix de tots.

Si es compara el nombre d’empadronats amb nacionalitat no espanyola
amb la resta de comunitats autònomes d’Espanya, la comunitat que presen-
ta més similituds amb Catalunya és Madrid.

Madrid té inscrites, en data 1 de gener de 2004, 664.255 persones amb na-
cionalitat no espanyola. La distribució entre les nacionalitats es mostra diferent
de la que s’ha estudiat en el cas català. A la Comunitat de Madrid, les naciona-
litats europees absorbeixen el 25 % del total. Però, mentre que a Catalunya el
60 % dels europeus residents correspon als procedents de la UE-25, a Madrid
aquest percentatge correspon als nacionals dels altres països europeus no co-
munitaris i, per tant, només el 40 % dels europeus provenen de la UE-25. 

Una altra diferència es dóna pel que fa a les nacionalitats africanes, que, a
Madrid, són menys nombroses, atès que assoleixen un 13 % del total dels naci-
onals estrangers. El col·lectiu de nacionals del Marroc també és el més repre-
sentatiu de tots, 60.684 persones, però és una tercera part dels inscrits a
Catalunya. 

Per contra, el nombre de nacionals de països americans, i sobretot
sud-americans, és molt més alt. Així, les nacionalitats americanes asso-
leixen el 57 % del total a Madrid, mentre que a Catalunya en representen
el 40 %. En nombres absoluts, a Madrid hi ha inscrits 377.239 nacionals ame-
ricans, 333.467 dels quals són sud-americans; i, a Catalunya, 256.896, 222.049
dels quals són sud-americans. Respecte a la distribució per països, destaca que
els països amb més nombre d’inscrits al padró són coincidents amb els estudiats
a Catalunya, però sempre en un nombre més elevat de persones. Destaquen els
nacionals de l’Equador i la República Dominicana empadronats a Madrid
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perquè representen el doble dels inscrits a Catalunya. El cas contrari s’ob-
serva amb els argentins, que són més nombrosos a Catalunya.    

Els nacionals d’Oceania mostren una proporció força baixa, del 0,04 % del
total, igual que passa a Catalunya, on representen el 0,06 % del total.

1.3.2. Targetes i autoritzacions de residència de la població
immigrant

L’altra font que permet fer una aproximació a la població d’estrangers
a Catalunya s’obté mitjançant el nombre de targetes i autoritzacions de re-
sidència en vigor.  

Tanmateix, les dades són força diferents. A priori, pot semblar que les
dades que proporciona l’INE són una mica més fiables que altres, atès que
l’empadronament proporciona a l’immigrant l’accés a certes prestacions
com ara la sanitat i l’educació, cosa que, sens dubte, potencia la seva ins-
cripció. Altres veus manifesten que també es pot donar duplicitat en les da-
des perquè els mateixos immigrants s’inscriuen en més d’un municipi. I,
d’altra banda, tampoc no es pot oblidar que la Llei orgànica 14/2003, de 20
de novembre, estableix que “per a l’exclusiva finalitat de l’exercici de les
seves competències, establertes en la Llei orgànica de drets i llibertats dels
estrangers a Espanya i la seva integració social, sobre el control i perma-
nència d’estrangers a Espanya, la Direcció General de la Policia accedirà a
les dades d’inscripció padronal dels estrangers existents en els padrons mu-
nicipals, preferentment per via telemàtica”. Així, aquesta nova regulació
segurament haurà fet disminuir el nombre d’estrangers empadronats. 

La informació estadística que proporciona el Ministeri de Treball, mitjan-
çant l’Observatori permanent de la immigració, analitza el nombre de targetes
o permisos de residència en vigor. El problema és que en aquestes dades només
es comptabilitzen les persones que tenen una situació administrativa regular, fet
que ocasiona que cert nombre d’immigrants restin exclosos dels càlculs. 

Cal afegir a les diferències exposades el fet que els informes estadístics
que publica el Ministeri són trimestrals i, en el moment de l’elaboració
d’aquesta anàlisi, ja es disposa de les dades referents al 31 de desembre
del 2004 (fins ara es feia referència a l’1 de gener del 2004). 

El 31 de desembre del 2004, a Espanya hi ha 1.977.291 estrangers
amb targeta o autorització de residència en vigor, fet que implica un in-
crement del 20 % respecte al desembre del 2003 (en termes absoluts,
són 330.280 persones més). 
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Segons el règim de residència, 1.305.041 estrangers estan inclosos en el
règim general (el 66 % del total, una mica més que l’any anterior, que en
representaven el 65,3 %) i 672.250 estan inclosos en el règim comunitari,
del qual formen part els nacionals de països de l’Espai Econòmic Europeu,
així com els seus familiars i els familiars d’espanyols. 

TAULA 147. NOMBRE D’ESTRANGERS AMB TARJETA O PERMÍS 
DE RESIDÈNCIA EN VIGOR SEGONS COMUNITAT AUTÒNOMA.

ESPANYA 2003-2004

Unitats: nombre de persones i percentatges.

31/12/2004 31/12/03 Variació 2003-2004

TOTAL RG1 RC2 TOTAL Abs. Rel.

TOTAL 1.977.291 1.305.041 672.250 1.647.011 330.280 20,05 %

Andalusia 222.773 105.317 117.456 208.523 14.250 6,83 %

Aragó 53.478 43.451 10.027 39.015 14.463 37,07 %

Astúries 16.396 8.690 7.706 12.730 3.666 28,80 %

Illes Balears 92.028 42.686 49.342 75.867 16.161 21,30 %

Canàries 125.542 47.891 77.651 113.339 12.203 10,77 %

Cantabria 14.447 10.183 4.264 11.778 2.669 22,66 %

Castella-la 
Manxa

49.499 41.769 7.730 36.540 12.959 35,47 %

Castella Lleó 57.459 40.821 16.638 45.233 12.226 27,03 %

Catalunya 462.046 356.031 106.015 383.938 78.108 20,34 %

València 227.103 119.023 108.080 180.011 47.092 26,16 %

Extremadura 18.935 13.633 5.302 17.123 1.812 10,58 %

Galícia 43.134 17.674 25.460 37.522 5.612 14,96 %

Madrid 412.367 318.980 93.387 355.035 57.332 16,15 %

Múrcia 92.863 76.940 15.923 58.150 34.713 59,70 %

Navarra 27.298 22.420 4.878 22.681 4.617 20,36 %

Pais Basc 37.150 21.524 15.626 28.600 8.550 29,90 %

La Rioja 16.048 12.953 3.095 13.621 2.427 17,82 %

Ceuta 2.424 819 1.605 2.184 240 10,99 %

Melilla 3.909 1.915 1.994 3.225 684 21,21 %

No consta 2.392 2.321 71 1.896 496 26,16 %

Font: elaboració pròpia segons les dades del Ministeri d’Afers Socials, Secretaria d’Estat 
d’Immigració i Emigració.
1) Règim general.
2) Règim comunitari.
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Concretament, a Catalunya, el nombre d’estrangers amb targeta o auto-
rització de residència en vigor, en data 31 de desembre, és de 462.046 per-
sones, un 20,3 % més que l’any anterior. 

Cal destacar que, segons les dades del padró, el nombre de persones nascu-
des a l’estranger a Catalunya és de 725.253 i el nombre de residents amb nacio-
nalitat no espanyola, de 642.846, en data 1 de gener de 2004. Així, s’aprecia que
les diferències entre les xifres segons la font estadística estudiada són notables.  

Tornant a les dades facilitades pel Ministeri, Catalunya és la comunitat
amb més nombre d’estrangers amb targeta o autorització de residència de
tot Espanya. La segueix la Comunitat de Madrid, amb 412.367 estrangers
registrats, i València i Andalusia, amb molta diferència (227.103 i 222.773
estrangers, respectivament).

Aquesta situació ja es donava l’any anterior però, enguany, és més manifes-
ta perquè la variació respecte a l’any 2003 ha estat més forta a Catalunya que a
Madrid; percentualment, s’ha registrat un increment del 20,3 % i 16,15 %, res-
pectivament, cosa que representa, en termes absoluts, 78.108 i 57.332 persones.  

Igualment, respecte a l’any 2003, s’observa que és la comunitat de
Múrcia la que ha sofert un increment més alt: percentualment, un 60 % més
d’estrangers que l’any 2003. També són alts els augments registrats a
l’Aragó, el 37 %, i a Castella-la-Manxa, el 35,5 %. 

TAULA 148. NOMBRE D’AUTORITZACIONS DE RESIDÈNCIA
ATORGADES. CATALUNYA 1991-2004

Nombre
1991 55.309
1992 72.220
1993 76.500
1994 83.278
1995 104.145
1996 114.264
1997 124.539
1998 148.803
1999 183.736
2000 214.996
2001 280.167
2002 328.461

20031 384.022

2004 462.046
Font: elaboració pròpia segons les dades del Ministeri d’Afers Socials,
Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració.
1) Alguns fitxers donaven com a total la xifra de 383.938.
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Segons les targetes o autoritzacions de residència en vigor al final de
l’any 2004, es pot dir que la distribució de la immigració a Espanya està
concentrada en quatre comunitats: Catalunya, el 23,4 %; Madrid, el 21 %;
València, l’11,5 %, i Andalusia, l’11,27 %. 

A Catalunya, la distribució segons el règim de residència es mostra una
mica diferent a l’estatal, atès que el 77 % dels estrangers estan registrats en
el règim general (356.031) i el 33 % en el comunitari (106.015). 

Amb relació al tipus d’autorització de residència en vigor, dels 356.031
estrangers inclosos en el règim general, s’observa que 73.038 tenen una au-
torització inicial (el 20,5 %); 76.967, una primera renovació (el 21,6 %);
78.380, una segona renovació (el 22 %), i 117.489, una autorització de re-
sidència permanent (el 33 %). 

Segons el sexe, el 43,51 % dels estrangers a Catalunya són dones, men-
tre que a Espanya aquest percentatge s’incrementa fins al 45,9 %. Aquesta
proporció es dóna perquè els nacionals de països africans són majoritària-
ment homes i tenen un pes més significatiu a Catalunya. De tota manera, la
proporció de dones cada cop és més gran perquè, darrerament, el nombre
d’estrangers sud-americans és més alt. Així, el 31 de desembre del 2001,
era del 40,9 %; el 2002, del 41,4 %, i el 2003, del 42,3 %. 

D’altra banda, la mitjana d’edat registrada és de 31 anys. Els estrangers
amb targeta o autorització de residència, en data 31 de desembre, es distri-
buïen de la manera següent: 75.821 tenen entre 0 i 15 anys; 372.524 entre
16 i 64 anys, i 13.667 tenen més de 64 anys (a més de 34 estrangers dels
quals no consta l’edat). 

Segons el continent d’origen, les autoritzacions als estrangers d’Europa són
104.855 (65.080 de la UE-25 i 39.775 d’altres països europeus); les d’Àfrica,
169.502; les d’Amèrica, 135.978; les d’Àsia, 51.310, i les d’Oceania, 255.
Resten 146 autoritzacions en què no consta el país d’origen. Les auto-
ritzacions atorgades als nacionals de països africans mostren un descens
en el seu pes respecte al total, ja que el 2001 assolien el 39,7 % de totes
les autoritzacions i, el 2004, el 36,7 %. El cas contrari, com ja s’ha co-
mentat anteriorment, es mostra quant als nacionals de països americans,
principalment sud-americans, que han augmentat el seu pes relatiu els
darrers anys (el 23,9 % el 2001 i el 29,4 % el 2004). 
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2. SISTEMA SANITARI I SALUT

2.1. NOVETATS NORMATIVES

Tal com ja es va comentar l’any passat, la principal novetat d’àmbit co-
munitari és la introducció de la targeta sanitària europea. Amb la Decisió
núm. 197, de 23 de març de 2004,1 la Comissió Europea estableix uns pe-
ríodes transitoris per a la introducció d’aquesta targeta. 

També a escala comunitària destaquen el Reglament (CE) núm. 273/
2004, del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de febrer de 2004, sobre
precursors de drogues,2 i el Reglament (CE) núm. 851/2004, del Parlament
Europeu i del Consell, de 21 d’abril de 2004, pel qual es crea un Centre Eu-
ropeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties.3 

A nivell estatal, cal mencionar l’aprovació del Reial decret 183/2004,
de 30 de gener, pel qual es regula la targeta sanitària individual,4 i es dóna
compliment al que estableix l’article 57 de la Llei 16/2003, de 28 de maig,
de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut.5 A més d’aquest Reial
decret, al llarg de l’any 2004 s’han dictat una sèrie de normes de desplega-
ment de diferents preceptes de la Llei 16/2003 ja esmentada. Així, s’aprova
el Reial decret 339/2004, de 27 de febrer, sobre acreditació d’instituts d’in-
vestigació sanitària6 en l’àmbit del Sistema Nacional de Salut, d’acord amb
el que disposa l’article 50 de la Llei 16/2003; i el Reial Decret 434/2004, de
12 de març, pel qual es crea la Comissió Interministerial per a l’estudi dels
assumptes amb transcendència pressupostaria per a l’equilibri financer del
Sistema Nacional de Salut o implicacions econòmiques significatives,7 i
que dóna compliment a la disposició final segona de la Llei 16/2003.

Cal esmentar també el Reial decret 2198/2004, de 25 de novembre, pel qual
es determinen els col·lectius a qui s’adrecen les polítiques de cohesió a l’efecte
del seu finançament pel Fons de cohesió sanitària durant l’exercici 2004.8

D’altra banda, s’ha aprovat el Reial decret 1800/2003, de 26 de desem-
bre, pel qual es regulen els gasos medicinals.9 Aquest Decret desplega

1. DOUE L 343, de 19.11.2004.
2. DOUE L 47, de 18.02.2004.
3. DOUE L 142, de 30.04.2004.
4. BOE núm. 37, de 12.02.2004.
5. BOE núm. 128, de 29.05.2003.
6. BOE núm. 63, de 13.03.2004.
7. BOE núm. 87, de 10.03.2004.
8. BOE núm. 285, de 26.11.2004.
9. BOE núm. 11, de 13.01.2004.
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reglamentàriament l’article 54 bis de la Llei del medicament10 i estableix
les particularitats aplicables a l’autorització, la fabricació, la comercialitza-
ció i la dispensació dels gasos medicinals.

Així mateix, cal esmentar el Reial decret 223/2004, de 6 de febrer, pel
qual es regulen els assaigs clínics amb medicaments,11 i que comporta la
incorporació a l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva 2001/20/CE,
a més de substituir el Reial decret 561/1993, de 16 d’abril, que fins ara des-
plegava la Llei del medicament pel que fa als assaigs clínics. 

Amb relació a la normativa aplicable a les tècniques de reproducció assis-
tida, enguany s’han aprovat dos reials decrets: el Reial decret 1720/2004, de
23 de juliol, pel qual s’estableixen les tipologies fisiopatològiques que perme-
ten la superació dels límits generals establerts per a la fecundació d’ovòcits en
processos de reproducció assistida,12 i el Reial decret 2132/2004, de 29 d’oc-
tubre, pel qual s’estableixen els requisits i procediments per sol·licitar el des-
envolupament de projectes d’investigació amb cèl·lules troncals obtingudes
de preembrions sobrants.13 

Ja a escala autonòmica cal tenir en compte el Decret 352/2004, de 27 de ju-
liol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció
i el control de la legionel·losi.14 Amb aquest Decret s’adequa la normativa ca-
talana a les previsions de la normativa estatal aplicable, a més d’adequar el rè-
gim d’infraccions i sancions a la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la
salut pública.

2.2. MORTALITAT

Tot i que actualment es disposa d’un nombre elevat d’indicadors sanitaris
procedents de fonts diferents, les estadístiques de mortalitat constitueixen una
eina fonamental per conèixer la situació sanitària d’un país. Aquestes dades són
útils tant per a la planificació i l’avaluació dels serveis sanitaris com per elabo-
rar hipòtesis sobre la causa i la distribució de malalties i problemes de salut. 

Les darreres dades de mortalitat disponibles referents a Catalunya són
de l’any 2002.15 Segons aquestes dades, la taxa bruta de mortalitat a
Catalunya va ser de 8,91 per 1.000 habitants (9,34 en els homes i 8,49 en

10. Llei 25/1990, de 20 de desembre (BOE núm. 306, de 22.12.1990).
11. BOE núm. 33, de 7.02.2004.
12. BOE núm. 180, de 27.07.2004.
13. BOE núm. 262, de 30.10.2004.
14. DOGC núm. 4185, de 29.07.2004.
15. Anàlisi de la mortalitat a Catalunya, 2002. Servei d’Informació i Estudis. Direcció
General de Recursos Sanitaris. Departament de Sanitat i Seguretat Social (març de 2004).
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les dones). S’aprecien diferències significatives per gènere, atès que aques-
ta taxa és superior en els homes per a totes les edats, tot i que a partir de les
edats més avançades tendeix a igualar-se. 

Pel que fa a les principals causes de mortalitat, entre els homes la primera
causa són els tumors (32,5 %) i la segona les malalties del sistema circulatori
(28,1 %), mentre que en el cas de les dones, les principals causes de mortalitat
són les mateixes, però en l’ordre invers: en primer lloc, les malalties del sistema
circulatori (36,2 %) i, en segon, els tumors (21,7 %). Per a tots dos sexes, la ter-
cera causa són les malalties del sistema respiratori (en els homes l’11,9 % i en
les dones, el 8,5 %); i la quarta, en els homes, són les causes externes (a conse-
qüència d’accidents de trànsit de vehicles de motor), mentre que, en les dones,
són els trastorns mentals i del comportament. 

A partir de la relació entre les causes de mortalitat i l’edat, s’observa com
entre els infants menors d’un any la principal causa de mort són determinades
afeccions del període perinatal, mentre que, en els menors de 25, les causes són
principalment externes. La situació canvia a partir dels 34 anys, quan adquirei-
xen més pes les defuncions per tumors i malalties del sistema circulatori, tot i
que les causes externes continuen estant entre les tres causes principals de mor-
talitat. Les defuncions per malalties del sistema digestiu i respiratori són més
freqüents a partir dels 55 anys i en endavant.

Des d’un punt de vista evolutiu, l’any 2002 s’observa un lleuger descens de
la mortalitat per causes externes respecte als anys anteriors, sobretot en els homes. 

La mortalitat infantil, a més de ser un indicador de la salut de la pobla-
ció, reflecteix l’estat global de la salut materna i infantil. Segons les darre-
res dades disponibles de l’IDESCAT, l’any 2002 tant a Catalunya com a la
resta d’Espanya la mortalitat infantil a Catalunya creix una dècima respecte
del 2001, tal com s’aprecia en el quadre següent. Tot i això, aquestes dades
són inferiors a la mitjana comunitària. 

TAULA 149. EVOLUCIÓ DE LA TAXA DE MORTALITAT INFANTIL
I PERINATAL. CATALUNYA, ESPANYA I UE 2002

Unitats: percentatges.

2001 2002

Perinatal Infantil Perinatal Infantil

Catalunya 5,0 3,2 4,7 3,3

Espanya - 4,1 - 4,2

Unió Europea - 4,7 - 4,5

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

La mortalitat
infantil creix una

dècima tant a
Catalunya com a la
resta de l’Estat, tot

i que és inferior
a la mitjana

comunitària.



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2004

328

Aquest petit canvi que experimenta la mortalitat infantil, i que trenca
amb la tendència decreixent que havia dut els darrers anys, coincideix amb
una sèrie de variacions en els principals indicadors de la salut maternoin-
fantil, molt relacionats alhora amb els darrers canvis socioeconòmics i de-
mogràfics de la societat catalana. Aquests indicadors es relacionen en el
quadre següent. 

Hi destaca l’augment de la natalitat dels immigrants, els naixements de
mares més grans de 34 anys i de mares adolescents, a més de l’increment
de la prematuritat i el baix pes dels nadons en néixer.

TAULA 150. DIVERSES TAXES DE SALUT MATERNOINFANTIL.
CATALUNYA 1993-2003

Tal com es va assenyalar en la Memòria de l’any anterior, els darrers
anys la violència s’ha convertit en una causa de mort important i preocu-
pant. Tot i que pot estar motivada per l’edat (violència infantil o a la gent
gran), l’única informació disponible és la relativa a la violència de gènere.

Malgrat que no tots els casos de violència de gènere acaben amb la mort,
segons les dades recollides16 per l’Institut Català de la Dona (ICD), a
Catalunya, l’any 2004, han mort 21 dones, 10 més que l’any anterior. Se-
gons les mateixes dades de l’ICD, prop de la meitat (12) d’aquestes morts
han estat causades per la parella o l’exparella. Cal tenir en compte que la

Unitats: percentatges en tant per 100; excepte natalitat, malalties congènites i embarassos
d’adolescents, en tant per 1.000.

1993 2003

Natalitat 9,1 10,7

Naixements immigrants (ambós pares estrangers) 6,4 12,5

Naixements en dones més grans de 34 anys 12,1 21,8

Malalties congènites (Síndrome Down) 0,9 1,6

Cessàries 22,8 26,6

Prematuritat 5,8 7,5

Baix pes en néixer 5,8 7,7

Embarassos noies adolescents (14 - 17 anys) 4,1 9,0

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

16. Informació obtinguda per mitjà del seguiment dels mitjans de comunicació.
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violència de gènere no només pot afectar les dones sinó també els homes,
però és difícil reflectir-ho per la manca de dades. 

Tot i això, cal interpretar aquestes dades amb cautela, atès que la manca
de criteris comuns que permetin la identificació i la quantificació unívoca
dels casos de violència domèstica, sumada a la complexitat del seguiment
dels processos judicials, han motivat una diversitat de dades en relació amb
aquests casos. De fet, la diversitat de competències dels organismes que re-
cullen la informació fa que pugui haver-hi dades diferents segons els crite-
ris seguits.

Aquesta manca d’homogeneïtat dels criteris a seguir per identificar un
cas de violència de gènere és una de les deficiències que intenta corregir el
V Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya
(2005-2007), atès que, en el marc del Programa per a l’abordatge integral
de les violències contra les dones, preveu expressament el desenvolupa-
ment de sistemes que permetin disposar de manera permanent de dades i in-
formacions actualitzades sobre les violències contra les dones de manera
coordinada en tots els àmbits (social, judicial, sanitari, policial, associatiu i
amb els ens locals).

2.3. PROBLEMES DE SALUT PRIORITARIS

Indicadors de morbiditat: malalties de declaració obligatòria (MDO)

Els sistemes de vigilància epidemiològica estan dissenyats per conèi-
xer el comportament de les malalties transmissibles que són rellevants des
del punt de vista de la salut pública, tant per la seva freqüència com per la
possibilitat d’aplicar mesures de control que permetin disminuir-ne la in-
cidència. A continuació, es fa un breu repàs de la vigilància de les malal-
ties de declaració obligatòria que tenen un impacte més elevat en la salut
de la població.

Pel que fa a la infecció per HIV – sida, tot i que les dades disponibles
del Departament de Salut no es consideren definitives, l’any 2004 se n’han
notificat 222 casos, el 40,5 % menys que l’any anterior. El percentatge dels
homes davalla, mentre que el de les dones augmenta. Cal tenir en compte
però, que quan es parla de casos de sida es fa referència a les conseqüències
tardanes de la infecció per HIV, i no es reflecteix la incidència actual de no-
ves infeccions.
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La majoria dels casos notificats afecten individus de 35 a 44 anys, tot i
que destaca en el col·lectiu femení la franja d’edat dels 35 als 39 anys, que
concentra el 41 % dels casos notificats. L’any 2004 es registra un cas pedi-
àtric (menor d’un any).

A escala estatal i segons les notificacions rebudes fins al 31 de desembre
del 2004, s’estima (un cop corregits els errors per retards en les notificaci-
ons) que l’any 2004 s’han diagnosticat a Espanya 2.034 casos de sida, la
qual cosa significa un descens del 10,7 % respecte del 2003. Aquesta dava-
llada afecta principalment els homes (igual que en l’àmbit català), atès que
s’aprecia una disminució del 13,6 % respecte de l’any anterior.

Durant l’any 2004 s’han registrat a Catalunya 931 casos de tuberculosi
respiratòria, 234 casos menys que l’any anterior, fet que confirma la ten-
dència decreixent iniciada el 1993. Aquesta dada inclou les formes pulmo-
nars, miliars i laríngies. Les dades d’àmbit estatal procedents de l’INE no
són completes, únicament comprenen de gener a agost del 2004. Fins
aquesta data, l’any 2004 s’han notificat 4.063 casos d’hepatitis respiratòria
en tot l’Estat.

L’hepatitis vírica és una malaltia infecciosa sistèmica, que afecta prin-
cipalment el fetge. Segons les dades del Departament de Salut, a Catalunya
la incidència d’hepatitis A durant el 2004 ha estat de 215 casos, mentre que
la d’hepatitis B ha estat de 133 casos i la d’hepatitis C, de 108 casos.

Les mateixes dades, per al total de l’Estat, provenen del Centre Nacio-
nal d’Epidemiologia.17 Segons aquesta font, l’any 2004 s’han notificat a
Espanya 796 casos d’hepatitis A, 737 d’hepatitis B i 688 casos d’hepatitis
C. Enguany destaca per la disminució dels casos d’hepatitis B (el 8 %) i els
d’altres hepatitis víriques (fins al 24,5 %), tot i que augmenten els casos no-
tificats d’hepatitis A (el 4,7 %). 

D’altra banda, l’any 2004 Catalunya està entre les tres comunitats autò-
nomes amb un nombre més elevat de casos notificats, juntament amb la Co-
munitat de Madrid i Andalusia (aquesta última únicament en els casos
d’hepatitis B). Cal matisar aquesta afirmació amb el fet que aquestes tres
comunitats autònomes són alhora les que tenen més població censada de tot
l’Estat,18 per la qual cosa resulta lògic que tinguin una incidència més gran
d’aquests tipus de malalties si es té en compte el seu volum de població. 

17. Dades provisionals en data 28.02.2005.
18. Font: INE, Padró municipal del 2004.
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Una altra malaltia de declaració obligatòria que recentment ha adquirit
més rellevància és la legionel·losi. Catalunya en registra 309 casos, segons
el Departament de Salut.

Trastorns mentals

Els problemes de salut mental tenen un impacte important en la salut i
en la qualitat de vida de les persones amb trastorns mentals, així com en el
seu entorn social i familiar més proper. 

A Catalunya, l’any 2002, la taxa de mortalitat per trastorns mentals era
de 4,73 per 100.000 habitants. Tot i que, com es va assenyalar en la Memò-
ria anterior, les dones presenten trastorns mentals amb més freqüència que
els homes, la taxa de mortalitat per trastorns mentals masculina és superior
a la femenina (5,7 % i 3,8 %, respectivament) en tots els grups d’edat, en-
cara que tendeix a igualar-se en les franges d’edat més avançada (a partir
dels 75 anys).

Relacionada amb la mortalitat per trastorn mental, destaca la mortali-
tat per demència i per suïcidi. La taxa de mortalitat per demència a
Catalunya, l’any 2002, és aproximadament de 42 per 100.000 habitants.
En aquest cas, la taxa és superior en les dones (el 57,1 % en comparació
amb el 26,3 % en els homes). Ara bé, si s’analitza aquest indicador per
franges d’edat, s’aprecia com la taxa és zero en totes les edats fins als 55
anys, moment en què s’eleva substancialment fins assolir el màxim de
1.571 per 100.000 habitants en les dones més grans de 84 anys i de 1.165
en els homes de més de 84 anys. 

En canvi, la taxa de mortalitat per suïcidi a Catalunya l’any 2002 és
de 7,5 per 100.000 habitants. 

A diferència de la taxa de mortalitat per demència (que únicament afec-
ta els més grans de 55 anys), la taxa de mortalitat per suïcidi presenta valors
significatius a partir dels 15 anys (dues noies de cada 100.000 habitants i
quatre nois de cada 100.000).

D’altra banda, en totes les edats, la taxa de mortalitat per suïcidi mascu-
lina és superior a la femenina. Amb caràcter general, en les dones aquesta
taxa oscil·la entre el 2 i el 4 i només puja fins al 14,6 per 100.000 habitants
en les dones de més de 84 anys, mentre que en els homes es parteix d’una
taxa més elevada i s’arriba fins al 28,33 per 100.000 habitants en els més
grans de 84 anys. 
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Accidents 

Els accidents constitueixen en la nostra societat un dels problemes més
greus de salut pública, a més de representar una de les causes de mortalitat
més importants. Així, els accidents signifiquen el 5 % de les defuncions a
la UE i es converteixen en la quarta causa de mort a la UE, després de les
malalties del cor, el càncer i les malalties cardiovasculars.

Les darreres dades disponibles sobre els accidents domèstics provenen
de l’informe DADO19 de 2003. Per interpretar les dades d’aquest informe,
cal tenir en compte la definició d’accident en què es basa: “qualsevol acci-
dent patit en l’àmbit domèstic o ocorregut durant el desenvolupament de les
activitats d’oci o esportives, i que hagi necessitat cures sanitàries”. 

Tot i que l’informe DADO és d’àmbit estatal, per la seva realització
s’ha consultat un total de 17.876 llars catalanes, la qual cosa fa que
Catalunya sigui la segona comunitat autònoma amb més llars analitzades,
a continuació d’Andalusia i per davant de la Comunitat de Madrid. Podem
concloure, doncs, que en l’estudi hi ha una elevada representativitat de la
població catalana.

L’any 2003, de cada 100 persones, 4 han patit algun accident (sobre la
base de la definició que segueix l’estudi). La incidència dels sinistres per al
conjunt de les llars ha estat de 12,6 de cada 100 domicilis. D’altra banda,
l’estudi conclou que els grups poblacionals de més risc són els compresos
entre els 15-24 anys i els de 25-44 anys, i sobretot els del sexe masculí. Tot
i això, destaca l’elevada freqüència d’accidents en els menors de 24 anys
(el 37,6 %).

Pel que fa a l’edat i el sexe, les dades mostren el predomini dels acci-
dents entre els homes fins als 44 anys. La tendència s’inverteix a partir dels
45 anys, en què s’observa una disminució del percentatge de sinistralitat.
Aquesta situació és completament oposada a la de les dones. 

D’altra banda, és important destacar que el 60,4 % de les lesions analit-
zades es produeixen durant els dies laborables, tot i que la probabilitat de
patir un accident el cap de setmana és alta (25,3 %). Pel que fa al lloc on
ocorre l’accident, l’informe conclou que la majoria passen a l’interior de la
llar (el 52,5 %), tot i que altres llocs són també importants, com ara la via
pública o les àrees de transport (el 16,3 %), les zones esportives (el 12,8 %)
i les àrees recreatives o de diversió (el 5,8 %).

19. Institut Nacional de Consum. Detecció d’accidents domèstics i d’oci, 2003.
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A banda d’aquest tipus d’accidents, cal fer referència als accidents de
trànsit. Enguany i segons les dades de la Direcció General de Trànsit,20

Catalunya torna a ser, igual que el 2003, la segona comunitat autònoma
amb més accidents amb víctimes mortals a la carretera. El primer lloc l’ocu-
pa Andalusia i el tercer, Castella i Lleó. Cal matisar que, com ja s’ha dit an-
teriorment, Andalusia i Catalunya són les comunitats autònomes amb un
volum més alt de població.

Tot i estar analitzant els accidents i les víctimes mortals, les dades del
2004 són positives respecte de les del 2003, atès que són les més baixes re-
gistrades en els darrers vint-i-cinc anys. El nombre total d’accidents mor-
tals a la carretera davalla l’11,8 % i el nombre de morts, el 12,7 %. A
Catalunya, la disminució d’accidents mortals és del 16,8 %, mentre que la
de víctimes mortals és del 14,1 %, ambdós percentatges per sobre de la dis-
minució mitjana a escala estatal. 

La davallada observada es dóna en tots els grups d’edat, entre els quals
destaca el decrement dels accidents en els menors de 14 anys (fins al 29 %)
i en el grup d’edats compreses entre els 18 i els 28 anys (el 21 %).

L’Anuari estadístic d’accidents a Catalunya de l’any 2003 també re-
flecteix el creixement negatiu del nombre d’accidents, atès que l’any 2003
hi va haver 20.618 accidents amb víctimes, el 3,9 % menys que l’any ante-
rior. D’aquests, 601 van ser accidents mortals i van comportar la mort de
667 persones.21 El 75 % dels accidents amb víctimes mortals van ocórrer
en una zona interurbana.

Aquest Anuari inclou també estadístiques generals sobre accidentalitat
d’àmbit comunitari. Així, l’any 2002, Catalunya ocupava el vuitè lloc pel que
fa al nombre d’accidents amb víctimes per 100.000 habitants de la UE-25, i
Espanya, el desè lloc. Encapçalen la llista Àustria, Eslovènia, Portugal,
Bèlgica i Alemanya. 

2.4. HÀBITS I FACTORS DETERMINANTS DE SALUT

Tabaquisme 

Les darreres dades disponibles sobre la prevalença de tabaquisme de la po-
blació catalana són les basades en l’Enquesta de salut de Catalunya del 2002, ja

20. Ministeri de l’Interior.
21. Morts en 24 hores.
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comentades en la Memòria anterior. Enguany tampoc es disposa de dades de-
finitives d’àmbit estatal sobre el consum de tabac, atès que els resultats de l’En-
questa nacional de salut no són definitius, per la qual cosa, en aquest apartat es
farà una breu referència a alguns dels indicadors sobre el tabaquisme de l’Ofi-
cina Regional Europea de l’OMS.

Segons aquesta font i amb dades relatives a tot l’Estat, l’any 2000 la
mitjana d’anys de vida perduts per mort a causa del tabac va ser de 15 anys,
i va pujar fins als 23 entre la població de 35 a 69 anys. Un altre indicador
que cal comentar és el nombre de defuncions causades pel tabac. Aquestes
van passar de 40.000 l’any 1990 a 45.400 el 2000, la qual cosa representa
un increment del 13,5 %, i és especialment significatiu l’augment del nom-
bre de defuncions per aquesta causa en els dones, atès que passa de 0 a 400.
Aquests nombres absoluts signifiquen que, l’any 2000, el 13 % del total de
les defuncions a Espanya van estar relacionades amb el tabac; aquest per-
centatge és del 24 % en el cas dels homes i del 0,2 % en el de les dones.

Des de totes les administracions es duen a terme accions i plans de lluita
contra el tabac. A escala internacional, cal destacar que, al final de l’any
2004, s’ha assolit el nombre mínim de ratificacions dels estats perquè el
Conveni marc per al control del tabac de l’OMS entri en vigor, tot i que la
data oficial d’entrada en vigor és el 27 de febrer del 2005. La UE ha ratificat
aquest Conveni mitjançant la Decisió del Consell, de 2 de juny de 2004, rel-
ativa a la celebració del Conveni marc de l’OMS per al control del tabac.22

Alimentació i nutrició 

Les principals dades sobre els hàbits alimentaris de la població catalana
provenen de l’Enquesta de nutrició de Catalunya (2003), ja comentada en
l’anterior Memòria. 

Directament relacionats amb els hàbits alimentaris i el règim nutricional
de la població, cal tenir en compte els trastorns alimentaris. Entre aquests
destaquen l’anorèxia nerviosa, la bulímia i l’obesitat.

L’OMS classifica l’anorèxia nerviosa i la bulímia com a trastorns men-
tals i del comportament. L’anorèxia consisteix en la pèrdua voluntària de pes
per un desig patològic d’aprimar-se i una por intensa a l’obesitat. La bulímia,
en canvi, és una malaltia que produeix desajustaments en el comportament i
en la ingesta alimentària, amb una alternança de períodes de compulsió per
menjar amb d’altres de conductes compensatòries inadequades (dietes abusi-

22. DOUE L 213, 15.06.2004.

És significatiu 
l’increment
del nombre de 
defuncions 
causades pel tabac 
en les dones.
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ves, provocació de vòmits, ingesta de diversos medicaments, com ara laxants
o diürètics, etc.).

No es disposa d’estudis fets a Catalunya sobre la prevalença d’aquests tras-
torns, tot i que el Departament de Salut ha fet unes estimacions sobre la base
d’altres treballs que s’han fet a Espanya, i els resultats que s’han obtingut per a
la població de dones de 12 a 21 anys són que la prevalença d’anorèxia és del
0,4 %, mentre que la prevalença de bulímia per al mateix grup és del 0,76 %.

L’obesitat i el sobrepès són perjudicials per a la salut, tant per si matei-
xos com a malaltia, com per ser factors que predisposen per a altres malal-
ties cròniques i escurcen l’esperança de vida. Els canvis en l’alimentació i
els nous estils de vida són els principals desencadenants de l’augment de
l’obesitat registrat els darrers anys en els països desenvolupats. 

Les dades disponibles mostren una situació diferent en funció del gènere i
l’edat. Així, l’any 2002 i el 2003, a Catalunya, la prevalença d’obesitat en la po-
blació masculina és superior a la femenina entre els menors de 44 anys, mentre
que passa a ser inferior a la femenina a partir dels 45 anys.

Des d’un punt de vista evolutiu, aquest indicador per a la població mas-
culina ha crescut els darrers deu anys i per a tots els grups d’edat, a diferèn-
cia de la prevalença d’obesitat en les dones, que davalla per a totes les edats
excepte en les d’edats compreses entre 25 i 34 anys i 35 i 44, tal com s’apre-
cia en els quadres següents. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Salut.
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l’increment de la

prevalença
d’obesitat

masculina els
darrers anys,

sobretot entre els
més joves.

GRÀFIC 51. PERCENTATGE DE PERSONES OBESES
PER GRUPS D’EDAT EN LA POBLACIÓ MASCULINA.

CATALUNYA 1992-1993 I 2002-2003
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Com ja s’ha dit, tant els hàbits alimentaris com la pràctica d’activitat fí-
sica són determinants per a l’obesitat. Els resultats de l’Enquesta de nutrició
de Catalunya, ja comentats l’any passat, van reflectir que la població cata-
lana manté un patró de consum d’aliments propi dels països mediterranis;
tot i que s’aprecia com disminueix el consum de fruites, hortalisses i peix,
a la vegada que creix la ingesta de brioixeria, en relació amb les dades del
període 1992-1993.

Pel que fa a l’activitat física en temps de lleure a Catalunya, segons
les dades de l’Examen de salut de Catalunya (2002),23 el 50,6 % de la
població practica exercici. En funció del gènere, s’aprecia com els ho-
mes fan més esport que les dones, fet que contrasta amb les dades sobre
la prevalença d’obesitat de la població masculina més jove en relació
amb la femenina. 

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

Tant en el cas dels homes com en el de les dones, el percentatge de po-
blació que practica exercici durant el temps de lleure augmenta amb l’edat,
tret del grup dels 30 als 44 anys, edats en què davalla aquesta pràctica de
manera significativa. Aquest fet pot ser motivat per la necessitat de compa-
ginar la vida professional i familiar de la població d’aquesta franja d’edat,
la qual cosa resta temps de lleure per dedicar-lo a l’activitat física.

23. Departament de Salut.

GRÀFIC 52. PERCENTATGE DE PERSONES OBESES
PER GRUPS D’EDAT EN LA POBLACIÓ FEMENINA.

CATALUNYA 1992-1993 I 2002-2003
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TAULA 151. PERCENTATGE DE PERSONES QUE PRACTIQUEN
EXERCICI DURANT EL TEMPS DE LLEURE PER EDAT I SEXE.

CATALUNYA 2002

Des de tots els nivells de l’Administració es duen a terme actuacions per
frenar l’obesitat. L’any 2004 destaca per l’adopció, a escala estatal, de l’Es-
tratègia per a la nutrició, l’activitat física i la prevenció de l’obesitat
(NAOS), amb la finalitat de millorar els hàbits alimentaris i impulsar la
pràctica regular de l’activitat física de tota la ciutadania, amb especial aten-
ció a la prevenció durant l’etapa infantil. Es preveuen actuacions en quatre
àmbits: familiar i comunitari, escolar, empresarial i sanitari. 

D’altra banda, a escala autonòmica i focalitzat en la població infantil i
jove, s’ha desenvolupat durant el curs 2003-2004 el Programa d’educació
nutricional en algunes escoles de Catalunya, coordinat pel Programa d’edu-
cació per a la salut a l’escola, del Departament d’Educació, i que disposa de
la col·laboració del Programa d’alimentació i nutrició del Departament de
Salut i del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, amb l’objectiu
d’apropar els hàbits alimentaris i d’activitat física de la població escolar a
models més saludables. 

Hàbits de consum d’alcohol

Els resultats per a Catalunya de l’Enquesta sobre drogues a la població
escolar (2004) mostren com la prevalença del consum d’alcohol entre els
escolars de 14 a 18 anys és del 77,1 % en el consum d’alguna vegada a la
vida, del 76,8 % en els últims 12 mesos i del 60,6 % en els últims 30 dies.
Aquesta darrera dada (consum en els darrers 30 dies) és la més significativa
i la que s’empra per analitzar el consum d’alcohol i altres drogues. 

Unitats: percentatges.

Home Dona TOTAL

De 18 a 29 anys 59,0 44,1 51,5

De 30 a 34 45,5 41,1 44,9

De 45 a 59 57,1 43,3 50,2

De 60 a 74 64,4 50,4 58,1

TOTAL  (18 - 74) 56,7 44,2 50,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Examen de Salut del Departament de Salut.
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D’altra banda, cal tenir en compte que aquestes dades, tot i ser de valors
més reduïts que les de la població general de 15 a 64 anys (89,9 %, 77,2 %
i 67,7 %),24 són preocupants, atès que reflecteixen un hàbit perjudicial per
a la salut i bastant estès entre la població jove.

Aquesta situació es reforça en analitzar la continuïtat en el consum
d’alcohol entre els escolars. Aquest indicador mostra el percentatge de
població que, havent consumit alguna vegada alcohol, n’ha tornat a con-
sumir en els darrers 30 dies. Per tant, segons l’explotació per a Catalunya
de les dades de l’Enquesta sobre drogues a la població escolar (2004), el
78,6 % dels escolars enquestats que havien consumit alcohol alguna ve-
gada a la vida ho havien tornat a fer durant els 30 dies anteriors a ser
enquestats. 

Aquesta dada és més alta que la de continuïtat en el consum d’alcohol
entre la població en general (de 15 a 64 anys),25 atès que és del 75,3 %.

D’altra banda, i relacionat amb les conseqüències negatives del consum
d’alcohol, l’any 2003, el 41,6 % dels tractaments iniciats pels centres de la
Xarxa de Drogodependències de Catalunya eren motivats pel consum
d’aquesta substància. Aquest percentatge experimenta una davallada de
tres punts respecte del 2002. Els homes predominen clarament en els trac-
taments per aquesta droga, atès que representen el 78,8 % del total, en com-
paració amb el 21,2 % que en representen les dones. El 62,3 % dels casos
es concentren en individus de 30 a 49 anys.

Consum de drogues

L’anàlisi del consum de drogues de la població catalana es basa en
els mateixos indicadors emprats per analitzar el consum d’alcohol: la
prevalença i la continuïtat en el consum de les diferents drogues, tant pel
que fa a la població escolar (de 14 a 18 anys)26 com per a la població
general (de 25 a 64 anys).27

Les drogues més consumides per la població escolar, ja sigui alguna ve-
gada a la vida, durant els últims 12 mesos o en els últims 30 dies, són, per
aquest ordre: el cànnabis (el 47,2 % l’ha provat alguna vegada), la cocaïna
(el 7,4 %) i els tranquil·litzants sense prescripció mèdica (el 8,7 %). Les

24. Les dades relatives a la població general procedeixen de l’Enquesta domiciliària sobre el
consum de drogues 2003 (resultats per a Catalunya).
25. Ídem.
26. Font: Enquesta sobre drogues a la població escolar 2004 (resultats per a Catalunya).
27. Font: Enquesta domiciliària sobre consum de drogues 2003 (resultats per a Catalunya).
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drogues amb més continuïtat en el consum són l’heroïna (83,3 %),28 el càn-
nabis (64,4 %), les amfetamines/speed (39,5 %), els tranquil·litzants sense
prescripció (36,5 %) i els al·lucinògens (36,5 %).

La continuïtat en el consum de drogues de la població general de 15
a 64 anys (definida com el percentatge de la població enquestada que,
havent consumit alguna vegada a la vida la droga, torna a fer-ho en els
trenta dies anteriors a la data en què se’ls fa l’enquesta) és més elevada
en els inhalants (33,3 %), el cànnabis (32,6 %) i l’heroïna (22,2 %).29

Un altre aspecte que cal comentar, i relacionat amb el consum de les
drogues, són els tractaments que fa la Xarxa de Drogodependències de
Catalunya. La majoria dels tractaments iniciats l’any 2003 pels centres de
la Xarxa són causats pel consum de cocaïna (el 21,8 % del total), seguits pel
consum d’heroïna (17,5 %) i, finalment, del cànnabis (3,6 %). En tots tres
casos els homes predominen per sobre de les dones, en una proporció apro-
ximada del 80-20 %, respectivament.

L’edat de les persones tractades varia en funció del tractament. Així,
s’observa com el 69,7 % dels tractaments per l’heroïna són adreçats a per-
sones de 25 a 39 anys, el 68,2 % dels tractaments per cocaïna afecta els del
grup d’edat de 20 a 34 anys, mentre que el 70 % dels tractaments per con-
sum de cànnabis se centra en els individus de 15 a 29 anys.

Aquestes darreres dades sobre els tractaments per consum de cànnabis
en els més joves cal relacionar-les amb l’increment del consum d’aquesta
droga que s’ha produït els darrers anys en la població jove, tal com ja es va
constatar en l’anterior Memòria.

2.5. SISTEMA SANITARI 

L’any 2003, la xarxa hospitalària pública està constituïda per un conjunt
de 64 centres de diverses titularitats. D’aquests, 61 pertanyen a la xarxa
hospitalària d’utilització pública (XHUP), i tres són centres complementa-
ris. El nombre de malalts que van ser donats d’alta en hospitals de la xarxa
va ser de 860.564, el 52,6 % correspon a dones i el 47,4 % a homes. Del
total de les altes, 714.404 corresponen a hospitals de la XHUP. El 92,4 %
dels episodis atesos als hospitals de la xarxa (667.755 altes) és finançat pel

28. Tot i que, per aquesta droga, cal tenir en compte que les prevalences totals no superen l’1 %,
i, per aquesta raó, les petites diferències poden significar un increment del nombre de consumidors
en proporcions importants; per això, la interpretació dels resultats s’ha de fer amb precaució.
29. Ídem.
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Servei Català de la Salut. Les altres restants són finançades per entitats
d’assegurança lliure i per asseguradores d’accidents. 

En una anàlisi més detallada, de les 667.755 altes finançades pel Servei
Català de la Salut, 562.146 corresponen a hospitalització convencional
(84,2 %), i 105.609, a intervencions de cirurgia major ambulatòria (15,8 %).
L’activitat major ambulatòria ha experimentat un creixement del 6,6 %.

Els grups d’edat més freqüents són els compresos entre els 65 i els 84 anys
(36,6 % de les altes, el 20,5 % de les quals correspon a malalts de 70 a 79 anys),
els menors de 5 anys (6,8 % de les altes) i el grup de 55 a 59 anys (6,3 % de les
altes). Dels pacients atesos, el 0,1 % són residents fora de Catalunya i el 0,6 %
dels pacients tenen residència desconeguda.

D’altra banda, les altes d’hospitals psiquiàtrics (aguts i subaguts) han
estat 10.887, a més de les altes de pacients psiquiàtrics en hospitals gene-
rals, que han estat 10.202.

TAULA 152. ALTES I ESTADA MITJANA EN HOSPITALS GENERALS
D’AGUTS FINANÇADES PEL CATSALUT L’ANY 2003

Unitats: nombre d’altes i estada en dies.

Altes1 Dist. Altes
(%)

Estada
mitjana 
(dies)

Lleida 33.113 5,0 6,2

Tarragona 46.004 6,9 5,4

Terres de l’Ebre 13.730 2,1 6,2

Girona 56.854 8,5 5,2

Costa Ponent 120.457 18,0 5,7

Barcelonès N. i Maresme 70.103 10,5 5,8

Centre 135.977 20,4 5,5

Barcelona ciutat 191.517 28,7 6,0

TOTAL 667.755 100,0 5,7

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Salut.
1) Altes: totes les altes convencionals i intervencions de cirurgia major ambulatòria (CMA), de
pacients residents a Catalunya i no residents, que s’han declarat al CMBDAH, finançades pel
CatSalut. S’hi inclouen les altes psiquiàtriques i les de les unitats  hospitalàries de desintoxicació
(UHD). No s’hi inclou l’activitat d’hospìtal de dia ni la de cirurgia menor ambulatòria.
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Pel que fa a les llistes d’espera, aquestes inclouen tots els pacients pen-
dents d’intervenció quirúrgica des del primer dia que el facultatiu indica la
intervenció en algun dels hospitals de la XHUP, per alguna de les catorze
patologies monitorades pel Servei Català de la Salut. 

D’altra banda, des de l’any 2000, el Servei Català de la Salut estableix un
temps de garantia d’assistència per a algunes intervencions quirúrgiques que
posa el límit de temps en els sis mesos d’espera; si la intervenció no es fa en
aquest període de temps, el Servei Català de la Salut ha de proposar un altre
centre on es pugui practicar la intervenció en un termini màxim de trenta dies.

El Departament de Salut ha fet públiques les dades sobre les llistes d’es-
pera quirúrgica. En data desembre de 2004 contenen 64.531 pacients, i són
les cataractes i les pròtesis de genoll les que més operacions pendents pre-
senten, el 28,2 % i el 15,3 %, respectivament, amb una reducció del 6,8 %
i de l’1,8 %, respectivament, en relació amb l’any 2003.

TAULA 153. NOMBRE DE PACIENTS EN LLISTA D’ESPERA.
CATALUNYA 2003-2004

Unitats: nombre de persones i temps mitjà en mesos.

Llista d’espera Temps mig de resolució

2003 2004 2003 2004

Cataractes 20.316 18.207 4,84 4,40

Varius 4.504 4.346 4,92 4,61

Hèrnies 5.213 5.467 4,19 4,56

Colecistectomia 2.305 3.104 3,32 4,34

Atroscòpia 3.549 3.901 5,05 5,42

Prostatectomia 1.019 1.234 2,86 3,29

Canal Carpiana 1.976 2.352 3,68 4,09

Amigdalectomia 1.596 2.205 3,76 5,04

Circumsició 1.560 1.869 3,18 3,81

Pròtesi de maluc 2.813 2.739 5,25 5,04

Histerectomia 1.066 1.174 2,51 2,89

Galindons 8.695 6.824 19,72 13,07

Quist o si pilonidal 1.989 1.218 7,00 3,85

SUBTOTAL 56.601 54.640 5,16 4,80

Pròtesi de genoll 9.966 9.891 15,68 13,83

TOTAL 66.567 64.531 5,64 5,33

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Depatament de Salut.
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Malgrat els esforços esmerçats, les llistes d’espera segueixen sent un
dels problemes del nostre model sanitari que les diferents administracions
amb competències en matèria de salut intenten resoldre per diferents vies,
sense gaire èxit.

Prescripció farmacèutica. Despesa

La prestació farmacèutica comprèn les especialitats farmacèutiques, els
efectes i accessoris, les fórmules magistrals i altres productes prescrits pels
metges del Sistema Nacional de Salut en l’àmbit de l’atenció primària.

TAULA 154. RECEPTES I IMPORT LÍQUID SEGONS EL TIPUS
DE PRESCRIPTOR. CATALUNYA 2003

La despesa líquida pagada pel Servei Català de la Salut per la prestació far-
macèutica, l’any 2003, va ser de 1.472,6 milions d’euros. Aquesta despesa aug-
menta any rere any, tot i que l’augment està justificat per una sèrie de raons:
l’augment poblacional, l’estructura de l’edat de la població, els factors epide-
miològics, l’aparició de nous tractaments més cars i específics i la més elevada
detecció precoç de malalties fruit de l’activitat preventiva, que han representat un
increment tant sanitari com econòmic de la resposta per part del sistema sanitari. 

Això ha comportat un increment del 7,18 % en el nombre de receptes
respecte de l’any 2002, com també s’ha incrementat el cost mitjà per re-

Unitats: import líquid en milions d’euros i distribució en percentatge.

Import líquid1 Distribució

Capçalera i pediatres 1.344,9 87,27

Urgències2 7,5 0,49

Especialistes3 136,2 8,84

Altres metges4 52,5 3,40

TOTAL 1.541,1 100,00

Nombre de receptes 116.153.104

Import líquid mitjà per recepta en euros 13,27

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Regions Sanitàries.
1) Import líquid és el preu de venda al públic menys el pagament de la prestació que
fa l’ususari
2) Metges d’urgències: SOU, SEU, 061 i PAC.
3) Metges especialistes: hospitals (consultes externes i altres), CAPII, PADES i altres.
4) Altres metges: receptes de metges d’empresa i metges d’empresa col·laboradora, 
d’altres comunitats autònomes, 
receptes sense imputar a cap dels altres col·lectius i receptes amb codi no identificat.
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cepta (el 4,7 %). Cal assenyalar que l’aportació de l’usuari ha disminuït
lleugerament respecte del 2002, en passar del 6,4 % al 6,3 %.

La prestació farmacèutica a càrrec del Servei Català de la Salut es pot ex-
plicar a partir de l’anàlisi del nombre de receptes prescrites segons el tipus de
producte, segons el tipus de pacient o segons el tipus de metge prescriptor.

Pel que fa a l’any 2004, les dades provisionals situen el total de pres-
cripció de receptes a Catalunya en 119.615.553, amb un increment del 3 %,
i amb un cost de 1.609.467.372 milions d’euros.

La taula 155 mostra l’evolució dels principals indicadors de la prestació
farmacèutica per a l’any 2004.

TAULA 155. INDICADORS DE PRESTACIÓ FARMACÈUTICA.
CATALUNYA 2004

Genèrics

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

Cal destacar l’increment de la seva utilització, que l’any 2003 es va si-
tuar en l’11,3 % dels envasos i en el 8,3 % de la despesa de les especialitats
farmacèutiques, amb un creixement respecte a l’any 2002 del 31,7 % i del
22,6 %, respectivament.

Trasplantaments

Les darreres dades disponibles sobre els trasplantaments practicats a
Catalunya són del 2004, encara que no són definitives. La taula 156 conté
la taxa de les diferents tipologies de trasplantaments per milió de població.

Preu de venda al públic per habitant en euros 251,11

Percentatge d’aportació dels usuaris sobre el PVP 5,93

Nombre de receptes per habitant 17,55

Import líquid per habitant en euros 236,22

Import líquid per recepta en euros 13,46

Percentatge de receptes de pensionistes sobre el total de receptes 71,50

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Salut.
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S’aprecia com els trasplantaments renals, cardíac, pulmonar, hemopoè-
tics, vasculars, cornial i de membrana amniòtica registren increments, men-
tre que els trasplantaments hepàtics, pancreàtic, de teixit osteotendinós i de
pell decreixen.

TAULA 156. TAXA DE TRASPLANTAMENTS PER MILIÓ 
DE PERSONES. CATALUNYA 2004

2.6. DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA

El pressupost inicial en sanitat aprovat per la Generalitat de Catalunya
per a l’any 2004 ha estat de 6.502,48 milions d’euros, fet que representa un
increment del 18,4 % respecte del pressupost inicial aprovat l’any 2003, i
del 13,5 % si ho comparem amb el pressupost final del mateix any. 

El pressupost en sanitat representa el 34,7 % del pressupost total de la
Generalitat per al mateix any. És a dir, 954,4 euros per càpita, 70 euros més
que l’any 2003. 

Unitats: nombre de trasplantaments i taxa en trasplantaments per milió.

Nombre Taxa1

Trasplantament renal 438 64,3

Trasplantament hepàtic 202 29,6

Trasplantament cardíac 51 7,5

Trasplantament pulmonar 27 4,0

Trasplantament pancreàtic 15 2,2

Trasplantament de progenitors hemopoètics 393 57,7

Teixit osteotendinós congelat 1.905 279,5

Teixit osteotendinós liofilitzat 1.214 178,1

Teixit vascular 58 8,5

Pell 10 1,4

Teixit cornial 1.010 148,2

Membrana amniòtica 265 38,8

Cultius cel·lulars i preparats biològics 81 11,8

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Salut.
1) Segons Padró de 1.1.04  (6.813.319 habitants).

El pressupost en 
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3. EDUCACIÓ 

3.1. NOVETATS NORMATIVES

• Reial decret 1741/2003, de 19 de desembre, pel qual es regula la
prova general de batxillerat. [BOE núm. 19, 22.01.04] 

• Reial decret 1742/2003, de 19 de desembre, pel qual s’estableix la
normativa bàsica per a l’accés als estudis universitaris de caràcter
oficial. [BOE núm. 19, 22.01.04] 

• Reial decret 49/2004, de 19 de desembre, sobre homologació de
plans d’estudis i títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori
nacional. [BOE núm. 19, 22.01.04] 

• Reial decret 113/2004, de 23 de gener, pel qual es despleguen els as-
pectes educatius bàsics i l’organització dels ensenyaments d‘educa-
ció preescolar, i es determinen les condicions que hauran de reunir
els centres d’aquesta etapa. [BOE núm. 32, 6.02.04] 

• Reial decret 114/2004, de 23 de gener, pel qual s’estableix el currículum
de l’educació infantil. [BOE núm. 32, 6.02.04] 

• Reial decret 115/2004, de 23 de gener, pel qual s’estableix el currí-
culum de l’educació primària. [BOE núm. 33, 7.02.04] 

• Reial decret 116/2004, de 23 de gener, pel qual es desplega l’orde-
nació i s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatò-
ria. [BOE núm. 35, 10.02.04] 

• Reial decret 117/2004, de 23 de gener, pel qual es desplega l’orde-
nació i s’estableix el currículum del batxillerat. [BOE núm. 42,
18.02.04]  

• Decret 252/2004, d’1 d’abril, pel qual s’estableix el procediment
d’admissió de l’alumnat als centres docents en els ensenyaments su-
fragats amb fons públics. [DOGC núm. 4105, 02.04.04] 

• Reial decret 1318/2004, de 28 de maig, pel qual es modifica el Reial
decret 827/2003, de 27 de juny, pel qual s’estableix el calendari
d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, establerta per
la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educa-
ció. [BOE núm. 130, 29.05.04]  
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• Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat.
[DOGC núm. 4175, de 15.07.04] i [BOE núm. 233, de 27.09.04]

• Resolució EDC/1964/2004, de 12 de juliol, per la qual es modifi-
quen els concerts educatius de centres docents privats d’educació
especial. [DOGC núm. 4177, de 19.07.04] 

• Resolució EDC/2175/2004, de 23 de juliol, per la qual s’estableixen
els mòduls econòmics dels concerts educatius per a l’any 2004.
[DOGC núm. 4191, de 6.08.04]  

• Decret 365/2004, de 24 d’agost, pel qual s’estableix el currículum
del cicle formatiu de grau superior de prevenció de riscos professi-
onals. [DOGC núm. 4205, 26.08.04] 

• Reial decret 1936/2004, de 27 de setembre, pel qual es modifica el Reial
decret 631/1993, de 3 de maig, pel qual es regula el Pla nacional de for-
mació i inserció professional. [BOE núm. 238, de 2.10.04]  

3.2. FINANÇAMENT DE L’ENSENYAMENT 

Les dades de la CRE per al període 1995-2000, tal com es posava de
manifest en la Memòria socioeconòmica de l’any 2003, mostren com el
conjunt de l’economia espanyola no ha aprofitat el darrer cicle expansiu per
incrementar l’esforç econòmic en educació. El pes del valor econòmic en
educació generat cada any es mantenia prop del 5 % del total d’activitat
econòmica generada. En aquest sentit, Catalunya no ha estat una excepció
dins d’Espanya, i s’observa que el pes del valor afegit en educació s’ha
mantingut en el 4,1 % del valor afegit total generat cada any.

TAULA 157. VALOR AFEGIT A L’EDUCACIÓ. CATALUNYA 2000-2002

Unitats: valor afegit brut a preus bàsics (preus corrents) en milers d’euros.

2000 2001 2002

Educació de mercat 1.836.546 1.941.272 2.013.634

Educació de no mercat 2.358.295 2.499.842 2.648.237

Total Educació 4.194.841 4.441.114 4.661.871

Total CATALUNYA 102.278.330 109.203.719 115.730.128

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, CRE.
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Es constatava, també, que, del conjunt d’activitat econòmica generada
en educació, ha estat la de titularitat privada (principalment l’educació con-
certada) la que ha permès mantenir el pes relatiu de l’educació en el conjunt
de l’activitat, mentre que l’educació de titularitat pública es trobava en un
procés de lenta, però progressiva, pèrdua de pes relatiu. Aquest fenomen
s’estava produint amb més intensitat a Catalunya que a Espanya.

Les darreres dades publicades per la CRE per a l’any 2001 i 2002, si bé
provisionals, no mostren massa canvis en el procés descrit. Així, d’una ban-
da, el pes del valor generat en educació a Catalunya respecte del conjunt de
l’economia se segueix reduint, encara que molt lentament: l’any 2001, el
pes del valor afegit generat en el sector de l’educació representa el 4,07 %
del valor afegit total de l’economia catalana, i l’any 2002, el 4,03 %.

D’altra banda, sembla que a partir del 2001 s’estaria produint una lenta
recuperació, molt tímida, del pes del valor afegit en educació generat en
centres de titularitat pública en detriment d’aquell generat en centres de ti-
tularitat privada (concertats i no concertats). Així, el 2002, els centres de ti-
tularitat pública generarien el 56,8 % del valor de l’educació, mentre que
els centres de titularitat privada en generarien el 43,2 %.

TAULA 158 . PARTICIPACIÓ DE L’EDUCACIÓ EN L’ECONOMIA.
CATALUNYA 2000-2002

3.2.1. El finançament públic de l’educació

3.2.1.1. Educació no universitària pública

L’any 2003, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
ha destinat 3.009,4 milions d’euros a l’ensenyament no superior (segons
dades liquidades dels pressupostos). Aquesta despesa representa un incre-

Unitats: valor afegit brut a preus bàsics (preus corrents) en milers d’euros.

2000 2001 2002

Educació de mercat 1,80 % 1,78 % 1,74 %

Educació de no mercat 2,31 % 2,29 % 2,29 %

Total Educació 4,10 % 4,07 % 4,03 %

Total CATALUNYA 100 % 100 % 100 %

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, CRE.
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ment nominal del 8 % respecte de la despesa liquidada l’any 2002 i, seguint
la tendència dels anys 2001 i 2002, se situa per sobre del creixement nomi-
nal del PIB de Catalunya, que l’any 2003 ha estat del 6,5 %. És així que el
pes de la despesa del Departament d’Educació en educació no universitària
sobre el PIB català s’ha anat incrementat, si bé molt lleugerament, des de
l’any 2001 fins a l’any 2003. La despesa en educació no universitària ha
passat del 2,0 %, l’any 2001, al 2,2 % del PIB l’any 2003. Principalment,
aquesta evolució respon a l’esforç més gran realitzat en despesa de capital els
dos darrers anys, que ha passat de representar el 0,07 % del PIB l’any 2001 al
0,15 % del PIB l’any 2003.

Del conjunt de la despesa liquidada, 2.798,5 milions d’euros correspo-
nen directament a activitats d’educació, i la resta, 210,8 milions d’euros,
corresponen als serveis annexos a l’educació (administració general, for-
mació de professorat, transport i menjadors, principalment). Com els dos
anys precedents, les despeses corrents (suma dels capítols I, II i IV dels
pressupostos) absorbeixen el 97 % de la despesa total, mentre que la despe-
sa de capital (suma dels capítols VI i VII) n’absorbeix el 7 % restant.   

TAULA 159. DESPESA EN EDUCACIÓ. DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 2002-2003

La despesa del Departament d’Educació es distribueix en la doble xarxa
de centres educatius, els centres públics i els centres privats concertats.
L’any 2003, el 75 % de la despesa del Departament d’Educació es destina
a centres públics, mentre que els centres concertats reben el 25 % d’aquesta
despesa. Aquesta ha estat la tendència dels darrers tres anys, si bé es percep
una lleugera millora del pes de la despesa en centres públics, que l’any 2001
era del 73,5 %. Es així que els centres públics haurien rebut 2.257,8 milions
d’euros l’any 2003, mentre que els centres concertats haurien rebut 751,6 mi-

Unitats: despesa en milions d’euros i percentatges.

Despesa Percentatge resp. el PIB

2002 2003 2002 2003

Educació no universitària: 2.786,50 3.009,40 2,10 % 2,20 %

Depesa corrent 2.592,00 2.798,50 2,00 % 2,00 %

Despesa de capital 194,5 210,8 0,10 % 0,20 %

PIB 131.321 139.840 100,00 % 100,00 %

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació de la Generalitat
i IDESCAT.
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despesa.
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lions d’euros, que responen principalment a transferències corrents (el con-
cert educatiu i altres transferències corrents).

Aquesta despesa liquidada del 2003 ha anat, en últim terme, destinada a la
formació no universitària dels alumnes matriculats. En el curs 2003-2004, el
sistema educatiu català té matriculats 1.124.6711 alumnes, 1.029.568 dels quals
es distribueixen entre les etapes d’infantil, primària i tota l’educació secundària
(ESO, cicles formatius i batxillerat). 

TAULA 160. DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA PER TIPUS DE
CENTRES. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT

DE CATALUNYA 2002-2003

Dels 1.029.568 alumnes d’infantil, primària i secundària, el 93,3 %,
960.821 alumnes, estudien o bé en centres públics o bé en centres privats con-
certats. La despesa pública del Departament d’Educació es canalitza per una
doble via cap a aquests alumnes: d’una banda, 613.714 alumnes, el 63,9 %
del total, reben fons públics a través de la xarxa de centres públics, i, de l’al-
tra, 347.107 alumnes, el 36,1 % del total, reben fons públics a través de
la xarxa de centres privats concertats. La resta, 68.747 alumnes, estudien
en centres privats no concertats.

Utilitzant la referència de la despesa liquidada per al 2003 del Departament
d’Educació, i considerant només la despesa en les tres etapes formatives (infan-
til de primer cicle, infantil de segon cicle i primària, i secundària) es pot apro-

1. Educació infantil de primer i segon cicle, primària, secundària (ESO, batxillerat, cicles
formatius), educació especial, i altres ensenyaments de règim especial.

Unitats: despesa en milions d’euros i percentatges.

2002 2003

Despesa % Despesa %

1. Centres públics 2.073,20 74,40 % 2.257,80 75,00 %

1.1. Despesa corrent 1.879,20 - 2.050,20

1.2. Despesa privada 194 - 207,6

2.  Centres concertats 712,1 25,60 % 751,6 25,00 %

2.1. Despesa corrent 711,7 - 748,3

2.2. Despesa de capital 0,4 - 3,3

TOTAL  (1+2) 2.785,30 100,00 % 3.009,40 100,00 %

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació de la Generalitat
i IDESCAT.
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ximar un indicador de la despesa pública feta pel Departament d’Educació per
alumne per al curs 2003-2004. En aquest càlcul s’han repartit les depeses de
funcionament de l’administració general en funció de criteris objectius (com
ara les ràtios d’alumnes en els diferents tipus de centres o el nombre de places
formatives per a professors).

Tenint en compte aquestes consideracions, s’observa que la despesa que
el Departament d’Educació de la Generalitat fa en el primer cicle infantil és
de 4.999,1 euros per alumne en els centres públics propis de la Generalitat,
de 690,1 euros per alumne en els centres públics de la xarxa municipal; men-
tre que en els centres privats subvencionats la despesa és de 1.297,1 euros per
alumne. Cal tenir present que la despesa per alumne en els centres públics
municipals no comptabilitza els recursos destinats per l’Administració local
(els municipis, principalment) a aquesta etapa de formació, dada de la qual no
disposem, i que, per tant, aquesta xifra per a centres públics municipals no re-
cull tota la despesa pública que s’hi destina per alumne. 

TAULA 161 . DESPESA PÚBLICA PER ALUMNE PER TIPUS 
DE CENTRE. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT

DE CATALUNYA 2003-20041

Unitats: despesa total en milions d'euros, nombre d'alumnes i despesa per alumne en euros.

Centres públics

Despesa pública Alumnes Despesa / alumnes

C. Gen. C. Mun. C. Gen. C. Mun. C. Gen. C. Mun.

Ed. Inf. 1er cicle2 18,2 13,9 3.647 20.186 4.999,1 690,1

Ed. Inf. 2on cicle / Prim. 911,1 - 338.502 - 2.691,5 -

Educ. secundària 1246,3 - 251.379 - 4.958,0 -

Centres concertats

Despesa pública Alumnes Despesa / alumnes

Ed. Inf. 1er cicle2 8,2 6.353 1.297,1

Ed. Inf. 2on cicle / Prim. 342,1 204.181 1.675,7

Educ. secundària 365,9 136.573 2.679,3

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació de la Generalitat.
1) Es reparteix la despesa liquidada del Departament d'Educació del 2003 entre els alumnes
matriculats del curs 2003-2004.
2) La despesa pública del Departament d'Educació de la Generalitat en ed. inf. de 1er cicle es
divideix entre la despesa en els 42 centres públics propis de la Generalitat, la resta de centres
públics de la xarxa municipal, i els centres privats subvencionats. La despesa en centres públics de
la xarxa municipal no incorpora la despesa pròpia de les administracions locals a les escoles bressol.
Així mateix, els centres privats concertats s'ha d'entendre que són llars d'infants privades
subvencionades, ja que en l'educació infantil de 1er cicle no hi ha concert.

El curs 2003-2004 
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Departament 
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Pel que fa a l’educació infantil de segon cicle i primària, la despesa és
de 2.691,5 euros per alumne en els centres públics, mentre que la despesa
que fa el Departament d’Educació en centres concertats és de 1.675,7 euros
per alumne.

Finalment, en l’etapa de secundària (ESO, cicles formatius i batxillerat)
el Departament d’Educació destina 4.958,0 euros per alumne als centres
públics i 2.679,3 euros per alumne als centres privats concertats.

3.2.1.2. Educació universitària pública

El sistema d’universitats públiques catalanes2 està experimentant els
darrers tres cursos una caiguda progressiva d’alumnes matriculats; així, el
curs 2003-2004 hi ha matriculats 168.348 alumnes, amb una caiguda res-
pecte del curs 2002-2003 de 9.903 alumnes, que s’ha repartit pràcticament
en totes les universitats públiques, tret de la UPF.

Utilitzant els pressupostos liquidats de les universitats públiques catala-
nes, l’any 2003, s’obté una despesa total (cap. I a IX de despeses) de
1.002,0 milions d’euros, el 4 % superior al pressupost liquidat del 2002. I,
per tant, la despesa per alumne de les universitats públiques catalanes
s’hauria situat per al curs 2003-2004 en 5.952,1 euros per alumne, que sig-
nifica un increment del 10,1 % respecte del curs 2002-2003.

TAULA 162. DESPESA (CAP. I A IX) DE LES UNIVERSITATS
PUBLIQUES CATALANES. DURSI, GENERALITAT 

DE CATALUNYA 2001-2003

2. UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV.

Unitats: despesa total en milers d’euros i depesa per alumne en euros.

Pressup. liquidats univers. públiques Despesa per alumne

2001 2002 2003 2001-02 2002-03 2003-04

Despesa
total

888.696,8 963.870,1 1.002.022,0 4.80,1 5.407,4 5.952,1

Taxes de 
creixement

- 8,50 % 4,00 % - 10,60 % 10,10 %

Font: elaboració pròpia a partir de dades del DURSI.
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El pressupost de les universitats púbiques s’ha finançat en un 59,5 %
amb ingressos provinents de transferències corrents, i en un 11,8 % amb
transferències de capital. El DURSI fa la major part d’aquestes aportacions.
El seu pressupost liquidat ens permet veure l’esforç dut a terme per la Ge-
neralitat per finançar el sistema d’universitats catalanes.

El DURSI ha destinat, segons el pressupost liquidat del 2003, 619,7
milions d’euros per finançar el sistema universitari català (públic i pri-
vat),3 540,9 milions dels quals han estat en forma de transferències cor-
rents, i 78,9 milions en forma d’inversions. Aquest pressupost significa,
en termes globals, un increment respecte de l’any 2002 del 5,8 %, repartit
en un augment del 5,1 % en despesa corrent, i un augment del 10,3 % en in-
versions autoritzades per la Generalitat. Aquestes magnituds representen una
desacceleració respecte dels pressupostos de l’any 2002. 

TAULA 163. DESPESA PÚBLICA EN UNIVERSITATS PER ALUMNE.
DURSI, GENERALITAT DE CATALUNYA 2001-2003

La reducció de 3.369 matriculats per al conjunt del sistema universitari
català el curs 2003-2004, que se situa amb 222.190 alumnes (en universitats
públiques i privades), ha permès que l’increment de la despesa es traduís
també en un increment de l’esforç de finançament públic per alumne fet pel
DURSI. 

3. Universitats públiques: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV; universitats privades: UOC,
URL, UIC i UV.

Unitats: despesa pública en milers d’euros i depesa per alumne en euros.

Despesa pública Despesa per alumne

2001 2002 2003 2001-02 2002-03 2003-04

Transferències 
corrents

478.003 514.434 540.877 2.131,40 2.280,70 2.434,30

Inversions
autoritzades

63.735 71.505 78.846 284,2 317 354,9

TOTAL 541.738 585.939 619.723 2.415,60 2.597,70 2.789,20

Font: elaboració pròpia a partir de dades del DURSI.
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TAULA 164. DESPESA PÚBLICA PER ALUMNE PER UNIVERSITATS.
DURSI, GENERALITAT DE CATALUNYA 2001-2004

El curs 2003-2004, la despesa per alumne feta pel DURSI ha estat de
2.789,2 euros per alumne. Les transferències corrents per alumne s’han in-
crementat el 6,7 %, les inversions per alumne s’han incrementat l’11,9 %,
i, en conjunt, la despesa pública per alumne feta pel DURSI s’ha incremen-
tat el 7,4 %. Aquests increments, que s’han situat per sobre de la inflació,
han permès mantenir l’augment de la despesa per alumne en educació su-
perior dut a terme pel Govern del la Generalitat l’any 2002.

La despesa pública per alumne feta pel DURSI, com ja succeïa els cursos
precedents, s’ha repartit de manera desigual entre les diferents universitats. De
les vuit universitats de les quals disposem d’informació, de manera destacada,
la UPF es troba per sobre de la resta, amb 5.210,2 euros per alumne, seguida
d’un grup de tres universitats, URV, UdL i UPC, amb valors per sobre dels
3.700 euros per alumne; i un darrer bloc, format per la UB, la UdG i la UAB,
on es destinen quantitats pròximes als 3.000 euros per alumne. La UOC, uni-
versitat privada no presencial, rep 599,6 euros per alumne.

3.3. ENSENYAMENT OBLIGATORI 

3.3.1. Ensenyament infantil

La població en edat infantil (de 0 a 5 anys), seguint la tendència dels
darrers anys, experimenta l’any 2004 un creixement de 17.610 infants res-

Unitats: despesa per alumne en euros.

2001-2002 2002-2003 2003-2004

UPF 4.197,00 4.397,40 5.210,20

UPC 3.041,80 3.225,80 4.221,10

URV 3.080,70 3.564,20 4.200,00

UdL 2.786,70 3.258,00 3.792,60

UdG 2.646,90 2.926,10 3.211,10

UB 2.765,40 3.109,80 3.205,90

UAB 2.608,30 2.815,00 3.021,50

UOC 727,3 693,9 599,6

Altres1 133,7 135,8 -

TOTAL 2.415,60 2.597,70 2.789,20

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació.
1) URL, UV, UIC.

La despesa pública
per alumne feta
pel DURSI s'ha

repartit de manera
desigual entre les

diferents
universitats.
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pecte del 2003, fins assolir la xifra de 399.562 infants. Això representa un
creixement de la població d’aquest tram d’edat del 4,6 % respecte de
l’any 2003, i s’alenteixen lleugerament els creixements experimentats
els dos anys precedents.

Aquest creixement se segueix traduint en un increment del nombre
d’alumnes matriculats en les dues etapes infantils, que el sistema educatiu
no considera com a obligatòries.

Entre els anys 2003 i 2004 la població infantil de 0 a 2 anys s’ha in-
crementat en 7.802 infants, mentre que, en el conjunt del sistema edu-
catiu català, en el curs 2003-2004, el nombre de places en la primer
etapa infantil (de 0 a 2 anys) s’ha incrementat en 4.338 places. És així
que la taxa de cobertura d’aquest grup d’edat, malgrat que s’ha incre-
mentat 1 punt percentual, segueix situant-se en el 29,3 % de la població
de 0 a 2 anys. El curs 2003-2004 l’esforç del sector públic en la provisió
de places s’ha desaccelerat respecte del curs precedent, se n’han creat
2.586 més que l’any precedent i s’han subvencionat 615 places més que
el curs anterior; de totes maneres, aquests increments són inferiors que
els experimentats en el curs 2002-2003.

La situació en aquesta etapa educativa segueix mostrant un esforç de
provisió més important dels centres privats no subvencionats, que co-
breixen el 50,1 % dels infants matriculats, mentre que les places públi-
ques atenen el 39,4 % dels alumnes, i els centres privats subvencionats,
el 10,5 %.

En el segon cicle infantil (de 3 a 5 anys) s’ha produït un increment
de la població, entre el 2003 i el 2004, de 9.808 infants, i s’ha assolit la
xifra de 193.659 infants l’any 2004. De nou, l’esforç econòmic de la so-
cietat catalana ha permès un increment de la dotació de places de 9.593
noves places, la qual cosa s’ha traduït en una taxa de cobertura del 98,6 % de
la població d’aquest grup d’edat, taxa pràcticament igual que la dels anys
precedents.

Es manté l’esforç del sector públic en aquesta etapa, principalment per
mitjà de la dotació de places en centres públics, que representen aquest curs
el 62,7 % del total de places, i mitjançant les ajudes a les places privades
concertades, que representen el 34,1 % del total. Les places privades no
concertades són el 3,8 % del total.

La taxa de 
cobertura de la 
població infantil
de 0 a 2 anys és 
del 29,3 % el curs 
2003-2004, només 
un punt percentual 
per sobre de la del 
curs precedent.

La taxa de 
cobertura de la 
població infantil 
de 3 a 5 anys és del 
98,6 % el curs 
2003-2004. Les 
places en centres 
públics representen 
el 62,7 % del total, 
i en centres privats 
concertats, 
el 34,1 %.



CONDICIONS DE VIDA I PROTECCIÓ SOCIAL L’ANY 2004

355

TAULA 165. ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL PER CENTRES.
CATALUNYA 2002-2003

En conjunt, en les dues etapes infantils, les ràtios d’alumnes per profes-
sor es mantenen relativament constants respecte d’anys precedents, en una
mitjana de 15 alumnes per professor. Se segueix constatant que la ràtio més
elevada d’alumnes per professor es produeix en el sector privat concertat,
amb 21 alumnes per professor, mentre que en el sector privat no concertat
la ràtio es redueix fins a 11 alumnes per professor.  

TAULA 166. ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL PER CENTRES.
CATALUNYA 2003-2004

Unitats: nombre d’alumnes.

TOTAL

Centres

Públics Privats
Privats

concertats
Privats no
concertats

Total infantil1 237.488 132.863 104.625 68.618 36.007

1er cicle 56.091 21.247 34.844 5.738 29.106

2on cicle 181.397 111.616 69.781 62.880 6.901

Alumnes / 
Professors infan.

16,1 15,3 17,1 21,7 12,2

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació.
1) El centres privats concertat s’ha d’entendre que són llars infantils privades subvencionades, ja
que en l’educació infantil de 1er cicle no hi ha concert.

Unitats: nombre d’alumnes.

TOTAL

Centres

Públics Privats
Privats

concertats
Privats no
concertats

Total infantil1 251.419 143.539 107.880 71.538 36.342

1er cicle 60.429 23.833 36.596 6.353 30.243

2on cicle 190.990 119.706 71.284 65.185 6.099

Alumnes / 
Professors infan.

15,3 15,0 15,8 20,9 10,6

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació.
1) El centres privats concertat s’ha d’entendre que són llars infantils privades subvenciona-
des, ja que en l’educació infantil de 1er cicle no hi ha concert.
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TAULA 167. TAXA DE COBERTURA DE L’EDUCACIÓ INFANTIL.
CATALUNYA 2002-2003 I 2003-2004

3.3.2. Ensenyament primari

L’ensenyament primari (de 6 a 11 anys), primera etapa obligatòria del
sistema educatiu, també ha experimentat un creixement de la població entre
el 2003 i el 2004, en 7.989 infants, i ha assolit, l’any 2004, un valor de
365.009 infants. L’increment de places el curs 2003-2004 ha estat de 8.220
noves places, la qual cosa ha permès mantenir pràcticament estable la taxa
de cobertura en el 99,4 %. L’esforç de dotació de places, com els anys pre-
cedents, s’ha fet principalment en centres públics (increment de 5.381 pla-
ces), de manera que l’oferta de places es distribueix el 60,3 % en centres
públics, el 38,3 % en centres privats concertats i l’1,4 % en centres privats
no concertats, que fins i tot han reduït el nombre de places ofertes en 927 el
curs 2003-2004.

TAULA 168. ALUMNES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA PER CENTRES.
CATALUNYA 2002-2003

Unitats: percentatges.

2003 2002-03 2004 2003-04

Població Taxa Població Taxa

De 0 a 2 anys 198.101 28,30 % 205.903 29,30 %

De 3 a 5 anys 183.851 98,70 % 193.659 98,60 %

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i del Departament d’Educació.

Unitats: nombre d’alumnes.

TOTAL

Centres

Públics Privats
Privats 

concertats
Privats no
concertats

Primària 354.597 211.260 143.337 137.385 5.952

Alumnes /
Professors primà.

12,4 12,6 12,3 13,3 4,5

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació.

A l’ensenyament 
primari (de 6 
a 11 anys), 
l’increment de 
places el curs 
2003-2004 ha estat 
de 8.220, la qual 
cosa ha permès 
mantenir la taxa 
de cobertura 
pràcticament 
en el 100 %, com 
els anys precedents.
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TAULA 169. ALUMNES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA PER CENTRES.
CATALUNYA 2003-2004

L’esforç de contractació de professors ha permès mantenir constant la
ràtio d’alumnes per professor, tant en centres públics, amb 12,6 alumnes
per professor, com en centres privats concertats, amb 13,3 alumnes per pro-
fessor. Mentre que, en els centres privats no concertats, s’ha incrementat
lleugerament fins a 5,7 alumnes per professor.

TAULA 170. TAXA DE COBERTURA DE L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
CATALUNYA 2002-2003 I 2003-2004

3.3.3. Ensenyament secundari

3.3.3.1. ESO i batxillerat

L’ESO (de 12 a 15 anys), amb una taxa del 102,7 %, com en anys prece-
dents, dóna cobertura a tota la població d’aquesta franja d’edat, que l’any 2004
ha estat de 249.518 adolescents, amb un lleuger increment respecte de l’any
anterior de 1.998 adolescents. El sistema públic cobreix, en centres públics,
el 57,2 % dels matriculats i dóna suport als centres privats concertats, que
cobreixen el 41,6 % dels matriculats. Mentre que l’1,3 % restant de matri-
culats són coberts per centres privats no concertats. 

Unitats: nombre d’alumnes.

TOTAL

Centres

Públics Privats
Privats 

concertats
Privats no 
concertats

Primària 362.817 218.796 144.021 138.996 5.025

Alumnes / 
Professors primà.

12,7 12,6 12,7 13,3 5,7

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació.

Unitats: percentatges.

2003 2002-03 2004 2003-04

Població Taxa Població Taxa

De 6 a 11 anys 357.110 99,30 % 365.099 99,40 %

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i del Departament d’Educació.
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TAULA 171. ALUMNES D’ESO I BATXILLERAT PER CENTRES.
CATALUNYA 2002-2003

En l’etapa de batxillerat, la població entre 16 i 17 anys segueix experimen-
tant una reducció, i la població se situa en 130.401 joves, 3.124 joves menys
que l’any precedent. És així que el nombre de matriculats el curs 2003-2004
s’ha reduït fins a 89.974 alumnes, 2.870 menys que el curs anterior. La no obli-
gatorietat d’aquesta etapa explica la menor provisió del sector públic, manifes-
tada principalment en un percentatge més reduït de concertació de places, i per
tant, en un pes més elevat de les places privades. Com els anys precedents, els
centres públics cobreixen el 63,3 % dels alumnes matriculats, els centres privats
concertats en cobreixen el 14,5 %, i els centres privats no concertats, el 22,7 %.

En aquestes dues etapes de l’educació secundària, l’esforç de contracta-
ció segueix mantenint la ràtio d’alumnes per professor. Així, en els centres
públics, la ràtio se situa en 9,2 alumnes per professor, mentre que en el con-
junt dels centres privats la ràtio és d’11,3 alumnes per professor.

TAULA 172. ALUMNES D’ESO I BATXILLERAT PER CENTRES.
CATALUNYA 2003-2004

Unitats: nombre d’alumnes.

TOTAL

Centres

Públics Privats
Privats

concertats
Privats no
concertats

ESO +   Batxillerat 346.268 200.431 145.837 121.448 24.389

ESO 253.424 142.318 111.106 107.828 3.278

Batxillerat 92.844 58.113 34.731 13.620 21.111

Alumnes / Professors 
ESO + Batxillerat

10,1 9,3 11,6 - -

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació.

Unitats: nombre d’alumnes.

TOTAL

Centres

Públics Privats
Privats 

concertats
Privats no 
concertats

ESO +   Batxillerat 346.242 203.680 142.562 119.570 22.992

ESO 256.268 146.694 109.574 106.492 3.082

Batxillerat 89.974 56.986 32.988 13.078 19.910

Alumnes / Professors
ESO + Batxillerat

10,0 9,2 11,3 - -

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació.

A l’etapa de 
batxillerat (de 16 
a 17 anys), el 
nombre de 
matriculats es 
redueix en 2.870 
alumnes el curs 
2003-2004, 
paral·lelament 
a la reducció 
de la població 
en aquesta franja 
d’edat.
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TAULA 173. TAXA DE COBERTURA DE L’ESO I BATXILLERAT.
CATALUNYA 2002-2003 I 2003-2004

3.4. CICLES FORMATIUS

La formació professional específica reglada (cicles formatius) ha alentit
el seu creixement d’anys precedents afectada, en part, pel descens de la po-
blació de 16 a 22 anys, i el curs 2003-2004 ha cobert un total de 67.357 pla-
ces, amb un increment respecte del curs precedent de 846 estudiants.
D’aquestes places, pràcticament la meitat, 32.619, corresponen als cicles
formatius de grau mitjà i la resta, als de grau superior. El sector públic pro-
veeix el 68,2 % de les places a través dels centres públics, i ajuda a finançar-
ne amb el concert el 26,2 % en centres concertats. La resta de places, el 6,5 %,
són places en centres privats concertats. Aquesta estructura és molt similar a
la d’anys precedents.

TAULA 174. ALUMNES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL.
CATALUNYA 2002-2003

Unitats: percentatges.

2003 2002-2003 2004 2003-2004

Població Taxa Població Taxa

De 12 a 15 anys1 247.520 102,40 % 249.518 102,70 %

De 16 a 17 anys 133.525 - 130.401 -

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i del Departament d’Educació.
1) Les taxes superen el 100% perquè les dades de població provenen del Padró municipal
mentre que les dades del nombre d’estudiants poden incloure alumnes de més de 15 anys
matriculats en ESO i a població incorporada al llarg del curs i no empadronada.

Unitats: nombre d’alumnes.

TOTAL

Centres

Públics Privats
Privats

concertats
Privats no 
concertats

Cicles 
formatius

66.511 44.994 21.517 17.437 4.080

C.F.G.M. 32.302 22.332 9.970 8.168 1.802

C.F.G.S. 33.212 21.942 11.270 9.032 2.238

ESP 997 720 277 237 40

Alum. / Prof.
CFGM + CFGS

18,5 18,7 18,1 18,5 -

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació.

La formació
professional, el

curs 2003-2004,
ha cobert 67.357

places, amb un
increment respecte
del curs precedent
de 846 estudiants.
Aquest increment

és menor que el del
curs anterior.
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TAULA 175. ALUMNES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL.
CATALUNYA 2003-2004

La ràtio d’alumnes per professor es manté, respecte del curs anterior,
en gairebé 19 alumnes per professor, tant en centres públics com en cen-
tres privats (la majoria dels quals són concertats). Cal destacar que,
mentre que els centres públics han incorporat 58 professors més, fins a
2.406 professors, el sector privat n’ha perdut 50 i el nombre de profes-
sors s’ha situat en 1.189.

3.5. ALTRES ENSENYAMENTS

Els ensenyaments de règim especial agrupen l’oferta de diferents ense-
nyaments artístics, així com els ensenyaments d’esport, tant reglats com no
reglats. En conjunt, i accelerant la tendència d’anys precedents, l’oferta
d’aquests ensenyaments ha incrementat el volum de matriculats fins a
88.589, 10.855 matriculats més que el curs anterior. Aquest increment res-
pon, principalment, a un increment de les places en centres públics, amb
8.789 places més, i, en menor mesura, a un increment de 2.066 alumnes en
centres privats.

Unitats: nombre d’alumnes.

TOTAL

Centres

Públics Privats
Privats

concertats
Privats no 
concertats

Cicles 
formatius

67.357 45.966 21.391 17.003 4.388

C.F.G.M. 32.619 22.706 9.913 7.949 1.964

C.F.G.S. 34.738 23.260 11.478 9.054 2.424

Alum. / Prof. 
CFGM + CFGS

18,7 18,7 18,8 -

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació.
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TAULA 176. ALUMNES D’ALTRES ENSENYAMENTS. 
CATALUNYA 2003-2004

Les ràtios d’alumnes per professor es mantenen pràcticament iguals a
les observades en el curs 2002-2003, amb un augment de la contractació de
professors paral·lel a l’increment d’alumnes matriculats. 

3.6. ELS ALUMNES ESTRANGERS

Un dels components més importants que ha fet incrementar la població
catalana aquests darrers anys ha estat la població immigrada, la qual cosa
s’està traduint en un increment cada cop més intens d’alumnes estrangers
en el sistema educatiu català. El curs 2003-2004, aquest increment s’ha ac-

Unitats: nombre d’alumnes.

TOTAL
Centres

Públics Privats

Alumnes

Arts plàstiques i disseny 5.603 5.000 603

Música 33.835 23.630 10.205

Dansa 8.138 810 7.328

Escoles oficials d’idiomes 40.115 40.115 -

Art dramàtic 274 274 -

Restauració i conservació béns
culturals

138 138 -

Esports 486 294 192

Alumnes / 
Professors 

cicles 
formatius

Arts plàstiques i disseny 7,6 7,6 8

Música 8,8 8,8 8,8

Dansa 27,9 12,1 32,6

Escoles oficials d’idiomes 86,8 86,8 -

Art dramàtic 2,1 2,1 -

Restauració i conservació béns
culturals

6,6 6,6 -

Esports 5,5 6,7 4,3

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació.

Els alumnes
estrangers

signifiquen el 7,3 %
de la població

estudiant el curs
2003-2004, dos

punts per sobre del
curs precedent.
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celerat; així, en el conjunt del sistema educatiu no universitari, el nombre
d’alumnes estrangers ha passat de 53.626 el curs 2002-2003 a 76.459, un
increment de 22.833 alumnes que supera l’increment de 17.557 de l’any
precedent. Aquests alumnes signifiquen el 7,4 % del total de la població es-
tudiant el curs 2003-2004, quan l’any anterior n’eren el 5,3 %.

Aquest comportament és més acusat en les etapes d’infantil i primària,
i en l’educació secundària obligatòria. 

TAULA 177. ALUMNES ESTRANGERS PER TIPUS D’ESTUDIS.
CATALUNYA 2002-2003

Com ja succeïa els anys precedents, el curs 2003-2004 es manté la ten-
dència de l’alumnat d’origen estranger a concentrar-se d’una manera més
intensa en la xarxa de centres públics, més que no pas en la xarxa de centres
privats (concertada i no concertada). Concentració que encara es fa més pa-
lesa en les etapes d’infantil, primària i ESO. Així, mentre que l’alumnat
d’origen estranger representa entre el 10 % i el 13 % en els centres públics
de les etapes infantil, primària i ESO, en els centres privats representen no-
més entre el 3 % i el 3,5 %. Només en la formació professional aquesta di-
ferència de concentració d’alumnes estrangers entre centres públics i
privats no es produeix de manera tan acusada.

Unitats: alumnes i percentatges

TOTAL
% sobre

total
alumnes

Alumnes
centres
públics

% sobre
total

alumnes

Alumnes
centres
privats

% sobre
total

alumnes

Infantil 11.841 5 9.265 7 2.576 7

Primària 22.636 6,4 19.395 9,2 3.241 9,2

Secundària 17.241 5 14.120 7 3.121 7

 ESO 14.955 5,9 12.210 8,6 2.745 8,6

 Batxillerat 2.286 2,5 1.910 3,3 376 3,3

Cicles
formatius

1.908 2,9 1.300 2,9 608 2,9

 CFGM 955 3 716 3,2 239 3,2

 CFGS 950 2,9 583 2,7 367 2,7

 ESPA 3 0,3 1 0,1 2 0,1

TOTAL 53.626 5,3 44.080 7,5 9.546 7,5

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Eduació.

L'alumnat d'origen 
estranger, com els 
cursos precedents, 
es concentra d'una 
manera més intensa 
en la xarxa de 
centres públics, 
si es compara amb 
els centres privats 
(concertats i no 
concertats).
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TAULA 178. ALUMNES ESTRANGERS PER TIPUS D’ESTUDIS.
CATALUNYA 2003-2004

3.7. ENSENYAMENT SUPERIOR 

El curs 2003-2004, després d’un llarg període de desacceleració en el
creixement dels alumnes matriculats, s’observa per primer cop una caiguda
en el nombre absolut d’alumnes matriculats en tot el sistema universitari
(públic i privat), que passa dels 225.428 alumnes el curs 2002-2003 als
222.190 alumnes el curs 2003-2004.

De fet, si no tenim en compte l’evolució dels alumnes matriculats a la
UOC, que s’incrementen en 7.586, es comprova que la caiguda d’alumnes
matriculats el curs 2003-2004 és de 10.955, i pràcticament totes les univer-
sitats perden alumnes; la UPC i la UB són les dues universitats amb una
pèrdua més acusada de matriculats.

Dels 225.428 alumnes matriculats el curs 2003-2004, 168.348 alumnes
ho són d’universitats públiques, el 75,8 % del total, percentatge que s’ha
anat reduint de manera progressiva els darrers anys; així, el curs 2000-2001,
els matriculats en universitats públiques eren el 83,6 % del total. Per tant,
la pèrdua d’estudiants està afectant més intensament les universitats públi-
ques que les privades.

Unitats: alumnes i percentatges.

TOTAL
% sobre

total
alumnes

Alumnes
centres
públics

% sobre
total

alumnes

Alumnes
centres
privats

% sobre
total

alumnes

Infantil 17.693 7,00 % 14.504 10,10 % 3.189 3,00 %

Primària 32.761 9,00 % 28.373 13,00 % 4.388 3,00 %

Secundària 23.301 6,70 % 19.041 9,30 % 4.260 3,00 %

 ESO 20.261 7,90 % 16.430 11,20 % 3.831 3,50 %

 Batxillerat 3.040 3,40 % 2.611 4,60 % 429 1,30 %

Cicles
formatius

2.704 4,00 % 1.943 4,20 % 761 3,60 %

 CFGM 1.418 4,30 % 1.128 5,00 % 290 2,90 %

 CFGS 1.286 3,70 % 815 3,50 % 471 4,10 %

TOTAL 76.459 7,40 % 63.861 10,40 % 12.598 3,00 %

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel Departament d’Educació.

El nombre
d'estudiants
matriculats

en el sistema
d'universitats

catalanes
s'ha reduït en

3.369 alumnes.

La pèrdua
d'estudiants

universitaris
es produeix de

manera més intensa
en les universitats
públiques que en

les privades.
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TAULA 179. ALUMNES DE LA UNIVERSITAT. 
CATALUNYA 2001-2002, 2002-2003 I 2003-2004

Aquesta pèrdua d’alumnes ha anat acompanyada d’un lleuger increment
del professorat, que ha passat de 14.930 professors, el curs 2002-2003, a 15.323
professors, el curs 2003-2004, la qual cosa ha permès millorar a la majoria
d’universitats la ràtio d’alumnes per professor, que passa de 13,4 alumnes per
professor a 12,4 alumnes per professor, si no tenim en compte la UOC.

Unitats: nombre d’alumnes.

Alumnes Alumnes / Profe. universitaris

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2001-2002 2002-2003 2003-2004

UB 61.877 59.653 57.356 15,0 13,8 13,4

UAB 39.339 39.020 38.480 14,0 13,8 13,4

UPC 34.301 33.836 28.362 14,2 13,5 10,9

UPF 10.004 10.175 10.223 13,3 12,5 12,2

UdG 13.149 13.071 12.759 16,0 13,9 13,6

UdL 10.487 9.844 9.288 15,6 14,2 13,1

URV 12.578 12.652 11.880 13,2 12,6 11,0

UOC 22.283 26.616 34.202 237,1 211,2 265,1

URL 13.696 13.635 13.210 10,6 12,5 11,3

UV 4.015 4.503 3.964 12,4 12,8 9,8

UIC 2.538 2.554 2.466 6,8 9,3 7,7

TOTAL 224.267 225.559 222.190 15,3 15,1 14,5

TOTAL–UOC 201.984 198.943 187.988 13,9 13,4 12,4

Font: elaboració pròpia a partir de dades del DURSI.
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4. HABITATGE 

4.1. NOVETATS NORMATIVES

Les principals novetats normatives destinades al mercat de l’habitatge
al llarg del 2004 han estat el Decret 454/2004, de 14 de desembre, de des-
plegament del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007, i el Decret 455/2004,
de 14 de desembre, de regulació del Pla de rehabilitació d’habitatges de
Catalunya, ambdós del Departament de Medi Ambient de la Generalitat
de Catalunya. (DOGC/núm. 4281, de 16.12.2004). Tots dos van ser objec-
te de dictamen per part de CTESC (Dictamen 8/2004 i 9/2004).

Destaquem, a continuació, les mesures previstes en els decrets esmentats,
per àmbits d’actuació:

17.Habitatges protegits per vendre i per llogar

a. Construcció d’habitatges de protecció oficial en règim especial adre-
çat a les famílies amb ingressos no superiors a 2,5 vegades
l’IPREM.1

– Ajut a l’adquisició: accés a préstecs preferencials per al pagament de
l’entrada, equivalent al 20 % del preu d’adquisició dels habitatges.

– Ajuts als promotors: entre el 10 % i el 15 % del preu de venda segons
la zona geogràfica.

– Condicions: el pis serà de protecció oficial durant noranta anys.
Qualsevol venda abans d’aquest termini s’haurà de tramitar a través
del registre únic de sol·licitud.

– Preu màxim de venda per zones geogràfiques: entre 759,31 i
1.176,93 euros per metre quadrat segons la zona.

b. Construcció d’habitatges de protecció oficial per llogar.

– Ajuts als promotors: entre 2.000 i 17.500 euros per pis segons la
zona geogràfica i el tipus de sòl utilitzat.

– Condicions: mantenir el règim de lloguer més de vint-i-cinc anys.

1. El valor de l’IPREM (indicador públic de renda d’efectes múltiples), que apareix en el
número de gener del 2005 de la revista Info Catalunya de la Generalitat de Catalunya, és
de 460,5 euros.
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– Ajut suplementari en cas de llogar-lo a famílies amb ingressos no
superiors a 2,5 vegades l’IPREM: 8.000 euros per habitatge.

– Condicions: superfície màxima de l’habitatge de 70 metres quadrats
i mantenir el règim de lloguer un mínim de trenta anys.

c. Compra de sòl per crear patrimoni i construir-hi habitatges de protec-
ció oficial.

– Ajut: entre 2.000 i 2.850 euros per habitatge segons la zona geogràfica.

– Condicions: els beneficiaris hauran de ser administracions públi-
ques, operadors públics o entitats sense ànim de lucre.

2. Habitatge de preu concertat per a persones o famílies amb ingressos
no superiors a 6,5 vegades l’IPREM

a. Ajut a l’adquisició: accés a préstecs preferencials per al pagament de
l’entrada, equivalent al 20 % del preu d’adquisició dels habitatges.

b. Ajuts als promotors: el 5 % del preu de venda en habitatges situats a
les zones 1, 2 i 3, quan tinguin el seu origen en sòl procedent del mer-
cat lliure, i el 5 % del preu de venda quan es tracti d’un habitatge lliu-
re existent.

c. Condicions: els habitatges de preu concertat seran qualificats com a
habitatges amb protecció oficial per part de la Direcció General
d’Habitatge. Tindran una superfície útil màxima de 90 metres qua-
drats.

d. Preus màxims dels habitatges per zones geogràfiques:

– Zona 1. Barcelona ciutat: 2.300 euros per metre quadrat.

– Zona 2. L’Hospitalet de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Joan
Despí, Sant Just Desvern i Sitges: 2.120 euros per metre quadrat.

– Zona 3. Un conjunt de 41 municipis entre els quals hi ha Badalona,
Mataró, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa: 1.950 eu-
ros per metre quadrat.

– Zona 4. Un conjunt de 77 municipis entre els quals hi ha Girona,
Lleida, Manresa, Reus i Tarragona: 1.500 euros per metre quadrat.

– Zona 5. Un conjunt de 151 municipis: 1.450 euros per metre quadrat.

– Zona 6. Resta de Catalunya: 1.200 euros per metre quadrat.
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3. Ajuts a la sostenibilitat i mobilitat interior en la construcció d’habi-
tatges protegits i de preu concertat

a. Introducció de paràmetres de sostenibilitat

– Elements que es poden acollir als ajuts: mecanismes d’estalvi d’ai-
gua, sistemes d’energia renovable per a l’aigua calenta, espais per a
la recollida selectiva d’escombraries i doble vidre a portes i finestres
orientades al nord.

– Ajut: 1.500 euros per habitatge qualificat.

b. Introducció de paràmetres per facilitar els itineraris de les persones
amb discapacitat en la mobilitat.

– Paràmetres que cal complir: disposar al rebedor, la sala d’estar, la cuina
i almenys en un dormitori i un bany de l’habitatge d’un espai lliure en
què s’inscrigui un cercle d’1,2 metres de diàmetre. Els passadissos hau-
ran de tenir una amplada mínima d’1 metre i les portes, de 0,8 metres.

– Ajut: 1.000 euros per habitatge qualificat.

4. Habitatge social

a. Xarxa de mediació per al lloguer social.

– Beneficiaris: unitats familiars amb ingressos ponderats no superiors
a 2,7 vegades l’IPREM.

– Preu del lloguer: el lloguer màxim no podrà superar els 630 euros
mensuals.

– Condicions: la Xarxa de mediació per al lloguer social serà gestio-
nada i coordinada per ADIGSA (o per l’operador públic competent
en matèria d’habitatge que es creï). Els aspirants a un habitatge de la
Xarxa hauran d’estar inscrits en el registre unitari de sol·licitants
d’habitatge (que es creï).

– Propietaris: administracions i operadors públics, empreses, particu-
lars, fundacions o entitats sense afany de lucre.

– Contraprestacions: ajut de 6.000 euros per posar el dia l’habitatge i
aval que garantirà el cobrament del lloguer i el bon manteniment del
pis durant dos anys. Les borses d’habitatge de lloguer de la Xarxa
rebran una quantia de 450 euros per habitatge llogat a partir del com-
pliment de determinats requisits.
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– Altres ajuts: es preveu l’accés a préstecs subsidiats i subvencions per
a l’adquisició d’habitatges existents per destinar-los a lloguer protegit.
El preu màxim d’adquisició d’aquests habitatges haurà de ser el dels
habitatges amb protecció oficial de la zona on es trobi l’habitatge.

– Característiques de l’habitatge: que tingui cèdula d’habitabilitat i su-
perfície màxima de 120 metres quadrats.

b. Ajuts a persones amb dificultats per pagar el lloguer.

– Beneficiaris: persones amb ingressos no superiors a dues vegades
l’IPREM i que siguin joves fins a 35 anys, de més de 65 anys, llars
monoparentals, dones afectades per la violència domèstica, perso-
nes minusvàlides, persones afectades per assetjament immobiliari i
immigrants amb menys de cinc anys de residència a Catalunya.

– Ajuts: fins a 2.880 euros anuals en funció dels ingressos familiars i
de les rendes del lloguer.

5. Reformes en el pis

a. Per assolir el mínim d’habitabilitat de l’habitatge. Ajut del 40 % del
cost màxim (8.400 euros).

b. Per adequar-lo a les normatives vigents d’instal·lacions de sanejament,
aigua, gas i electricitat. Ajut del 25 % del cost màxim (700 euros).

c. Per adaptar l’interior a persones amb mobilitat reduïda. Ajut del 40 %
del cost màxim (7.200 euros).

d. Per millorar-ne l’aïllament tèrmic i/o acústic. Ajut del 35 % del cost
màxim (1.400 euros).

6. Rehabilitació de l’edifici

a. Resolució de patologies estructurals que afecten l’estabilitat i la se-
guretat. Ajut del 50 % del cost màxim (7.000 euros).

b. Solució de deficiències constructives que afecten l’habitabilitat. Ajut
del 25 % del cost màxim (2.000 euros).

c. Reparació d’elements perillosos per als ocupants i per als vianants.
Ajut del 25 % del cost màxim (800 euros).

d. Instal·lació o millora de les xarxes de sanejament, aigua, electricitat
i gas. Ajut del 40 % del cost màxim (2.600 euros).
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e. Instal·lar un ascensor. Ajut del 45 % del cost màxim (5.500 euros).

f. Instal·lar un ascensor i crear un trajecte lliure de barreres arquitectò-
niques. Ajut del 60 % del cost màxim (5.700 euros).

g. Suprimir les barreres arquitectòniques fins a l’ascensor existent. Ajut
del 25 % del cost màxim (200 euros).

h. Millorar l’aïllament tèrmic i/o acústic. Ajut del 35 % del cost màxim
(2.000 euros).

i. Instal·lar sistemes d’energies renovables per a aigua calenta i electri-
citat. Ajut del 35 % del cost màxim (1.500 euros).

4.2. EVOLUCIÓ DEL MERCAT I DEL PREU

L’habitatge, l’any 2004 i segons les estimacions de la CCOC, manté en-
cara un creixement rellevant, en termes reals, del 3 %, si bé s’ha reduït el
diferencial de creixement respecte del conjunt de l’economia catalana, que
s’incrementa el 2,6 %. El dinamisme del sector de l’habitatge s’ha alentit
lleugerament respecte de l’any 2003, i cal situar-lo en un context on el sec-
tor de la construcció en general està experimentat un fre en el creixement:
tant en obra civil, tot i que segueix creixent l’11 % el 2004, com de manera
més clara, en nova construcció d’edificis no residencials, i en rehabilitació
i manteniment d’edificis, que creixen fins a taxes inferiors a l’1,5 %, i per
tant per sota del creixement general de l’activitat econòmica catalana.

TAULA 180. DADES D’HABITATGE. CATALUNYA 2003-2004

2003 2004

Valor de la construcció residencial1 3,5 % 3,0 %

Hipoteques d’habitatge2 28,8 % 23,7 %

PIB Catalunya3 2,2 % 2,6 %

Const. residencial / const. total4 32,8 % 32,7 %

Valor hipoteques (milions €)2 21.510 26.612

Valor mitjà hipoteques (€)2 111.379 125.686

1) Les dades del creixement real del valor de la construcció residencial s’elaboren a partir de les dades de
producció interna bruta del sector construcció, en termes nominals, publicades per la CCOC (el valor del 2004 és
una estimació provisional), i deflactades pels Índexs de costos de la construcció publicats per l’IDESCAT.
2) Les dades d’hipoteques d’habitatges responen als creixements dels valors nominals de les hipoteques
constituïdes per habitatges (construïts i projectats) a Catalunya, publicades per l’INE.
3) El PIB de Catalunya s’obté a partir de les taxes de creixement reals cicle-tendència del PIB via oferta
publicat per l’IDESCAT.
4) El pes de la construcció residencial sobre el total de construcció s’obté a partir de les dades de
producció interna bruta del sector de la construcció en termes nominals publicades per la CCOC.
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El dinamisme en la construcció d’habitatges segueix sent inferior al del
conjunt de l’activitat de la construcció, que ha crescut, en termes reals, el
3,5 %. Així, el pes del sector de l’habitatge se situa en el 32,7 % del conjunt
de la construcció, i segueix la tendència de pèrdua d’importància relativa
dels darrers anys.

El lleuger fre en la construcció d’habitatges també es posa de manifest
en el menor creixement, respecte del 2003, del volum monetari de les hipote-
ques constituïdes per habitatge, que, tot i així, augmenten el 2004 un 23,7 %.
L’any 2004, el valor total de les hipoteques constituïdes per habitatge a
Catalunya ha estat de 26.612 milions d’euros, amb un import mitjà de la hi-
poteca de 125.686 euros. 

4.2.1. Habitatge de nova construcció

El volum d’habitatges iniciats, acabats i visats segueix augmentant
l’any 2004, en relació amb l’any 2003. Els habitatges iniciats se situen
en 96.481; els acabats, en 71.101; i els visats, en 119.472 (vegeu el grà-
fic III.4.1). De totes maneres, el ritme de creixement s’alenteix el 2004
respecte del 2003. Els habitatges iniciats creixen el 2004 el 8,8 %, els
acabats el 3,3 % i els visats el 10,6 %, mentre que el 2003 aquests crei-
xements eren del 19,0 %, el 5,0 % i el 10,6 %, respectivament (vegeu la
taula 181).

Tot i aquest alentiment en el creixement (s’inicien 7.832 habitatges més
que l’any 2003, mentre que aquesta xifra va ser de 14.151 habitatges l’any
precedent), no es pot oblidar que la dada de 96.481 habitatges iniciats l’any
2004 situa la producció d’habitatges en un màxim històric des del 1996,
amb la qual cosa se supera la fita de l’any 2003. A més, el creixement del
valor absolut dels habitatges iniciats és un indicador de les expectatives de
les necessitats futures a cobrir pel mercat i, per tant, el fet que aquesta mag-
nitud creixi indica que el sector té encara expectatives a l’alça, potser no tan
intenses com les de l’any precedent.
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TAULA 181. HABITATGES INICIATS, ACABATS I VISATS.
CATALUNYA 2000-2004

Les xifres agregades de producció d’habitatges –tant si és d’obra iniciada
com acabada– segueixen sobrepassant de molt les necessitats d’habitatge
principal nou, que, en la Memòria socioeconòmica del 2003, es xifraven entre
32.000 i 36.000 habitatges per any. Un darrer estudi,2 publicat per la Caixa
de Catalunya el 2005, marca un topall per a la construcció de nou habitatge
principal en xifrar la creació de noves llars en el decenni 2001-2011 a
Catalunya en 474.561 llars, és a dir, 47.456 noves llars per any, mentre que,
en el decenni 1991-2001, aquesta xifra va ser de 37.636 noves llars per any.

Per tant, la demanda de rotació (demanda per millora d’habitatge, i per
raons obligades de feina), la demanda d’inversió i la segona residència se-
guirien estant a la base de la construcció de nous habitatges l’any 2004.

El creixement dels habitatges iniciats per zones significatives marca
un cert canvi de tendència respecte dels anys precedents. La dada més re-

Unitats: nombre d’habitatges i percentatges.

Nombre: Iniciats1 Acabats2 Visats3

2000 78.519 57.638 -

2001 67.794 65.556 74.687

2002 74.498 65.538 79.424

2003 88.649 68.798 108.037

2004 96.481 71.101 119.472

Variació: Iniciats1 Acabats2 Visats3

2001 -13,7 13,7 -

2002 9,9 0,0 6,3

2003 19,0 5,0 36,0

2004 8,8 3,3 10,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Cambra de Contractistes de Catalunya i de
la Direcció General d’Habitatge.
1) Visats de fulls d’encàrrec dels col·legis d’aparelladors.
2) Certificats de finals d’obra dels col·legis d’aparelladors.
3) Habitatges visats pel Col·legi d’Arquitectes per poder demanar la llicència d’obres.

2. Demografia i habitatge a Espanya i a les CCAA. Josep Oliver i Alonso. Caixa de
Catalunya (2005).
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llevant és la reducció de l’activitat constructora a les zones turístiques, on
s’inicien 553 habitatges menys que l’any precedent, cosa que provoca una
caiguda fins al 27,3 % del pes relatiu dels habitatges iniciats en aquesta
zona respecte del total. Aquesta dada, almenys respecte de la demanda de
segona residència, podria està marcant un punt d’inflexió en l’evolució
del mercat. 

També cal destacar la desacceleració del creixement d’habitatges inici-
ats a les altres zones urbanes (Gironès, Segrià i Tarragonès), amb un incre-
ment de 1.022 habitatges iniciats, que és menys de la meitat de l’increment
observat l’any 2003. L’àrea que comprèn la resta de Catalunya, amb un in-
crement de 2.181 habitatges iniciats, també desaccelera, si bé en menor
magnitud, els forts augments experimentats l’any 2003, encara que és l’àrea
que creix més en termes relatius.

En termes absoluts, l’àmbit metropolità és l’àrea més dinàmica, amb un
increment de 5.182 habitatges iniciats, accelerant el seu creixement, que és
del 13,7 %, i contrarestant el menor dinamisme de la resta de zones. Con-
serva així, i augmenta, la participació més elevada, amb el 44,7 % del total
d’habitatges iniciats.

Per demarcacions territorials, observem que Lleida és el territori que
més habitatges inicia, mentre que Tarragona disminueix el seu ritme de
creixement (-8,7 %). Barcelona segueix sent la demarcació amb més habi-
tatges iniciats de Catalunya, amb un total de 51.650 habitatges.
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La dinàmica de la construcció d’habitatges, ja sigui iniciada o acabada,
no sempre es trasllada de manera lineal a l’evolució dels habitatges efecti-
vament oferts en el mercat. La Direcció General d’Habitatge de la Genera-
litat fa un seguiment de l’oferta d’obra nova i del preu dels habitatges per a
una mostra de 44 municipis de Catalunya.

Així, mentre que les dades de la construcció d’habitatges, iniciats i aca-
bats, mostraven una desacceleració del creixement de l’activitat construc-
tora, amb uns increments dels habitatges inferiors als de l’any precedent, les
dades de l’oferta mostren una reducció en termes absoluts de l’oferta d’ha-
bitatges de nova construcció posats en el mercat.

La situació del conjunt de Catalunya, representada pels 44 municipis de
la taula III.4.8, revela una disminució dels habitatges en oferta del -3,0 %.
Aquesta reducció de l’oferta es comporta de manera desigual en el territori.
De fet, als municipis de Barcelona (amb un increment del 10,1 %) i de
la seva conurbació (amb un increment del 3,8 %), l’oferta d’habitatges
de nova construcció augmenta el 6,1 %. I és a la resta de municipis de
Catalunya on es produeix una reducció de l’oferta del -8,4 %, reducció prin-
cipalment explicada pel comportament de Girona, Lleida i Tarragona, on
l’oferta es redueix el -17,7 %. 

Paral·lelament a la reducció de l’oferta d’habitatges a Catalunya, el 2004 es
produeix un augment del preu de venda dels habitatges nous del 21,3 %; una
expansió del preu de venda, que se situa en 2.614 euros per metre quadrat.

Aquesta evolució del conjunt de Catalunya es reprodueix per a
Catalunya sense Barcelona ni conurbació, on el preu per metre quadrat se
situa en 2.144 euros per metre quadrat, un 21,4 % superior al 2003 i acce-
lerant el seu creixement. 

El preu de 
venda mitjà dels 
habitatges nous a 
Catalunya l’any 
2004 és de 2.614 
euros per metre 
quadrat construït. 
Amb un augment 
del 21,3 % respecte 
del 2003. S’ha 
produït una 
lleugera disminució 
de la distància
de preus entre 
Barcelona i la seva 
conurbació i la 
resta de Catalunya.
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Paral·lelament, l’oferta d’habitatges nous es redueix en el conjunt
d’aquests municipis el -6,4 %.

Aquesta correlació negativa entre l’oferta d’habitatges i el preu no s’ob-
serva en altres àmbits territorials.

A Barcelona ciutat, l’any 2004 l’oferta d’habitatges augmenta el 10,1 % i el
preu de venda s’incrementa el 20,6 %, cosa que el situa en 4.193 euros per me-
tre quadrat, i s’accelera respecte dels anys precedents.

Finalment, la conurbació de Barcelona (sense Barcelona ciutat) experi-
menta també un augment de l’oferta d’habitatges, del 2,9 %, i del preu de
venda, del 18,4 %. El preu de venda dels habitatges nous queda fixat en
3.113 euros per metre quadrat.

El fet que l’increment de preus del metre quadrat d’habitatge de nova
construcció a la resta de Catalunya hagi estat lleugerament superior a l’in-
crement experimentat a Barcelona i la seva conurbació urbana, ha permès
que aquest any 2004 es trenqui una tendència observada des del 1997, en
què s’aprofundia el distanciament de preus entre aquestes dues zones de
Catalunya; aquest any aquesta distància s’hauria reduït.

De totes maneres, cal tenir present que les dades d’oferta d’habitatge de
la Direcció General d’Habitatge no coincideixen amb el valor dels habitat-
ges iniciats, com a conseqüència en part del fet que una part de l’adquisició
d’habitatge es fa sobre plànol i, per tant, ja no s’incorpora com a oferta efec-
tiva en el mercat. Quan es produeix aquest fenomen, s’ha d’interpretar com
un indicador avançat d’expectatives de creixement en el sector. 

4.2.2. Esforç de compra d’un habitatge nou

La dinàmica del sector de l’habitatge, des d’una perspectiva social, tal
com es posava de manifest en la Memòria socioeconòmica de l’any 2003,
ha repartit de manera desigual els beneficis associats al fort creixement que
ha experimentat, sobretot, a partir de l’any 1998. 

L’any 2004, com ja s’ha comentat, el preu de l’habitatge s’ha seguit in-
crementant, el 21,3 % a Catalunya com a mitjana ponderada de 44 munici-
pis, mentre que el tipus d’interès hipotecari ha experimentat una reducció
del -9,6 %, de manera que el tipus mitjà se situa en el 3,36 %. La combina-
ció d’un creixement més alt dels preus i una menor reducció dels tipus d’in-
terès hipotecari que els experimentats el 2003, ha representat que la compra
del servei que ofereix un habitatge nou de 90 metres quadrats es dispari
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aquest any 2004; així, les quotes hipotecàries haurien crescut entre el 16,1 % i
el 23,7 %, segons l’àmbit geogràfic, i s’haurien situat en 1.488 €/mes a
la ciutat de Barcelona, en 1.105 €/mes a la conurbació de Barcelona, i
en 761 €/mes a la resta de Catalunya, malgrat la llarga durada del període
d’amortització (vegeu la taula 184).

D’aquesta manera, el cost del servei que ofereix l’habitatge nou de com-
pra, sense bonificacions fiscals, s’ha incrementat al llarg del 2004: a
Barcelona ciutat, el 16,1 %; a la Conurbació de Barcelona (sense
Barcelona), el 19,9 %, i a la resta de Catalunya, el 23,7 %. El fet que el salari
mitjà a Catalunya hagi augmentat el 3,6 % hauria fet que l’esforç que sig-
nifica la compra de l’habitatge s’hagi incrementat de manera acusada al
llarg del 2004.

TAULA 184. ESFORÇ DE COMPRA D’UN HABITATGE NOU.
CATALUNYA 2002-2004

Unitats: preu i quota en euros, i variació en percentatge.

PREU HABITATGE

90 m2:
2002 2003 2004 V. 02-03 V. 03-04

Barcelona 263.790 312.840 377.370 18,6 % 20,6 %

Conurbació sense BCN 194.040 225.000 280.170 16,0 % 24,5 %

Catalunya sense
conurbació BCN

126.180 150.120 192.960 19,0 % 28,5 %

QUOTA HIPOTECÀRIA

(€/mes)1:
2002 2003 2004 V. 02-03 V. 03-04

Barcelona 1.209 1.282 1.488 6,0 % 16,1 %

Conurbació sense BCN 889 922 1.105 3,7 % 19,9 %

Catalunya sense 
conurbació BCN

578 615 761 6,4 % 23,7 %

ESFORÇ2: 2002 2003 2004 V. 02-03 V. 03-04

Barcelona 79,4 % 80,9 % 90,7 % 1,8 % 12,1 %

Conurbació sense BCN 58,4 % 58,2 % 67,3 % -0,5 % 15,7 %

Catalunya sense
conurbació BCN

38,0 % 38,8 % 46,4 % 2,1 % 19,4 %

Font: elaboració pròpia a partir de les dades 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.
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Observem, així, que l’esforç que han de fer els ciutadans per accedir a
l’habitatge, calculat en relació amb el cost salarial mitjà total de Catalunya,
s’accelera pel que fa als dos darrers anys, i se situa en el 90,7 % dels salaris
bruts a Barcelona ciutat; en el 67,3 % a la conurbació de Barcelona, i en el
46,4 % a la resta de Catalunya (sense la conurbació de Barcelona). Aques-
tes magnituds signifiquen increments de pràcticament deu punts percentu-
als de l’esforç de compra en tots els àmbits territorials. 

Aquest elevat esforç, especialment a la ciutat de Barcelona, però també a
la seva conurbació, exclou cada vegada més un nombre superior de famílies
de la possibilitat de comprar aquest servei d’habitatge, especialment aquelles
que tenen nivells de renda per sota de la mitjana del salari brut català.

Cal també posar de manifest la diferència existent entre el valor mitjà
de les hipoteques constituïdes per habitatges, que és de 125.586 euros, se-
gons les dades de l’INE, i els valors mitjans dels preus dels habitatges nous
(90 metres quadrats), que es mouen entre els 377.370 euros a la ciutat de
Barcelona, i els 192.960 euros a la resta de Catalunya. Aquesta diferència pot
ser un indici clar que un percentatge elevat dels habitatges que es compren es
financen, no només amb la hipoteca, sinó amb la venda d’un altre habitatge,
com ja es posava de manifest en la Memòria socioeconòmica del 2003.

4.2.3. Habitatge de segona mà

L’habitatge de segona mà cobreix una part important de la demanda
d’habitatge, tant inicial i de rotació com de segona residència, així com
d’inversió.

Els preu mitjà de venda dels habitatges de segona mà, a partir de la mos-
tra dels 10 municipis de Catalunya publicada per la Direcció General d’Ha-
bitatge de la Generalitat i representats a la taula 185, és de 2.112 euros per
metre quadrat l’any 2004, import que representa un creixement del 22,6 %
respecte del preu mitjà del 2003 i una acceleració respecte dels anys prece-
dents, i se situa per sobre de l’increment de preus de l’habitatge de nova
construcció, que ha estat del 20,6 %. El creixement més elevat el protago-
nitza el municipi de Gavà, mentre que el creixement més baix el té Ripollet.

A la ciutat de Barcelona, el preu de venda de l’habitatge de segona mà
creix un 19,3 % l’any 2004, la qual cosa representa una desacceleració del
ritme de creixement respecte del de l’any 2003, i un increment per sota del
creixement del preu dels habitatges nous. Així, el preu de venda de segona
mà se situa, l’any 2004, en 3.178 euros per metre quadrat.
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TAULA 185. PREUS MITJANS DE VENDA DELS HABITATGES DE 
SEGONA MÀ. CATALUNYA 2003-2004

4.2.4. Habitatge de lloguer

El lloguer mitjà contractual per al total de Catalunya augmenta, l’any 2004,
un 26,5 % i se situa en 620 euros al mes. Aquest increment representa una
acceleració respecte de la taxa de creixement anual acumulativa del pe-
ríode 1998-2004, que va ser del 12,2 %.

A l’àrea metropolitana de Barcelona, el creixement del lloguer s’ha
mantingut relativament constant just per sota del 9,9 % anual acumulatiu
del període 1998-2004, mentre que a la resta de Catalunya el creixement del
lloguer s’ha anat accelerant fins assolir el 13,8 % l’any 2004.

A Barcelona ciutat es troba el lloguer mitjà més alt de les zones estudi-
ades, amb un import de 700 euros mensuals l’any 2004. El creixement del llo-
guer del 2004 (9,4 %) és inferior al del 2003 (10,4 %). S’observa una
desacceleració del creixement respecte del període 1998-2004.

Unitats: preus en euros per metre quadrat construït i variació en percentatges.

2003 20041
Variació

01-02 02-03 03-042

Barcelona 2.494 3.178 13,2 21,1 19,3

Badalona 1.768 2.315 0,7 8,6 21,8

Gavà 1.899 2.724 19,5 2,6 30,6

Girona 1.352 1.889 20,4 15,0 28,0

L’Hospitalet de Llobregat 1.934 2.502 3,1 21,9 20,7

Lleida 1.001 1.389 7,5 -9,1 27,4

Mataró 1.602 2.192 5,0 6,3 26,0

Ripollet 1.755 2.119 1,7 16,3 14,6

Sabadell 1.733 2.127 9,8 20,6 16,1

Tarragona 1.288 1.684 0,6 1,3 21,7

Terrassa 1.409 1.850 7,3 6,4 22,1

TOTAL sense Barcelona 1.599 2.112 6,1 11,1 22,6

Font: elaboració pròpia a partir de la DGH, amb les dades de TECNIGRAMA, i de la Memòria
socioeconòmica i laboral 2003 del CTESC.
1) El temps transcorregut entre els treballs de camp de 2003 i 2004 no ha estat de 12
mesos sinó de 17.
2) La variació obtinguda a partir dels valors absoluts s’ha dividit per 17 i multiplicat per 12.
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TAULA 186. EVOLUCIÓ ANUAL DEL LLOGUER MITJÀ
CONTRACTUAL PER ZONES. CATALUNYA 2003-2004

4.3. LA POLÍTICA D’HABITATGE

Tal com es posava de manifest en la Memòria socioeconòmica del
2003, l’expansió dels darrers anys en la construcció de nous habitatges
s’havia produït amb una pèrdua progressiva de la quota de mercat dels ha-
bitatges protegits en favor dels habitatges lliures.

L’any 2004, es produeix una reacció en la construcció d’habitatges
protegits: se n’incrementa la producció en 923 habitatges i l’obra prote-
gida se situa en 6.390 habitatges, la qual cosa significa augmentar el
16,9 % la producció de l’any precedent (que fins i tot s’havia reduït),
que va ser de 5.467 habitatges.

Si d’aquestes actuacions públiques sobre habitatges descomptem la promo-
ció pública (destinada bàsicament a operacions de remodelació de barris), ob-

Unitats: import del lloguer en euros al mes i variació en percentatge.

1998 2001 2003 2004
variació (%)

02-03 03-04 98-04

Badalona 320 404 521 588 10,1 12,8 10,7

Girona 339 414 447 486 7,0 8,6 6,2

L’Hospitalet 359 468 561 637 9,8 13,6 10,0

Lleida 234 283 336 361 14,5 7,5 7,5

Manresa 197 265 313 398 9,3 27,2 12,4

Mataró 284 415 528 580 13,1 9,8 12,6

Sabadell 333 479 610 629 13,2 3,2 11,2

Santa Coloma de Gramenet 277 363 446 490 10,4 9,8 10,0

Tarragona 252 339 429 472 12,3 10,0 11,0

Terrassa 358 429 549 600 12,8 9,4 9,0

TOTAL 10 ciutats 305 399 496 552 12,3 11,2 10,4

Barcelona ciutat 351 518 639 700 10,4 9,4 12,2

AMB sense Barcelona 355 460 569 625 8,3 9,8 9,9

Resta Catalunya 236 291 355 404 11,1 13,8 9,4

TOTAL CATALUNYA 311 392 490 620 10,0 26,5 12,2

Font: elaboració pròpia a partir de la DGH, amb les dades de fiances de lloguer de l’INCASOL,
i de la Memòria socioeconòmica i laboral 2003 del CTESC.
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tenim pròpiament els habitatges protegits de nova construcció que cobreixen
noves necessitats d’habitatges. A la taula 187 es mostra l’evolució del nou ha-
bitatge protegit (sense la figura de la promoció pública) dels darrers anys. L’any
2004, els habitatges protegits de nova construcció se situen en 6.037 habitatges,
i això significa un increment del 17,8 % respecte de l’any 2003.

Tot i així, el pes dels habitatges protegits sobre els habitatges iniciats lliures
segueix representant un valor reduït del 6,7 %, que l’any 2003 va ser del 6,1 %.  

Aquest increment de la construcció de nou d’habitatge protegit s’ha distri-
buït de manera desigual en el territori. Les províncies de Barcelona i Lleida han
concentrat gairebé el total d’aquest increment; la primera, amb un augment del
22,7 % en la construcció de nou habitatge protegit, i la província de Lleida amb
un increment del 112,5 %. Mentre que Girona es manté pràcticament igual
que l’any precedent, i la província de Tarragona experimenta una reducció
del -22,5 % en la construcció de nous habitatges protegits.

TAULA 187. HABITATGES INICIATS LLIURES I PROTEGITS 
PER PROVÍNCIES. CATALUNYA 2000-2004

Unitats: nombre d’habitatges i percentatges.

Habitat. Lliures: Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya

2000 43.475 10.740 4.332 15.044 73.591

2001 34.903 9.804 3.927 13.423 62.057

2002 35.536 11.642 3.837 17.134 68.149

2003 41.646 15.086 6.074 20.718 83.524

2004 47.495 16.110 7.779 19.060 90.444

Habitatges protegits: Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya

2000 2.838 745 531 814 4.928

2001 3.238 800 621 1.078 5.737

2002 4.484 631 512 722 6.349

2003 3.386 325 359 1.055 5.125

2004 4.155 329 736 817 6.037

Hab. prot. / lliures: Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya

2000 6,5 6,9 12,3 5,4 6,7

2001 9,3 8,2 15,8 8,0 9,2

2002 12,6 5,4 13,3 4,2 9,3

2003 8,1 2,2 5,9 5,1 6,1

2004 8,7 2,0 9,5 4,3 6,7

Font: elaboració propia a partir de les dades de la Direcció General d’Habitatge.
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TAULA 188. HABITATGES INICIATS PROTEGITS PER ZONES 
I TIPUS DE PROMOTOR. CATALUNYA 2004

La lleugera millora de les actuacions quant a habitatge protegit que s’observa
l’any 2004 es produeix amb un canvi en la tendència dels darrers anys de pèrdua
de pes relatiu de les actuacions dels promotors privats. Així, l’any 2004, els pro-
motors privats absorbeixen el 30 % del la construcció d’habitatges protegits
(1.908 habitatges), amb un increment del 24,9 % dels habitatges protegits de pro-
moció privada, respecte del 2003. D’altra banda, les actuacions dels promotors
sense finalitat de lucre (INCASOL, empreses municipals, cooperatives i fundaci-
ons) n’absorbeixen, l’any 2004, el 70 % restant (4.482 habitatges), amb un incre-
ment dels habitatges protegits de promoció sense finalitat de lucre del 13,8 %.

Com es pot comprovar a la taula 188, del total d’habitatges iniciats protegits
el 2004, el 15,3 % són construïts per cooperatives; el 3,8 %, per fundacions;
l’INCASOL en construeix el 23,5 %; la resta de promotors públics (empreses
municipals) fan el 27,5 % dels habitatges protegits, i els promotors privats, el
29,9 %. Cal destacar que, l’any 2004, l’increment més important respecte
del 2003 en habitatges iniciats protegits l’han fet les cooperatives, amb
un augment de 552 habitatges iniciats, seguides dels promotors privats,
amb un increment de 380 habitatges iniciats, i de l’INCASOL, amb un incre-
ment de 235 habitatges iniciats. Mentre que la resta de promotors públics han
reduït en 316 els habitatges iniciats protegits.

Unitats: nombre d’habitatges i percentatges.

Cooperatives Fundacions INCASÒL
Altres
públics

Prom.
privats

TOTAL

Barcelona 832 51 1.074 1.597 881 4.435

Girona 30 70 86 51 92 329

Lleida 0 18 124 24 570 736

Tarragona 118 104 217 86 365 890

CATALUNYA 980 243 1.501 1.758 1.908 6.390

Cooperatives Fundacions INCASÒL
Altres
públics

Prom.
privats

TOTAL

Àmbit
metropolità

540 51 710 1.513 622 3.436

Altres zones
urbanes

0 50 103 146 162 461

Zones
turístiques

148 104 233 0 428 913

Resta
Catalunya

292 38 455 99 696 1.580

CATALUNYA 980 243 1.501 1.758 1.908 6.390

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Habitatge.
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Des de la perspectiva territorial, cal destacar que gairebé el 70 % dels habi-
tatges iniciats protegits es fan a la província de Barcelona, i el 53,8 % en l’àmbit
metropolità de Barcelona. Així mateix es pot destacar que les fundacions i els
promotors provats tenen una presència territorial bastant equilibrada en habitat-
ges protegits, mentre que les cooperatives, l’INCASOL i, més especialment, els
altres promotors públics concentren la majoria de les seves accions a la provín-
cia de Barcelona i a l’àmbit metropolità de Barcelona.

D’altra banda, quan desagreguem els habitatges iniciats protegits del
2004 per tipologies de promoció, observem que hi ha un primer grup de ti-
pologies (promoció pública, venda especial, lloguer a 25 anys i allotjament
a 25 anys)3 que podem considerar com l’habitatge social en sentit estricte,
el qual concentra el 33,4 % dels habitatges iniciats protegits, amb 2.132 ha-
bitatges construïts, 139 més que l’any 2003.

TAULA 189. HABITATGES INICIATS PROTEGITS PER ZONES
I TIPUS DE PROMOCIÓ. CATALUNYA 2004

La resta de tipologies s’agrupen en “altres habitatges protegits” (venda
general i lloguer a 10 anys)4 i concentren el 66,6 % dels habitatges protegits,
amb 4.258 habitatges construïts, 784 més que l’any 2003. 

3. Promoció pública: remodelació de barris; venda especial: règim especial adreçat a famílies
amb rendes baixes; lloguer a 25 anys: règim especial adreçat a famílies amb rendes baixes;
allotjament a 25 anys: assimilable al lloguer a 25 anys, incorpora “elements comunitaris”.

Unitats: nombre d’habitatges i percentatges.

Promoció
pública

Venda
general

Venda
especial

Lloguer
10 anys

Lloguer
25 anys

Allotj. 
25 anys

TOTAL

Barcelona 273 2.610 120 357 1.017 51 4.428

Girona 0 230 0 30 69 0 329

Lleida 0 279 0 42 415 0 736

Tarragona 80 606 0 104 107 0 897

Catalunya 353 3.725 120 533 1.608 51 6.390

Promoció
pública

Venda
general

Venda
especial

Lloguer
10 anys

Lloguer
25 anys

Allotj.
25 anys

TOTAL

À. metro. 273 2.145 96 266 598 51 3.429

A. z. urb. 80 268 0 69 44 0 461

Z. turíst. 0 711 0 56 153 0 920

R. Catal. 0 601 24 142 813 0 1.580

Catalunya 353 3.725 120 533 1.608 51 6.390

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Direcció General d’Habitatge.

4. Venda general: règim general de protecció; lloguer a 10 anys: règim general de protecció.
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5. PROTECCIÓ SOCIAL

5.1. NIVELLS DE BENESTAR I DE POBRESA

5.1.1. Marc europeu

L’any 2001, el 15 % dels ciutadans de la UE-25 es troba en situació de risc de
pobresa1 (68 milions de persones). L’abast de la pobresa en el marc de la UE
ampliada varia considerablement entre els estats membres: els estats que te-
nen més ciutadans en situació de risc de pobresa són Irlanda (21 %), la Re-
pública Eslovaca (21 %), els països mediterranis –entre els quals es troba Espanya,
amb el 19 %–, els països bàltics i Anglaterra (17 %); les taxes són relativa-
ment baixes a Àustria (12 %), Alemanya (11 %), als països nòrdics i al
Benelux; els valors més baixos de la taxa es troben a Suècia (9 %) i a la Re-
pública Txeca (8 %). 

La incidència de les transferències socials en la reducció de la taxa
de risc de pobresa també varia substancialment entre els estats de la UE-
25: la reducció és igual o inferior al 50 % a Grècia, Espanya, Irlanda,
Portugal, Xipre i Malta; en canvi, a Suècia, la República Txeca i
Hongria, les transferències socials redueixen en més del 75 % la taxa de
risc de pobresa.   

D’altra banda, el 9 % de la població de la UE (més de 35 milions de per-
sones) es troba en situació de risc de pobresa persistent l’any 2001.2 Aquest
percentatge varia substancialment entre els estats i oscil·la entre el 6 % de
Dinamarca i Holanda i el 13 % d’Irlanda i Itàlia, el 14 % de Grècia i el
15 % de Portugal. El 10 % de la població espanyola es troba en situació
de risc de pobresa persistent. 

Pel que fa a la percepció de l’exclusió social, la majoria dels ciutadans
de la UE-25 se senten socialment integrats. Per contra, el 12 % de la pobla-
ció de la UE-15 i el 14 % de la població dels nous estats membres es con-
sidera socialment exclosa. La percepció de l’exclusió social varia
substancialment entre els estats, i oscil·la entre el 27 % d’Eslovàquia i el 6 %

1. Persones amb un nivell d’ingressos inferiors al 60 % de la seva respectiva mitjana
nacional.
2. Persones en situació de risc de pobresa i que han estat en aquesta circumstància almenys
dos dels tres anys anteriors.
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d’Eslovènia i el 7 % d’Holanda. El 8 % de la població espanyola se sent so-
cialment exclosa, amb un dels valors més baixos de la UE ampliada.3

Per fer front a aquesta situació, el Consell de Lisboa (2000) encoma-
na als estats membres i a la Comissió de fer els passos necessaris per
avançar en l’eradicació de la pobresa en l’horitzó de l’any 2010. Els es-
tats membres han de coordinar les seves polítiques en aquest àmbit a
partir d’uns objectius comuns en els quals s’han de basar els seus plans
d’acció nacionals. 

Actualment, els estats han presentat els seus segons plans nacionals
d’acció per a la inclusió social, que es combinen amb el Programa d’acció
comunitari per a la lluita contra l’exclusió social (2000-2006). A Espanya
és vigent el Pla 2003-2005. 

Fruit dels treballs de la Comissió al llarg de l’any 2004, s’ha presentat
la nova Agenda de política social per al període 2005-2010,4 per a la mo-
dernització del model social europeu sobre la base de la renovada estratègia
de Lisboa, a la qual dóna suport i complementa en la promoció de la dimen-
sió social del creixement econòmic. 

La nova Agenda té com a finalitat la creació d’ocupació, la lluita contra
la pobresa i la promoció de la igualtat d’oportunitats, a través de la moder-
nització dels mercats de treball i dels sistemes de protecció social. L’Agen-
da promou la societat de cooperació entre les autoritats públiques –a
escala local, regional i nacional–, els empresaris, els treballadors i les or-
ganitzacions no governamentals.

5.1.2. Marc estatal

L’any 2001, el 18,8 % de la població espanyola se situa per sota del
llindar de risc de pobresa, 0,4 punts més respecte de l’any 2000; entre els
anys 1998 i 2001, la taxa de risc de pobresa de la població espanyola ha
augmentat en 0,6 punts. La pobresa afecta més les dones que els homes
en tots els anys del període de referència; d’altra banda, mentre que la
taxa de risc de pobresa entre el 1998 i el 2001 ha disminuït en els homes,
es pot apreciar un augment de la pobresa en les dones al llarg d’aquest pe-
ríode (1,9 punts). 

3. “Perceptions of living conditions in an enlarged Europe”, European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions, 2004.
4. COM (2005) 33 final, de 9 de febrer de 2005.
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TAULA 190. POBLACIÓ PER SOTA DEL LLINDAR DE RISC
DE POBRESA. ESPANYA 1998-2001

L’edat i la dimensió de gènere

L’anàlisi per grups d’edat, l’any 2001, mostra que la pobresa afecta en més
grau els menors de 16 anys i els més grans de 65 anys que a la resta de la po-
blació. En el període comprès entre els anys 1998 i 2001, els menors de 16 anys
augmenten la seva taxa de risc de pobresa en 1,2 punts percentuals; entre els 16
i els 64 anys, la pobresa disminueix al llarg del període esmentat. 

Destaca el grup d’edat de més de 65 anys, que experimenta una evolució
molt negativa en aquest indicador, amb un augment de 7,6 punts percentu-
als entre el 1998 i el 2001, i en 3,2 punts respecte de l’any 2000: si l’any
1998 el 14,6 % de les persones més grans de 65 anys se situaven per sota
del llindar de risc de pobresa, aquest percentatge se situa en el 22,2 % l’any
2001. La pobresa augmenta de manera important entre la població d’edat
avançada a Espanya. 

TAULA 191. POBLACIÓ PER SOTA DEL LLINDAR DE RISC 
DE POBRESA PER GRUPS D’EDAT. ESPANYA 1998-2001

Unitats: percentatges.

1998 1999 2000 2001

TOTAL 18,2 18,9 18,4 18,8

Homes 17,9 18,5 17,8 17,3

Dones 18,4 19,3 19,0 20,3

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

Unitats: percentatges.

1998 1999 2000 2001

TOTAL 18,2 18,9 18,4 18,8

Menors 16 anys 24,3 25,0 23,9 25,5

De 16 a 29 19,2 20,4 17,9 16,3

De 30 a 44 16,8 17,2 16,2 16,6

De 45 a 64 16,6 16,5 16,9 16,4

65 o més 14,6 16,2 19,0 22,2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, PHOGUE.
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TAULA 192. POBLACIÓ PER SOTA DEL LLINDAR DE RISC 
DE POBRESA PER GÈNERE I GRUPS D’EDAT. ESPANYA 1998-2001

El percentatge de dones afectades per la pobresa és més alt que el dels
homes l’any 2001: mentre que el 17,3 % dels homes se situa sota el llindar
de risc de pobresa, aquest percentatge arriba al 20,3 % en les dones. Aques-
ta situació es dóna en tots els anys del període 1998-2001 i és generalitzable
a tots els grups d’edat. Les diferències més grans per raó de gènere es donen
en el grup d’edat de les persones més grans de 65 anys, en què les dones
superen en 4,7 punts els homes en la taxa de risc de pobresa. La situació
descrita per a l’any 2001 inverteix la tendència dels anys anteriors, en què
la pobresa afectava més els homes que les dones d’aquest grup d’edat. 

Per tant, es pot concloure que l’any 2001 la pobresa augmenta conside-
rablement en les dones més grans de 65 anys.  

La composició de la llar

Pel que fa a l’anàlisi per tipus de llars, la pobresa es concentra en les
llars amb una sola persona, el 31,6 % de les quals es troba per sota del llin-

Unitats: percentatges.

HOMES 1998 1999 2000 2001

TOTAL 17,9 18,5 17,8 17,3

Menors 16 anys 23,0 24,5 24,1 24,6

De 16 a 29 19,0 20,3 16,0 14,9

De 30 a 44 16,2 15,4 15,2 14,4

De 45 a 64 16,5 16,6 16,9 15,9

65 o més 14,8 16,3 19,3 19,5

DONES 1998 1999 2000 2001

TOTAL 18,4 19,3 19,0 20,3

Menors 16 anys 25,6 25,7 23,7 26,5

De 16 a 29 19,4 20,5 19,9 17,7

De 30 a 44 17,4 19,1 17,2 18,8

De 45 a 64 16,7 16,5 17,0 16,8

65 o més 14,4 16,1 18,8 24,2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, PHOGUE.
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dar de risc de pobresa, seguides de les llars formades per una parella sense
fills (21,9 %); les llars monoparentals amb fills se situen en el 18,9 % i les
formades per una parella amb fills, en el 18,5 %. 

Segons la quantitat de membres de la llar, la pobresa és més elevada
en les formades per un sol membre (31,6 %), mentre que les formades per
tres membres o més són les que tenen un percentatge més baix de risc de
pobresa (17,7 %). 

TAULA 193. POBLACIÓ ADULTA I POBLACIÓ TOTAL PER SOTA
DEL LLINDAR DE POBRESA PER TIPUS DE LLAR. ESPANYA 2001

Per tant, i d’acord amb les conclusions extretes respecte a l’edat i el gè-
nere, hom pot afirmar que la pobresa es concentra majoritàriament en el
col·lectiu de dones més grans de 65 anys que viuen soles. 

TAULA 194. POBLACIÓ ADULTA I POBLACIÓ TOTAL PER SOTA 
DEL LLINDAR DE RISC DE POBRESA PER GRANDÀRIA 

DE LA LLAR. ESPANYA 2001

Unitats: percentatges.

Adults Persones

TOTAL 17,7 18,8

Llars amb una persona 31,6 31,6

Monoparental amb fills 16,6 18,9

Parella sense fills 22,0 21,9

Parella amb fills 16,6 18,5

Altres llars 13,5 14,6

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

Unitats: percentatges.

Adults Persones

TOTAL 17,7 18,8

Un membre 31,6 31,6

Dos membres 20,3 20,4

Tres membres o més 15,9 17,7

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, PHOGUE.
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El nivell d’estudis i la relació amb l’activitat

Pel que fa al nivell d’estudis, la pobresa es troba majoritàriament
en el col·lectiu de població amb estudis primaris o sense estudis (el
25,4 % d’aquest grup poblacional se situa per sota del llindar de risc
de pobresa); és igualment elevat el percentatge de població en aquesta
situació en el col·lectiu amb el primer nivell d’ensenyament secundari;
per contra, s’aprecien valors negatius en la població amb estudis uni-
versitaris. 

Pel que fa a la relació amb l’activitat econòmica, els aturats són els que
presenten un risc més alt de pobresa (el 27,7 %), mentre que els assalariats
(9,1 %) són els que en presenten el valor més baix. 

TAULA 195. POBLACIÓ ADULTA PER SOTA DEL LLINDAR 
DE RISC DE POBRESA PER NIVELLS D’ESTUDIS I RELACIÓ 

AMB L’ACTIVITAT. ESPANYA 2001

Atenent a la font principal d’ingressos, la població receptora de presta-
cions d’atur, altres subsidis i prestacions socials és la que acumula un per-
centatge més elevat de persones que es troben sota el llindar de risc de
pobresa (el 57 %); igualment, el 30,5 % de les persones receptores de pen-
sions es troba en aquesta situació. El col·lectiu poblacional que gaudeix
d’un percentatge més baix de persones amb risc de pobresa és el dels treba-
lladors per compte d’altri (el 12,1 %). 

Unitats: percentatges.

TOTAL 17,7 Actius 13,3

Estudis primaris, sense estudis 25,4 Ocupats 11,5

1r nivell enseny. secundari 19,2 Assalariats 9,1

FP 1er grau 12,3 Empresaris o treb. indep. 20,5

FP superior 8,6 Aturats 27,7

2n nivell enseny secundari 10,0 Inactius 22,7

Est. univ. cicle curt -6,0 Jubilats 17,6

Est. univ. cicle llarg -4,9 Altres inactius 24,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, PHOGUE.
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TAULA 196. POBLACIÓ ADULTA I POBLACIÓ TOTAL PER SOTA 
DEL LLINDAR DE RISC DE POBRESA PER FONT PRINCIPAL

D’INGRESSOS. ESPANYA 2001

5.2. L’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I ELS SERVEIS SOCIALS

En el decurs d’aquest any 2004, el Govern de la Generalitat, i també el
Govern del l’Estat, han presentat dues iniciatives per intentar donar respos-
ta a les creixents necessitats socials. El Govern català ha fet una proposta
de bases per a una nova Llei de serveis socials de Catalunya, que té per ob-
jectiu central la universalització dels serveis socials. D’altra banda, el Go-
vern de l’Estat ha presentat el Llibre blanc sobre atenció a les persones en
situació de dependència a Espanya.

El CTESC, en les memòries dels anys 2002 i 2003, assenyalava algunes
de les insuficiències més significatives dels sistemes de protecció i serveis
socials a Catalunya i a la resta de l’Estat. L’any 2002, en analitzar les con-
seqüències de l’envelliment progressiu de la població i la situació de les
persones grans explicitava que:

«Tot i la positiva evolució dels nivells de cobertura per part del sistema
de protecció social, aquest resulta del tot insuficient davant la intensificació
de les necessitats ja existents i l’emergència de noves demandes socials. A
Catalunya i a Espanya, a diferència d’altres països, no existeix una garantia
de dret subjectiu que doni cobertura a les situacions de dependència. La im-

Unitats: percentatges.

Adults Persones

TOTAL 17,7 18,8

Treball per compte d’altri 10,2 12,1

Treball per compte propi 17,5 19,6

Pensions 30,4 30,5

Altres prestacions socials¹ 53,1 57,0

Altres ingressos 21,9 20,2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, PHOGUE.
1) Inclou prestacions d’atur i altres subsidis i prestacions socials.
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plantació d’una prestació de dependència per a l’autonomia personal sig-
nificaria dotar el sistema de drets socials d’un nou pilar per cobrir una
necessitat personal i social emergent.»5 

També, en la Memòria de l’any 2003, s’insistia novament que: «Els ser-
veis socials, com a motor de solidaritat i xarxa última de seguretat, patei-
xen, encara avui dia, importants dèficits i debilitats [...]. 1) Malgrat un
desenvolupament econòmic i social més elevat, les necessitats socials i els
factors d’exclusió o discriminació no desapareixen, sinó que es diversifi-
quen, i, encara, en determinats casos, s’intensifiquen: les creixents deman-
des associades al fenomen de la dependència –envelliment, malalties
cròniques, discapacitats de caràcter progressiu, etc.– o la legítima exigència
d’un suport més eficaç a les famílies –amb més prioritat per a aquelles que
pateixen greus situacions de risc social– són dos exemples concrets dels
múltiples processos de més necessitat i demanda de serveis i prestacions
vinculats als serveis socials.»6

Des d’aquesta perspectiva i prenent com a referència el plantejament
del Llibre blanc, pel que fa a l’atenció a les persones més grans de 65 anys
amb dependència, s’analitzen els nivells de cobertura que assoleixen avui
les prestacions, els serveis socials i sociosanitaris (de responsabilitat muni-
cipal i autonòmica), que són susceptibles de configurar en un futur més o
menys proper la prestació de dependència a Catalunya.

La necessitat d’avançar en l’atenció a les persones en situació de
dependència també es preveu en la base dissetena, «Atenció a la de-
pendència», del document Bases per a una nova Llei de serveis socials
de Catalunya, que el Departament de Benestar i Família ha presentat
enguany. 

L’atenció a les persones més grans de 65 anys amb dependència estarà
coberta en una part molt important pels anomenats grans recursos: serveis
d’ajuda a domicili, teleassistència, centres de dia, residències i allotjaments
alternatius.

Avui, els nivells de cobertura d’aquest serveis, ja sigui a escala estatal
o de Catalunya, són molt insuficients i es troben a gran distància de les rà-
tios de cobertura d’altres països de la Unió Europea, com podem apreciar a
la taula 197.

5. CTESC, Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2002, p. 438.
6. CTESC, Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2003, p. 738-739.
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TAULA 197. COMPARACIÓ DE LES RÀTIOS DE COBERTURA
EN RESIDÈNCIES I EN SERVEIS D’AJUDA A DOMICILI. 

UNIÓ EUROPEA 2004

Per a l’anàlisi, s’han agrupat els serveis en tres grans blocs: en primer
lloc, els serveis que afavoreixen l’estada al domicili, d’acord amb el princi-
pi d’envellir a casa; en segon lloc, els anomenats serveis de nivell intermedi
(centres de dia), i, finalment, els serveis de llarga estada (residències).

Els serveis del primer bloc són bàsicament els serveis d’ajuda a domi-
cili i la teleassistència. El servei d’ajuda domiciliària (en endavant SAD),
són el conjunt d’accions que es fan a la llar de l’usuari, destinades a pro-
porcionar atencions personals, atencions de caràcter urgent, ajuda a la llar
i suport social a les persones o famílies amb situació de manca d’auto-
nomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques
familiars especials. 

Els serveis d’atenció domiciliària poden oferir una atenció més comple-
ta mitjançant els serveis de bugaderia, podologia, menjador a domicili i te-
leassistència, entre d’altres.

Unitats: percentatges.

Places de residències Serveis domiciliaris

França 6,7 12.5

Holanda 9,0 20,0

Alemanya 4.1 8.6

Dinamarca 13,0 31,0

ESPANYA 3,8 3,1

Fonts: elaboració pròpia a partir de les dades a “Atención a les personas en situación de
dependencia en España”, Libro Blanco; MTAS.
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TAULA 198. SERVEI PÚBLIC D’AJUDA A DOMICILI. 
ESPANYA gener del 2004

Pel que fa al SAD, la taula anterior mostra la diversitat entre comunitats
autònomes pel que fa als nivells de cobertura i intensitat horària. Catalunya
té un nivell de cobertura del 3,9 %, nivell notablement inferior als d’Extre-
madura (7,4 %) o Castella-Lleó (4,9 %). 

Amb relació al nombre d’hores de dedicació al mes per persona usuària,
Catalunya, amb una intensitat de 14 h/mes, està allunyada de comunitats com
ara Galícia (29 h/mes), el País Basc (25 h/mes), Extremadura (22 h/mes),
Cantàbria (20,53 h/mes) o, fins i tot, Múrcia (17 h/mes). Cal assenyalar

Unitats: nombre d’usuaris atesos i índex de cobertura.

Població > 65 1-1-03 Usuaris Cobertura1
Intensitat

horària2

Andalusia 1.128.535 39.266 3,48 8,00

Aragó 262.460 8.064 3,07 10,00

Astúries 238.075 7.750 3,26 13,00

Balears 133.383 2.784 2,09 12,80

Canàries 228.142 6.135 2,69 10,00

Cantàbria 105.213 2.025 1,92 20,53

Castella-Lleó 569.834 17.805 3,12 19,00

Castella-la Manxa 358.564 17.460 4,87 19,24

CATALUNYA 1.149.771 44.472 3,87 14,00

València 740.781 12.363 1,67 10,82

Extremadura 207.973 15.415 7,41 22,00

Galícia 585.977 11.220 1,91 29,00

Madrid 830.839 28.024 3,37 16,85

Múrcia 178.983 3.153 1,76 17,00

Navarra 103.200 3.675 3,56 8,76

País Basc 383.761 6.793 1,77 25,00

La Rioja 55.578 1.894 3,41 13,00

Ceuta 8.222 283 3,44 22,00

Melilla 7.329 231 3,15 21,20

Espanya 7.276.620 228.812 3,14 16,43

Fonts: elaboració pròpia a partir de les dades a “Atención a les personas en situación de
dependencia en España”, Libro Blanco; MTAS.
1) Índex de cobertura: (usuaris / població > 65) × 100.
2) Intensitat horària: nombre d’hores d’atenció al mes per usuari.
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que, a Catalunya, aquest servei és de competència municipal a les ciutats
de més de 20.000 habitants.

Pel que fa al servei de teleassistència, servei complementari del SAD, cons-
titueix un element important de seguretat per a les persones que viuen o passen
el dia soles i poden patir situacions de risc per fragilitat o dependència.  

TAULA 199. SERVEI PÚBLIC DE TELEASSISTÈNCIA. 
ESPANYA gener del 2004

La taula 199 mostra els nivells de cobertura d’aquest servei en el con-
junt de l’Estat, i, dissortadament, Catalunya no gaudeix dels millors nivells
de cobertura, ja que, amb un índex del 0,8 %, és superada per catorze co-
munitats. Navarra i Madrid són les comunitats que tenen els millors indica-

Unitats: nombre d’usuaris atesos i índex de cobertura.

Població > 65 1-1-03 Usuaris Cobertura1

Andalusia 1.128.535 20.242 1,79

Aragó 262.460 6.989 2,66

Astúries 238.075 4.188 1,76

Balears 133.383 2.527 1,89

Canàries 228.142 1.422 0,62

Cantàbria 105.213 500 0,48

Castella-Lleó 569.834 14.468 2,54

Castella-la Manxa 358.564 14.078 3,93

CATALUNYA 1.149.771 9.105 0,79

València 740.781 13.837 1,87

Extremadura 207.973 2.789 1,34

Galícia 585.977 3.944 0,67

Madrid 830.839 37.931 4,57

Múrcia 178.983 2.425 1,35

Navarra 103.200 4.833 4,68

País Basc 383.761 8.677 2,26

La Rioja 55.578 697 1,25

Ceuta 8.222 35 0,43

Melilla 7.329 218 2,97

Espanya 7.276.620 148.905 2,05

Fonts: elaboració pròpia a partir de les dades a “Atención a les personas en situación de
dependencia en España”, Libro Blanco; MTAS.
1) Índex de cobertura: (usuaris / població > 65) × 100.
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dors de cobertura, amb el 4,7 % i el 4,6 %, respectivament, xifra que, en el
cas de Navarra, representa que el nivell de cobertura del servei de teleassis-
tència és quasi sis vegades superior al de Catalunya, com també ho és el de
Madrid. Aquest servei també és de competència municipal per als ajunta-
ments de més de 20.000 habitants. 

Els anomenats serveis de nivell intermedi, entre romandre a la llar i l’estada
a la residència, són bàsicament els centres de dia i els habitatges tutelats. 

Els centres de dia són serveis d’acolliment diürn i d’assistència sociosa-
nitària a les activitats de la vida diària de les persones grans amb dependència. 

TAULA 200. SERVEI PÚBLIC DE CENTRES DE DIA. 
ESPANYA gener del 2004

Unitats: nombre de centres i places i índex de cobertura.

Població > 65 1-1-03 Centres Places Cobertura1

Andalusia 1.128.535 149 3.721 0,33

Aragó 262.460 37 905 0,34

Astúries 238.075 35 884 0,37

Balears 133.383 22 322 0,24

Canàries 228.142 28 514 0,23

Cantàbria 105.213 21 372 0,35

Castella-Lleó 569.834 284 1.978 0,35

Castella-la Manxa 358.564 76 849 0,24

CATALUNYA 1.149.771 642 10.929 0,95

València 740.781 71 1.868 0,25

Extremadura 207.973 48 910 0,44

Galícia 585.977 29 1.036 0,18

Madrid 830.839 160 5.842 0,70

Múrcia 178.983 31 755 0,42

Navarra 103.200 18 392 0,38

País Basc 383.761 91 2.113 0,55

La Rioja 55.578 12 269 0,48

Ceuta 8.222 1 25 0,30

Melilla 7.329 1 25 0,34

Espanya 7.276.620 1.756 33.709 0,46

Fonts: elaboració pròpia a partir de les dades a “Atención a les personas en situación de depen-
dencia en España”, Libro Blanco; MTAS.
1) Índex de cobertura: [(usuaris + places) / població > 65] × 100.
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La taula 200 mostra els nivells de cobertura, pública i privada, per comunitat
autònoma. Pel que fa a aquest servei, de competència exclusiva de les comunitats
autònomes, Catalunya gaudeix de l’índex de cobertura més elevat, el 0,95 %, que,
malgrat tot, és una xifra molt allunyada de les necessitats actuals. 

Pel que fa als habitatges tutelats, són establiments que es componen
d’un conjunt d’habitatges, amb estances d’ús comú. A la taula 201 hi tro-
bem els nivells de cobertura existents. El nivell de cobertura d’aquest servei
també és molt insuficient. 

Pel que fa al tercer bloc, els serveis de llarga estada, són serveis d’acolliment
residencial de caràcter permanent o temporal que supleixen la llar familiar. La
taula 202 mostra els índexs de cobertura dels serveis residencials per a persones
dependents: Catalunya, amb un índex del 4,3 %, ocupa el setè lloc i és superada
per Castella-Lleó, Navarra, Castella-la Mancha i Madrid, entre d’altres. 

TAULA 201. SISTEMES ALTERNATIUS D’ALLOTJAMENT
EN HABITATGES TUTELATS. ESPANYA gener del 2004

Unitats: nombre de centres i places i índex de cobertura.

Població > 65 1-1-03 Habitatges Places Cobertura1

Andalusia 1.128.535 169 672 0,06

Aragó 262.460 - - -

Astúries 238.075 10 145 0,06

Balears 133.383 3 15 0,01

Canàries 228.142 1 8 0,00

Cantàbria 105.213 - - -

Castella-Lleó 569.834 260 2.620 0,46

Castella-la Manxa 358.564 100 950 0,26

CATALUNYA 1.149.771 30 834 0,07

València 740.781 4 80 0,01

Extremadura 207.973 3 12 -

Galícia 585.977 67 725 0,12

Madrid 830.839 153 297 0,04

Múrcia 178.983 3 24 0,01

Navarra 103.200 4 31 0,03

País Basc 383.761 53 647 0,38

La Rioja 55.578 1 10 0,02

Espanya 7.261.069 861 7.070 0,10

Fonts: elaboració pròpia a partir de les dades a “Atención a les personas en situación de
dependencia en España”, Libro Blanco; MTAS.
1) Índex de cobertura: (habitatges + places) / població > 65.
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D’altra banda, Catalunya i Múrcia són les comunitats amb un percentat-
ge més elevat de places de residències destinades a persones amb depen-
dències (100 %), seguides del País Basc. 

Les dades d’aquesta aproximació als nivells de cobertura dels serveis que
configuren el nucli de les prestacions per a persones en situació de dependèn-
cia, més enllà del model que s’acabi adoptant, fan evident una certa incohe-
rència entre el plantejament defensat per totes les administracions “d’envellir
a casa” i l’esforç inversor que s’ha realitzat. Caldrà fer un esforç quantitatiu i
qualitatiu considerable per assolir nivells de protecció similars als dels països
de la Unió que han universalitzat els serveis de suport a la dependència. 

TAULA 202. ÍNDEX DE COBERTURA DELS SERVEIS RESIDENCIALS
I PLACES PER A PERSONES DEPENDENTS. ESPANYA gener del 2004

Unitats: nombre de places i índex de cobertura.

Places (púb.+ pri.) Cobertura1 Places / depen. (%)

Andalusia 32.094 2,84 56,68

Aragó 11.695 4,46 29,63

Astúries 9.664 4,06 52,46

Balears 3.789 2,84 46,63

Canàries 6.599 2,89 30,39

Cantàbria 4.223 4,01 88,11

Castella-Lleó 34.883 6,12 65,08

Castella-la Manxa 18.135 5,06 25,29

CATALUNYA 49.356 4,35 100,00

València 18.646 2,52 85,06

Extremadura 7.646 3,68 44,26

Galícia 12.171 2,08 64,21

Madrid 37.886 4,56 70,64

Múrcia 4.023 2,25 100,00

Navarra 5.492 5,32 42,41

País Basc 14.957 3,90 90,69

La Rioja 2.620 4,71 21,46

Ceuta 137 1,67 -

Melilla 199 2,72 69,72

Espanya 274.215 3,68 59,99

Fonts: elaboració pròpia a partir de les dades a “Atención a les personas en situación de
dependencia en España”, Libro Blanco; MTAS.
1) Índex de cobertura: (places / població > 65) × 100.
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La implantació d’un sistema d’atenció a la dependència sòlid, sosteni-
ble i universal, exigeix que els programes i recursos disponibles, tant en el
marc d’aquest nou sistema com en els àmbits dels serveis socials i dels sa-
nitaris generals, prevegin la prevenció com un aspecte irrenunciable. Evitar
l’aparició de situacions de dependència i mantenir el màxim grau d’autono-
mia quan aquestes han aparegut, ha de ser un dels principis consubstancials
del model de protecció a la dependència. 

A més, la ubicació geogràfica d’un bon nombre de persones amb depen-
dències en entorns rurals, imposa la necessitat d’abordar el desenvolupa-
ment d’un model d’atenció que tingui en compte les especificitats de les
zones rurals.

D’altra banda, la creació d’un model d’atenció a la dependència eficaç
i de qualitat requereix un esforç especial de professionalització del sector,
que implica el desenvolupament de processos de formació exhaustius a tots
els nivells professionals. 

5.3. COBERTURA DE LA SEGURETAT SOCIAL

5.3.1. Novetats del marc normatiu

La Llei 52/2003, de 10 de desembre, de disposicions específiques en
matèria de Seguretat Social,7 va entrar en vigor l’1 de gener del 2004.
Aquesta Llei va introduir en el text articulat de la Llei general de Seguretat
Social importants canvis en matèria de gestió de recaptació dels recursos
del sistema, alguns dels quals força nous com ara l’aplicació de l’interès de
demora. Val a dir que els articles referents a l’ajornament en el pagament,
l’interès de demora i la recaptació en el període voluntari i en via executiva,
van entrar en vigor l’1 de juny del 2004. 

Les principals novetats de la reforma en l’àmbit de la gestió de recapta-
ció són els següents: la modificació del sistema de recàrrecs, que es fa més
progressiu, la introducció de l’interès de demora, la modificació de la regu-
lació dels ajornaments de pagament, la supressió de la reclamació del deute
en certs supòsits, la supressió de l’oposició al constrenyiment, com a mitjà
específic d’impugnació i modificació del procediment d’alienació dels béns
embargats. 

7. BOE núm. 296, d’11.12.2003, p. 44068.
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A nivell reglamentari, la reforma ha significat l’aprovació d’un nou
Reglament general de recaptació de la Seguretat Social,8 que desplega les
modificacions introduïdes a la LGSS i recull la necessària adaptació dels pro-
cediments de la Llei concursal. En aquest àmbit, la reforma afecta tant l’es-
tructura com el contingut respecte del Reglament anterior que es deroga. 

D’altra banda, l’esmentada Llei 52/2003, dintre de les mesures de reor-
denació i millora de les prestacions familiars de la Seguretat Social, esta-
bleix una incompatibilitat entre la pensió d’orfandat, en favor d’orfes amb
18 o més anys i incapacitats per a tot tipus de feina, i la percepció de la pres-
tació econòmica per fill a càrrec més gran de 18 anys i discapacitat, en grau
de discapacitat igual o superior al 65 %. Però, per no produir una disminu-
ció de la protecció social d’aquestes persones, es va aprovar el Reial decret
364/2004, de 5 de març, de millora de les pensions d’orfandat en favor de
discapacitats.9

Pel que fa a la gestió financera, el Reial decret 337/2004, de 27 de
febrer, desplega la Llei 28/2003, de 29 de setembre, reguladora del Fons de
reserva de la Seguretat Social.10 Segons estableix l’article 1 de l’esmentada
Llei, «els excedents d’ingressos que financin les prestacions de caràcter
contributiu i altres despeses necessàries per a la seva gestió, que, si és el cas,
resultin de la consignació pressupostària de cada exercici o de la seva liqui-
dació pressupostària, es destinaran prioritàriament i majoritàriament [...] al
Fons de reserva de la Seguretat Social que preveu l’article 9.1 de la LGSS».
Així, al mes de juny, el Consell de ministres van acordar, autoritzar en
aquest exercici una nova dotació addicional al Fons de reserva de la Segu-
retat Social per un import de 3.700 milions d’euros, que situa la quantia to-
tal en més de 18.900 milions d’euros, sense comptar els rendiments que es
puguin produir al llarg de l’exercici 2004. Aquesta quantia representa més
de quatre mensualitats de la nòmina de pensions. 

D’altra banda, la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social,11 va establir la possibilitat que els treba-
lladors per compte propi inclosos al règim especial de la Seguretat Social
dels treballadors per compte propi o autònoms poguessin millorar volun-
tàriament la seva acció protectora, incorporant la protecció per accidents de
treball i malalties professionals. Per aquest motiu, va ser necessari modifi-
car el Reglament sobre col·laboració en la gestió de les mútues d’accidents

8. Reial decret 1415/2004, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament general de
recaptació de la Seguretat Social. (BOE núm. 153, de 25.06.2004, p. 23095).
9. BOE núm. 57, de 6.03.2004, p. 10085.
10. BOE núm. 59, de 9.03.2004, p. 10473.
11. BOE núm. 313, de 31.12.2004, p. 46086.
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de treball i malalties professionals, amb la finalitat de regular el règim jurí-
dic de la gestió de les mútues de la cobertura de les esmentades contingèn-
cies per als treballadors autònoms. Així, el 31 de març del 2004 va entrar
en vigor el Reial decret 428/2004, de 12 de març, pel qual es modifica el
Reglament general sobre col·laboració en la gestió de les mútues d’acci-
dents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, aprovat pel
Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre.12

Pel que fa a les normes de cotització i liquidació, el mes de febrer es va
aprovar el Reial decret 335/2004, de 27 de febrer, pel qual s’aprova el
Reglament general de cotització a la Seguretat Social.13 Les principals mo-
dificacions són: 

• S’ajusta l’import de les bases de cotització a la unitat d’euro més
pròxima.

• S’acull la proposta dels representants del comerç, d’excloure de la
base de cotització les “donacions promocionals”. 

• Es detalla amb més precisió el concepte “millora de les prestacions
de la Seguretat Social” i s’estableix expressament l’obligació de co-
titzar pels ajuts per despeses sanitàries concedits per les empreses
als treballadors. 

• S’introdueixen reformes en el procediment de cotització del col·lec-
tiu d’artistes d’espectacles públics.

• Es revisa la tarifa de primes per a la cotització a la Seguretat Social
per contingències professionals dels treballadors inclosos al règim
especial d’autònoms, al llarg de les situacions d’incapacitat tempo-
ral i maternitat, la qual cosa resulta menys perjudicial econòmica-
ment per als interessats.   

La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció inte-
gral contra la violència de gènere,14 estableix mesures en matèria de Seguretat
Social. Segons l’esmentada Llei, es considerarà com a període de cotització
efectiva el temps en què les treballadores víctimes de la violència de gènere ces-
sin en la seva activitat per fer efectiva la seva protecció. En el cas de les treba-
lladores per compte d’altri, segons la disposició vuitena de la Llei, el període de
suspensió del treball amb reserva del lloc es considerarà com a cotització efec-
tiva a l’efecte de les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort o su-

12. BOE núm. 77, de 30.03.2004, p. 13424.
13. BOE núm. 67, de 18.03.2004. 
14. BOE núm. 313, de 29.12.2004, p. 42166.
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pervivència, maternitat i desocupació. Per la seva banda, les empreses gaudiran
d’una bonificació del 100 % de les quotes empresarials per contingències co-
munes quan subscriguin contractes d’interinitat per substituir treballadores víc-
times de la violència de gènere, que hagin suspès el seu contracte de treball i
exerceixin el seu dret a canviar de localitat o de centre de treball. D’altra banda,
els condemnats, per sentència en ferm, per un delicte d’homicidi o de lesions
contra el cònjuge o excònjuge, perdran la condició de beneficiari de la pensió
de viduïtat, tret que hi hagi reconciliació entre ells. 

5.3.2. Pressupost de la Seguretat Social: ingrés i despesa

a) Ingressos

La principal font de finançament de la Seguretat Social prové de les co-
titzacions socials, les quals representen el 92,7 % del total d’ingressos. En
aquest apartat s’integren les cotitzacions de les empreses i els treballadors,
els aturats i les bonificacions del foment de l’ocupació. En segon lloc se si-
tuen les transferències corrents de l’Administració de l’Estat, d’altres orga-
nismes i les internes de la Seguretat Social. Les transferències corrents
concentren el 5,8 % del total del pressupost, fet que significa un lleuger in-
crement en el seu pes, atès que l’any 2003 n’assolien el 5,6 %. 

TAULA 203. PRESSUPOST D’INGRESSOS DE LA SEGURETAT
SOCIAL. ESPANYA 2004

Unitats: import en milers d’euros i percentatges.

2003 2004

Import % Import %

Cotitzacions socials: 71.701.920,00 92,75 76.404.100,00 92,69

D’empreses i treballadors 67.018.620,00 86,75 71.200.630,00 86,38

Altres1 4.683.300,00 6,06 5.203.470,00 6,31

Transferències: 4.355.058,01 5,63 4.742.553,04 5,75

De l’Estat 4.294.321,61 5,56 4.681.586,14 5,68

D’altres organismes 60.736,40 0,08 60.966,90 0,07

Altres ingressos 1.045.593,99 1,35 1.071.192,71 1,3

Variació d’actius i passius 200.379,51 0,26 208.025,05 0,25

Pressupost consolidat 77.302.951,51 99,99 82.425.870,80 100

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials (Sotsdi-
recció General de Publicacions).
1) Per atur i bonificació contractes per foment de l’ocupació.
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Els ingressos estan determinats principalment per les cotitzacions
socials però les dades disponibles es publiquen a escala estatal. Per con-
tra, sí que es pot estudiar quina va ser l’afiliació a la Seguretat Social ca-
talana l’any 2004, que, òbviament, estarà directament relacionada amb el
nivell d’ingressos.

L’any 2004, a Catalunya, el nombre de treballadors afiliats va ser de
3.082.602, de mitjana anual, tenint en compte cadascuna de les mitjanes men-
suals, cosa que representa un increment respecte a l’any anterior del 2,8 %.
Com que el sistema espanyol de Seguretat Social és un sistema dualista on co-
existeixen el règim general i els règims especials, cal estudiar quina és l’afi-
liació en cadascun. Així, s’observa que el règim general és el que concentra
més nombre d’afiliats, el 80,1 % del total. En segon lloc, se situa el règim
especial de treballadors autònoms, que concentra el 17,2 % de l’afiliació to-
tal. El 2,8 % de l’afiliació es distribueix entre els règims especials: agrari,
del mar, de la mineria i del carbó i d’empleats de la llar. En nombres abso-
luts, el règim general concentra 2.470.511 afiliats; el règim especial de tre-
balladors autònoms, 527.294; el règim agrari per compte d’altri, 19.660, i el
règim per compte propi, 23.778; el règim especial de treballadors de la mar per
compte d’altri, 5.964, i per compte propi, 729. Destaca la baixa afiliació que re-
gistren el règim especial de la mineria i el carbó, amb 101 afiliats, i el règim
especial del mar, amb 6.693 afiliats. 

Si comparem les xifres a Catalunya amb el nombre d’afiliats als dife-
rents règims a Espanya, s’observa que el total d’afiliats a Catalunya repre-
senta el 18,6 % de l’afiliació espanyola, una mica menys que l’any anterior. 

Si s’estudia l’evolució de l’afiliació respecte a l’any anterior, s’observa
que l’afiliació anual s’ha incrementat a Catalunya el 2,8 %, mentre que a
Espanya ha crescut el 3,2 %.

Al suport magnètic annex a la memòria hi ha una taula complementària
de l’evolució del nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya i Es-
panya, segons els diferents règims, els anys 2002, 2003 i 2004.

b) Despeses

El sistema de la Seguretat Social té com a principals despeses les se-
güents: 

a. les prestacions econòmiques, 
b. l’assistència sanitària i
c. la prestació de serveis socials.

L’any 2004,
el nombre

de treballadors
afiliats va ser de

3.082.602, de
mitjana anual.

El total d’afiliats
de Catalunya
representa el

18,6 % de
l’afiliació

espanyola.



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2004

404

El pressupost consolidat per al 2004 és de 82.425.780,8 milers d’euros,
cosa que representa un increment respecte a l’any anterior del 6,6 %. 

Tal com s’observa a la taula següent, l’import més significatiu correspon
a les prestacions econòmiques que comprenen les pensions (contributives i
no contributives), les prestacions d’incapacitat temporal, les prestacions per
maternitat i risc al llarg de l’embaràs, les prestacions familiars, altres pres-
tacions i altres despeses. La despesa destinada a pensions correspon prin-
cipalment a les contributives (64.307.000 milers d’euros), la qual
absorbeix el 78 % del pressupost de la Seguretat Social. Respecte al 2003,
aquesta xifra ha augmentat el 7,1 %, que està integrat un 2 % per la variació
de l’IPC previst per mantenir el seu poder adquisitiu i un 0,9 % per la variació
interanual en el nombre de pensions. Les pensions no contributives assolei-
xen el 2,3 % del pressupost, amb un import de 1.863.445,6 milers d’euros. 

TAULA 204. EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST DE LA SEGURETAT
SOCIAL. ESPANYA 2003-2004

La incapacitat temporal incorpora un programa d’estalvi com a conse-
qüència dels acords de finançament de la sanitat continguts en el nou model
de finançament de les comunitats autònomes i l’aplicació dels correspo-
nents convenis entre aquestes i l’INSS. A les prestacions per maternitat i risc
al llarg de l’embaràs, s’hi destinen 1.106.255,12 milers d’euros, i a les presta-
cions familiars, 932.504,43. Les altres prestacions econòmiques corresponen a

Unitats: import en milers d’euros i percentatges.

2003 2004 Variació interanual

Import % Import % Import %

Prestacions 
econòmiques

69.820.058 90,3 75.109.830 91,1 5.289.772 0,08

Assistència 
sanitària

1.246.164 1,6 1.356.375 1,7 110.211 0,09

Serveis socials 625.411 0,8 619.778 0,8 -5.632 -0,01

Tres., inf. i altres 
serv.

1.501.962 1,9 1.605.451 2,0 103.489 0,07

Variació d’actius
i passius

4.109.357 5,3 3.734.436 4,5 -374.921 -0,09

Pressupost 
consolidat

77.302.952 100,0 82.425.871 100,0 5.122.919 0,07

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials (Sotsdirecció
General de Publicacions).
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les indemnitzacions i els ajuts a la jubilació anticipada, que, juntament amb al-
tres conceptes de menor quantia, pugen a 50.0144 milers d’euros. Les altres
despeses es deriven de la gestió, les inversions per “altres” i les transferències
corrents relacionades amb les pensions no contributives.  

La despesa en assistència sanitària només significa l’1,6 % del total de
despeses de la Seguretat Social. Aquesta despesa es destina a l’atenció pri-
mària i especialitzada, incloent-hi la medicina ambulatòria i hospitalària de
les mútues d’accidents de treball i malalties professionals, a part de la me-
dicina prestada per l’Institut Social de la Marina. 

La funció de serveis socials es destina principalment a l’atenció als dis-
capacitats i a la gent gran, a l’atenció directa als immigrants i als refugiats,
a més d’altres serveis. Aquestes funcions estan traspassades a les comuni-
tats autònomes.

L’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), creat el 1983,
és l’entitat gestora de les prestacions d’assistència social i serveis socials de
la Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, sota la direcció i tutela
del Departament de Benestar Social. 

El projecte de pressupost de l’ICASS per al 2004 es caracteritza, prin-
cipalment, per un augment del 39,9 % de les compres de béns i serveis.
Aquest capítol inclou concerts sociosanitaris i la contractació de diversos
serveis socials; destaquen els recursos destinats a l’atenció de persones dis-
minuïdes (58,9 milions d’euros) i a la gent gran (51,6 milions), així com el
programa sociosanitari “Vida als anys”, amb 34,3 milions d’euros pressu-
postats.

El pressupost de despeses de l’ICASS (631.337 milers d’euros) es distribu-
eix segons si es destinen els recursos a serveis socials (613.175 milers d’euros,
el 97 % sobre el total), les pensions assistencials (3.954 milers d’euros, el
0,6 %) o l’administració general (14.208 milers d’euros, el 2,3 %).

De nou, en l’anàlisi del pressupost de la Seguretat Social, una altra par-
tida que destaca de l’apartat de despeses és la variació d’actius i passius fi-
nancers. De l’import total, 3.734.435,68 milers d’euros que estan previstos
en aquest concepte, inicialment s’estima que 3.526 milions d’euros, l’equi-
valent al 0,4 % del PIB previst per al 2004, es destinaran a dotacions al Fons
de reserva constituït en el sistema de Seguretat Social en garantia de futures
prestacions. 

Tot seguit s’analitzen les dades sobre el percentatge en PIB que els di-
ferents països destinen a les despeses de protecció social. Les darreres da-

La despesa
sanitària

representa l’1,6 %
del total de

despeses de la
Seguretat Social.
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des que facilita l’EUROSTAT són del 2002, tot i que, en molts casos, es
tracta de dades estimades o provisionals. Pel que fa a la despesa com a per-
centatge del PIB a Catalunya, les darreres dades que publica l’IDESCAT
corresponen al 2000, i ja es van incloure a la Memòria socioeconòmica de
Catalunya del 2003. En qualsevol cas, s’observa que la distància entre els
valors de la UE-15 i Espanya, igual que en el cas de Catalunya, és similar,
amb una tendència a augmentar lleugerament. 

Les despeses en protecció social que comptabilitza el sistema SESPROS
d’EUROSTAT inclouen les prestacions per malaltia, invalidesa, vellesa, su-
pervivència, protecció a la família, atur, habitatge, exclusió social, malaltia i
vellesa sense recursos (que, per a Espanya, correspon a les pensions no con-
tributives) i altres despeses de funcionament. 

Els països amb una despesa social, com a percentatge del PIB, més sem-
blant a Espanya són, per sota, Malta, la República Txeca, Eslovàquia i
Irlanda, i amb valors superiors, Hongria, Luxemburg i Islàndia. A la taula
també s’observa que la majoria de països han augmentat la seva despesa de
protecció social respecte a l’any anterior. 

TAULA 205. DESPESES EN PROTECCIÓ SOCIAL 
COM A PERCENTATGE DEL PIB. EUROPA 1999-2002

Unitats: percentatges; e: valor estimat; i p: valor provisional.

1999 2000 2001 2002

UE-25 - 27,0 p 27,3 e -

UE-15 27,4 27,3 p 27,6 e 28,0 e

Eurozona12 27,4 27,2 p 27,4 e 27,9 e

Bèlgica 27,3 26,9 p 27,5 e 27,8 e

República Txeca 19,1 19,3 19,2 p 19,9 p

Dinamarca 30,0 29,2 29,4 30,0

Alemanya 29,6 29,6 29,8 p 30,5 p

Estònia - 15,1 p 14,3 p -

Grècia 25,5 26,3 27,1 26,6

Espanya 20,3 20,2 p 20,1 p 20,2 p

CATALUNYA 17,5 17,5 - -

França 30,2 29,8 30,0 30,6 p

Irlanda 14,7 14,3 15,3 16,0 p

Itàlia 25,2 25,2 25,6 p 26,1 p

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

La majoria dels 
països de la UE-25 
han augmentat la 
seva despesa de 
protecció social 
respecte a l’any 
anterior. 
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TAULA 205. DESPESES EN PROTECCIÓ SOCIAL COM A
PERCENTATGE DEL PIB. EUROPA 1999-2002. (CONTINUACIÓ)

5.3.3. Prestacions contributives

Les prestacions econòmiques, tal com s’ha vist a l’apartat anterior, ab-
sorbeixen la major part de la despesa de la Seguretat Social. D’aquestes, la
major part del pressupost es destina a les prestacions contributives. 

Així doncs, al llarg de l’any 2004 el nombre total de beneficiaris de
pensions contributives a Catalunya va ser de 16.654.328 persones, fet
que representa una mitjana anual de 1.387.861 persones. Aquest nombre
de beneficiaris és una mica superior al que es va registrar l’any 2003
(1.376.400 persones, de mitjana anual). 

Unitats: percentatges; e: valor estimat; i p: valor provisional.

1999 2000 2001 2002

Xipre - - - -

Letònia - 15,3 p 14,3 p -

Lituània - 16,2 p 15,2 p -

Luxemburg 21,7 20,3 21,3 22,7 p

Hongria 20,7 19,8 19,8 20,9

Malta 17,2 16,6 17,3 17,7

Holanda 28,0 27,4 27,5 28,5 p

Àustria 28,9 28,4 28,6 29,1

Polònia - 20,7 p 22,1 p -

Portugal 22,6 23,0 24,0 25,4 p

Eslovènia 25,0 25,2 25,5 25,4 p

Eslovàquia 20,2 19,5 19,1 19,2 p

Finlàndia 26,8 25,5 25,7 26,4 p

Suècia 31,8 30,8 31,4 32,5 p

Regne Unit 26,5 27,1 27,6 27,6 p

EEE1 - 27,0 p 27,2 e -

Islàndia 19,5 19,8 20,2 22,3 p

Noruega 27,1 24,6 25,6 26,3 p

Suïssa 27,6 27,4 28,2 28,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’EUROSTAT i l’IDESCAT.
1) Espai econòmic europeu EEE (UE-25 més Islàndia, Liechtenstein, Noruega)
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Del total de les prestacions, la major part es destina a les pensions de jubi-
lació, que absorbeixen el 61 % dels beneficiaris, cosa que mensualment repre-
senta unes 846.056 persones. Les pensions de viduïtat són les segones en
nombre de perceptors, 360.117 beneficiaris mensuals, que assoleixen el 26 %
de les pensions a Catalunya. El total de perceptors de pensions d’incapacitat
permanent, de mitjana anual, és de 145.472, el 10,5 % sobre el total. Respecte
a les pensions d’orfandat i en favor de familiars, cal dir que el nombre de bene-
ficiaris és força inferior, 34.057 i 2.160, respectivament (el 2,4 % i el 0,2 %).

       TAULA 206. NOMBRE DE PENSIONS EN VIGOR SEGONS RÈGIM.
CATALUNYA 2004

Unitats: nombre de pensions en mitjana anual.

Incapacitat
Permanent

Jubilació Viduïtat

R. General 98.759 544.489 252.541

R.E. treballadors autònoms 14.088 118.055 48.798

R.E. agrari per compte propi 1.044 15.774 11.662

R.E. agrari per compte aliè 2.129 52.471 21.366

R.E. treballadors de la mar 466 4.853 3.247

R.E. de la mineria i el carbó 168 1.975 1.628

R.E. treballadors de la llar 3.325 29.717 1.888

AT 10.389 6.342 8.901

EP 1.869 1.175 1.719

SOVI 13.235 71.204 8.366

TOTAL 145.472 846.056 360.117

Orfandat
En favor 

de familiars
TOTAL

R. General 24.772 1.736 922.297

R.E. treballadors autònoms 4.623 100 185.665

R.E. agrari per compte propi 911 65 29.456

R.E. agrari per compte aliè 984 87 77.038

R.E. treballadors de la mar 270 18 8.853

R.E. de la mineria i el carbó 107 3 3.881

R.E. treballadors de la llar 216 16 35.162

AT 2.060 130 27.821

EP 114 6 4.883

SOVI 0 0 92.805

TOTAL 34.057 2.160 1.387.861

Font: elaboració pròpia segons dades facilitades per la Direcció Provincial de l’INSS.

La major part es 
destina a les 
pensions de 
jubilació, que 
absorbeixen
el 61 % dels 
beneficiaris, cosa 
que mensualment 
representa unes 
846.056 persones.
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La taula anterior mostra el nombre de beneficiaris de les pensions contri-
butives, de mitjana anual, segons el règim de la Seguretat Social. S’observa
que la proporció més alta de perceptors són del règim general, el 66,4 %, se-
guit del règim especial de treballadors autònoms, el 13,4 %, i dels beneficiaris
del SOVI, el 6,7 %. 

En tots els règims les pensions de jubilació són les més nombroses, però
en el cas del règim especial de treballadors de la llar concentren el 84,5 %
del total de les pensions del règim. En el cas del règim general, representen
el 59 % del total de les seves prestacions. 

Segons les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials, l’import mitjà
de les pensions a Catalunya ha estat el següent: per incapacitat permanent,
683,54 euros; per jubilació, 664,34 euros; per viduïtat, 440,67 euros, i per
les pensions d’orfandat i en favor de familiars, que es tracten conjuntament,
de 257,92 euros. 

Però si s’analitza l’import de les pensions a Catalunya, segons la quan-
tia distribuïda per trams, s’observa que el 55,9 % de les pensions són infe-
riors al salari mínim interprofessional, fixat en 490,80 euros. Dins d’aquest
tram, destaquen les pensions de 300,01 a 490,80 euros, que representen el
36 % del total de les pensions. També cal comentar que les pensions de
quanties entre 600 i 1.200 euros són percebudes pel 26 % dels beneficiaris.
En els extrems, s’hi troben les pensions més baixes, inferiors a 150 euros,
que concentren el 3 % del total, i les superiors a 1.800 euros, que en repre-
senten el 2 %. 

Malgrat que el nombre de pensions inferiors a 150 euros és elevat, cal
tenir en compte que no totes les pensions tenen els mateixos imports mí-
nims, que, a més, depenen d’altres condicionants com ara l’edat, el fet de
tenir o no càrregues familiars, per al cas de les jubilacions i les viduïtats, o
el grau d’incapacitat, que determina la prestació d’incapacitat permanent. 

En qualsevol cas, cal tenir en compte que quan la quantia de la pensió
reconeguda, o un cop revalorada, és inferior a l’import mínim establert per
a la pensió en concret, l’entitat gestora (INSS) concedeix un complement
econòmic d’igual quantia que el necessari per assolir l’import mínim, tenint
en compte els ingressos del sol·licitant, les pensions que percep i si té o no
cònjuge. Per aquest motiu, l’any 2004, a Catalunya s’han concedit comple-
ments per mínims sobre un total de 3.434.262 pensions, fet que mensual-
ment representa que hi ha 286.189 pensions que necessiten el complement.
La proporció més alta, en nombres absoluts, dels complements per mínims

Les pensions
de 300,01 a
490,8 euros

concentren el 36 %
de les pensions.

El 3 % cobren
pensions inferiors a
150 euros i el 2 %,

superiors
a 1.800 euros.

L’any 2004,
a Catalunya

s’han concedit
complements per
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correspon a les pensions de jubilació: prop de 177.442 jubilats cobren
aquest complement mensualment. Respecte al total de cadascuna de les
classes de pensió, destaca que el 31,2 % dels beneficiaris de les pensions en
favor de familiars necessiten el complement i, també, el 30 % dels pensio-
nistes per orfandat. Per contra, els perceptors de pensions d’incapacitat per-
manent no necessiten aquest complement, atès que només el reben el 2 %.
En el cas de les pensions de jubilació, s’aplica al 21 % dels beneficiaris. 

Les taules següents mostren el nombre de beneficiaris de les pensions
de jubilació i de viduïtat. Les darreres dades de què es disposa en el moment
de l’elaboració d’aquesta Memòria fan referència a l’1 d’octubre del 2004,
però val a dir que les diferències entre aquestes i les dels mesos precedents
no són significatives. Pel que fa a la pensió d’incapacitat permanent, se’n
fa una exposició de les dades i, si es desitja, es pot trobar la mateixa taula
en el suport informàtic que s’adjunta amb la Memòria.  

Les pensions de jubilació, tal com ja s’ha esmentat, són les més nom-
broses i els seus imports són inferiors a les d’incapacitat permanent. 

A la taula de les pensions de jubilació s’observa que la proporció de per-
sones que cobren entre 390 i 420 euros és del 17,9 %, fet que representa, en
nombres absoluts, 151.368 perceptors. Un altre tram de quantia de la pensió
amb un nombre significatiu de perceptors és el que es dóna entre els 600 i
els 960 euros, que concentra el 20 % dels pensionistes. Les dades també
mostren que el 50 % dels jubilats cobren menys de 490,80 euros, el salari
mínim interprofessional. 

El nombre més alt de perceptors de pensions de viduïtat, segons els
trams de quantia, és el que se situa entre els 390 i els 420 euros, que con-
centra el 24,4 % del total de pensionistes d’aquesta prestació. En general,
s’observa que la quantia de les pensions és més baixa que la de les anteriors
pensions estudiades, atès que només el 3,7 % de les pensions supera els 960 eu-
ros, mentre que, per aquest mateix import, en les pensions de jubilació i d’inca-
pacitat fa referència al 21 % dels pensionistes. D’altra banda, el 22 % cobra
menys de 270 euros, cosa que representa el 8,4 % en la pensió d’incapacitat
permanent i el 5,6 % en la de jubilació.

Les dades referents a la pensió d’incapacitat permanent mostren que
20.058 pensionistes cobren entre 600 i 750 euros. Aquest nombre, junta-
ment amb els que cobren entre 750 i 960 euros, 17.077 perceptors, concen-
tra el 25 % del total. Uns altres dos trams significatius són: el que va des de
270 a 300 euros, amb 13.743 perceptors, i el que se situa entre 450,01 i

El nombre
de perceptors de 
pensions de viduïtat 
més alt segons els 
trams de quantia 
és el que se situa 
entre els 390 i els
420 euros.
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490,79 euros, amb 9.719 pensionistes. Però, en general, destaca que, en els
trams més alts de les quanties, hi ha un nombre de perceptors que, comparat
amb altres pensions, és força alt.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Direcció Provincial de l’INSS.

GRÀFIC 53. NOMBRE DE PERCEPTORS DE LA PENSIÓ 
DE JUBILACIÓ SEGONS QUANTIA. 

CATALUNYA 01/10/2004
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Direcció Provincial de l’INSS.

GRÀFIC 54. NOMBRE DE PERCEPTORS DE LA PENSIÓ. 
DE VIDUÏTAT SEGONS QUANTIA

CATALUNYA 01/10/2004
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Altres prestacions de la Seguretat Social són les d’incapacitat temporal,
de maternitat i de protecció a la família. Dins de les prestacions de protecció
a la família, es preveuen diverses mesures: les assignacions econòmiques
per tenir un fill a càrrec, incrementada en diferents graus si el fill està afec-
tat per una discapacitat, i l’assignació econòmica per naixement d’un fill o
part múltiple. Però, atès que no es disposa de les dades sobre el nombre de
beneficiaris o bé de les quanties mitjanes percebudes, no es tracten en
aquesta Memòria. 

5.3.4. Prestacions no contributives

Les dades que es tracten en aquest apartat fan referència a les prestaci-
ons de caràcter assistencial no contributiu següents: les pensions no contri-
butives de la Seguretat Social, les pensions assistencials a la gent gran i a
malalts de l’extingit Fons nacional d’assistència social (FAS), i les presta-
cions socials i econòmiques derivades de la Llei d’integració social dels mi-
nusvàlids (LISMI). La Seguretat Social preveu, també, en el seu nivell no
contributiu, prestacions familiars per als qui tinguin fills a càrrec menors de
18 anys o més grans discapacitats en un grau igual o superior al 65 %, i per
a orfes de pare i mare, i abandonats, es trobin o no en el règim d’acolliment
familiar.

La taula següent mostra quina ha estat l’evolució interanual de les pres-
tacions no contributives a Catalunya i el percentatge d’aquestes sobre les
totals d’Espanya. 

En primer lloc, destaca que el nombre de beneficiaris de cadascuna de
les prestacions no contributives ha disminuït respecte a l’any 2003. Cal
remarcar el descens de les pensions assistencials, que han disminuït quasi
19 punts percentuals (i, especialment, el 24 % en el cas de les pensions de
vellesa).  
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Com que es dóna un descens en el nombre de beneficiaris, el percentat-
ge de la població catalana pensionista sobre el total de la població disminu-
eix any rere any. Per tant, si el 1999 el percentatge de persones que rebien
una pensió (contributiva, no contributiva, assistencial o subsidi de la LISMI)
sobre el total de la població catalana era del 22,5 %, el 2004 aquest valor ha
disminuït fins al 21,6 %. Aquest fet està condicionat pel descens de les
prestacions no contributives en còmput general, entre les quals destaquen
sobretot les assistencials i els subsidis de la LISMI, atès que les contributi-
ves augmenten cada any, encara que de manera lleugera i sempre en menor
grau que l’augment de població.

Els beneficiaris de les pensions no contributives, de jubilació i d’invalidesa,
són pensionistes de la Seguretat Social i adquireixen, al mateix temps, dret a
l’assistència medicofarmacèutica i als serveis socials complementaris. 

La Llei 61/2003, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat
per a l’any 2004, estableix la revaloració de les pensions de la Seguretat So-
cial en les modalitats contributiva i no contributiva, així com la de les pres-
tacions de protecció pública. Les pensions no contributives experimenten
enguany un increment del 2,8 %, que inclou el 0,8 % de desviació de l’IPC
de l’any anterior. La quantia de les pensions no contributives per a l’any
2004 és de 3.868,20 euros anuals, és a dir, 276.3 euros mensuals més dues
pagues extraordinàries del mateix import a percebre els mesos de juny i no-
vembre. Però, si en una mateixa unitat econòmica conviu més d’una perso-
na amb dret a la prestació no contributiva, la quantia de cadascuna de les
prestacions varia. Així, si hi conviuen dos membres, la quantia mensual és de
234,86 euros; si en són tres, de 221,04 euros, i si en són quatre, de 214,13 euros.
També es redueix en un import igual al de les rendes o ingressos anuals de què
disposi cada beneficiari, sense que aquesta reducció signifiqui una pensió
inferior a 69,08 euros mensuals.

Les pensions no contributives de jubilació són les més significatives,
pel seu volum i pel seu import. La pensió de jubilació, en la modalitat no
contributiva, consisteix en una prestació econòmica individualitzada, de ca-
ràcter periòdic, a favor de les persones més grans de 65 anys sense recursos
econòmics suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de
pensions. 

A Catalunya, s’observa que la pensió mitjana mensual l’any 2004 és in-
ferior a l’establerta inicialment, a causa dels efectes del nombre dels mem-
bres de la unitat econòmica i/o dels seus recursos propis (dels 276,3 euros
fixats, la realitat mostra una mitjana de 252,28 euros). Les dades mensuals
mostren que el nombre de perceptors va disminuint al llarg de l’any. 

Si el 1999 el
percentatge de

persones que
rebien una pensió

sobre el total de la
població catalana

era del 22,5 %,
el 2004 aquest

valor ha disminuït
fins al

21,6 %.
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Comparativament, a les dades de l’Estat espanyol s’observa que les
fluctuacions són similars, tot i que la pensió mitjana anual és una mica su-
perior. D’altra banda, les pensions de jubilació no contributives catalanes
representen el 12,3 % del total de pensions d’Espanya.

La pensió no contributiva d’invalidesa és la segona en importància dintre
de les prestacions no contributives. Igualment, destaca el seu volum, atès que
n’hi ha 25.796 beneficiaris. L’import anual que es destina a aquestes pensions
també és molt alt (849.919.272 euros, 91 euros a Catalunya), però la variació
interanual mostra que, havent-hi 109 pensionistes menys, la diferència d’im-
ports puja a 1.970.809,77 euros. Per contra, la mitjana mensual de les pensions
d’invalidesa ha pujat lleugerament de 285,49 a 289,25 euros (el 3,8 %). 

Comparativament, la pensió mitjana de l’Estat espanyol el 2003 era més bai-
xa que la catalana, 282,63 euros i 285,49 euros, respectivament, però enguany la
relació és inversa, i la pensió mitjana espanyola és superior a la catalana. 

Les persones que, si compleixen amb la resta dels requisits, estiguin
afectades per una disminució o malaltia crònica en grau igual o superior al
75 % i que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques i funcionals, neces-
sitin l’ajuda d’una altra persona per realitzar els actes més essencials de la vida,
tindran dret a un complement equivalent al 50 % de l’import de la pensió con-
tributiva íntegra. Aquest complement, per a l’any 2004, és de 5.802,30 euros
anuals (414,15 euros per mes).

En el suport informàtic que s’adjunta a aquesta Memòria es poden tro-
bar dues taules, sobre la pensió no contributiva de jubilació i la d’invalide-
sa, on s’observa el nombre de beneficiaris mensual, l’import mensual, la
pensió mitjana mensual d’enguany i de l’any 2003. 

Les pensions assistencials del fons d’assistència social constitueixen
ajuts econòmics individualitzats de caràcter periòdic indefinit en favor de
les persones més grans de 65 anys i malaltes o incapacitades en un grau ab-
solut i que no disposen de rendes o d’ingressos per a la seva subsistència. 

L’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) és l’entitat
gestora de les prestacions d’assistència social i serveis socials de la Segu-
retat Social de la Generalitat de Catalunya. 

Tot i que la referència a l’ICASS s’ha recollit a l’apartat d’aquest capítol
d’ingressos i despeses de la Seguretat Social, cal destacar, en aquest estudi,
algunes dades que fan esment dels recursos disponibles per als serveis so-
cials i per a les pensions assistencials. 

Les pensions 
de jubilació no 
contributives 
catalanes 
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12,3 % del total 
de pensions 
d’Espanya.
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El projecte de pressupost de l’ICASS per al 2004 mostra un augment
del 39,9 % de les compres de béns i serveis. El pressupost de despeses de
l’ICASS (631.337 milers d’euros) es distribueix segons si es destinen els
recursos a serveis socials (613.175 milers d’euros, el 97 % sobre el total), a
les pensions assistencials (3.954 milers d’euros, el 0,6 %) o a l’administra-
ció general (14.208 milers d’euros, el 2,3 %).

Les pensions assistencials són de dos tipus: de malaltia i de vellesa.
L’any 2004, a Catalunya, 1.244 persones van ser beneficiaries de pensions
de malaltia i 611, de pensions de vellesa. El total de beneficiaris de pensions
assistencials a Catalunya és de 1.855 persones. Cal considerar que els anys
precedents ho van ser 2.280 per al 2003 i 2.749 per al 2002. Aquesta pres-
tació ha estat suprimida pel Reial decret 5/1992, però aquelles persones que
ja n’eren la continuen percebent. Per tant, no s’admeten noves sol·licituds
i, per això, el seu nombre disminueix any rere any. 

Les prestacions de la LISMI es financen a càrrec dels pressupostos ge-
nerals de l’Estat. El reconeixement i la gestió d’aquestes prestacions corres-
pon a l’IMSERSO i als organismes competents de les comunitats
autònomes amb funcions i serveis transferits. A Catalunya, les prestacions
socials i econòmiques derivades de la LISMI són gestionades pel Servei de
Prestacions de l’ICASS. 

L’acció protectora de la LISMI comprèn: 

– Assistència sanitària i prestació farmacèutica

– Rehabilitació medicofuncional, recuperació professional i mesures
d’integració social

– Subsidi de garantia d’ingressos mínims (SGIM)

– Subsidi per ajuda de tercera persona (SATP)

– Subsidi de mobilitat i compensació de despeses de transport (SMDP). 

La quantia de totes les prestacions és fixa, amb dotze mensualitats
en tots els subsidis, més dues pagues extraordinàries d’igual quantia en
el cas del SGIM i el SATP. Així, les quanties mensuals dels subsidis per a
l’any 2004 són les següents: SGIM, 149,86 euros mensuals (2.098,04 de
quantia anual); SATP, 58,45 mensuals (818,30 anuals), i SMDP, 42,96 men-
suals (515,52 anuals). 

La taula següent mostra el nombre de beneficiaris, l’import de les subven-
cions i l’import mitjà de les prestacions a Catalunya per als anys 2003 i 2004.

L’any 2004,
a Catalunya,

1.244 persones van
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S’hi observa que el nombre de beneficiaris ha disminuït, així com l’import mit-
jà de les pensions. 

TAULA 208. PRESTACIONS DE LA LISMI. CATALUNYA 2003-2004

El nombre de beneficiaris de prestacions de la LISMI a Catalunya va ser, de
mitjana anual, de 6.522 persones. Cal tenir en compte que poden ser beneficiaris
d’aquestes prestacions els ciutadans espanyols i els nacionals d’altres països, amb
residència legal a Espanya, que compleixin els requisits exigits per cadascuna de
les prestacions. A més, aquests subsidis són compatibles entre si i incompatibles
amb les altres prestacions públiques, sempre que siguin d’igual naturalesa o fina-
litat (si són de quantia superior, s’abona la diferència). Així, el nombre de benefi-
ciaris a Catalunya no respon a la suma dels diferents beneficiaris de les
prestacions perquè una mateixa persona pot tenir accés a diferents subsidis. 

Després d’estudiar les dades al llarg de l’any, s’observa un descens
del nombre de perceptors mensualment. El mes de gener, el nombre to-
tal de beneficiaris era de 6.904 i el mes de desembre, de 5.882. Aquest
fet ja es posava de manifest l’any anterior. Proporcionalment, totes les
prestacions disminueixen de manera similar, i la que mostra un descens
més acusat és el SGIM, amb el 20 % de perceptors menys; el segueix el
SATP, amb el 18 %, i el SMDT, amb el 17 %. L’assistència sanitària i
les prestacions farmacèutiques disminueixen, des del mes de gener fins
al mes de desembre, el 5 %. 

Unitats: nombre de beneficiaris i import en euros en mitjana anual.

Beneficiaris
Import subvencions

mensual 
Import mitjà

2004 2003 Dif. 2004 2003 2004 2003 Dif.

Beneficiaris
per diferents
prestacions

6.522 7.412 -890 - - - - -

Subsidi de garantia
d’ingressos mínims

4.340 5.039 -699 641.935 747.311 147,91 148,31 -0,39

Subsidi d’ajuda 
a tercera persona

417 487 -70 24.324 28.421 58,33 58,36 -0,03

Subsidi mobilitat
compensatori
per despeses 
de transport

445 506 -61 19.503 21.869 43,83 43,22 0,61

Assistència
sanitària i prestació
farmacèutica

2.148 2.354 -206 - - - - -

Font: elaboració pròpia segons dades de l’IMSERSO.
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5.4. PROTECCIÓ D’ATUR

5.4.1. Novetats del marc normatiu

El Reial decret llei 3/2004, per a la racionalització de la regulació del
salari mínim interprofessional i per a l’increment del seu import,15 en vigor
des de l’1 de juliol de l’any 2004, augmenta el salari mínim interprofession-
al (SMI)16 i crea l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM). 

El Reial decret llei esmentat incorpora un tractament especial per a la
protecció d’atur: d’ençà de l’entrada en vigor d’aquesta norma, s’ha de dis-
tingir entre els conceptes que continuen fent referència al SMI i els que es
vinculen al nou IPREM.

Així, continuen referint-se al SMI els requisits de renda i de responsa-
bilitats familiars per a l’accés i el manteniment de les prestacions següents: 

a. La prestació d’atur en el nivell contributiu, en relació amb el còmput
de les rendes dels fills, per determinar els imports màxims i mínims
de la prestació, i amb les responsabilitats familiars a l’efecte del pre-
vist en matèria de suspensió del dret.

b. El subsidi d’atur. 

c. La renda activa d’inserció.

d. La renda agrària dels treballadors eventuals inclosos en el règim es-
pecial agrari i residents a Andalusia i Extremadura.

Com a norma general, es vincula a l’IPREM 17 l’import de les prestaci-
ons en els termes següents:

a. Els imports màxims i mínims de la prestació en el nivell contributiu.
Es modifica l’article 211 del Text refós de la Llei general de Seguretat

15. BOE núm. 154, de 26.06.2004; convalidat per Acord del Congrés dels Diputats,
Resolució de 21 de juliol de 2004, BOE núm. 178, de 24.07.2004. 
16. Per al 2004, el salari mínim interprofessional queda fixat en els imports següents: fins al 30 de
juny, 15,35 euros/dia, 460,50 euros/mes o 6.447 euros/any (sense inclusió de les pagues
extraordinàries); a partir de l’1 de juliol, 16,36 euros/dia, 490,80 euros/mes o 6.871,20 euros/any
(sense inclusió de les pagues extraordinàries).
17. Si bé la tasca de quantificació ordinària de l’IPREM es delega en la corresponent Llei de
pressupostos generals de l’Estat, per al primer semestre de vigència –període comprès entre
l’1 de juliol i el 31 de desembre del 2004– es fixa al Reial decret llei esmentat en 15,35 euros
(IPREM diari), 460,50 euros (IPREM mensual) i 5.526 euros (IPREM anual, llevat que la
remissió normativa al SMI es referís al SMI en còmput anual i no s’excloguessin les pagues
extraordinàries, cas en què l’import és de 6.447 euros). 

El Reial decret llei
3/2004 modifica el

sistema de càlcul
de la prestació

d’atur.
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Social 18 i l’import màxim passa a ser del 175 % de l’IPREM (enfront
de l’anterior 170 % del SMI), el 200 % quan el treballador perceptor
tingui un fill (enfront del 195 % del SMI anterior) i fins al 225 % quan
en tingui més d’un a càrrec (enfront del 220 % del SMI anterior). L’im-
port mínim es fixa en el 80 % quan el treballador no tingui fills a càrrec
(enfront de l’anterior 75 % del SMI), que arriba fins al 107 % quan tin-
gui fills a càrrec (enfront del 100 % del SMI anterior). L’import es cal-
cula incrementant en una sisena part l’IPREM vigent en el moment del
naixement del dret. Aquests percentatges es fixen en relació amb la
pèrdua d’una ocupació a temps complet. 

Per a l’any 2004, l’import mínim quan el treballador no té fills a càr-
rec, fins al 30 de juny de 2004, ha estat de 402,94 euros/mes i, a partir
de l’1 de juliol, de 429,80 euros/mes. Per als treballadors amb un fill
a càrrec, fins al 30 de juny de 2004, de 537,25 euros/mes i, a partir
de l’1 de juliol, de 574,86 euros/mes. 

Pel que fa a l’import màxim, quan el treballador no té fills a càr-
rec, fins al 30 de juny del 2004, és de 913,33 euros/mes i, a partir
de l’1 de juliol, de 940,18 euros/mes. Per als treballadors amb un
fill a càrrec, fins al 30 de juny del 2004, és de 1.047,64 euros/mes
i, a partir de l’1 de juliol, de 1.074,50 euros/mes. Per als treballa-
dors amb dos o més fills a càrrec, fins al 30 de juny del 2004, és de
1.181,95 euros/mes i, a partir de l’1 de juliol, de 1.208,81 euros/mes. 

Com a excepció, es manté la vinculació al SMI de l’import de les per-
cepcions que han de ser garantides a les prestacions d’atur en relació
amb els treballs de col·laboració social.

b. L’import del subsidi d’atur. Es modifica l’article 217 del Text re-
fós de la Llei general de Seguretat Social, i l’import queda fixat
en el 80 % de l’IPREM mensual vigent en cada moment (enfront
del 75 % del SMI anterior). En el cas dels més grans de 45 anys,
aquest import varia en funció de les responsabilitats familiars del
treballador: el 80 % de l’IPREM mensual vigent en cada moment
quan el treballador tingui un o cap familiar a càrrec, el 107 % en
cas de tenir dos familiars a càrrec i el 133 % en cas de tenir a càr-
rec tres o més familiars.

c. L’import del subsidi d’atur dels treballadors eventuals inclosos en el
règim especial agrari queda fixat en el 80 % de l’IPREM.

18. BOE núm. 154, de 29.06.1994.
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d. L’import de la renda activa d’inserció s’incrementa fins al 80 % de
l’IPREM mensual vigent en cada moment.

e. La renda agrària es calcula aplicant un determinat percentatge sobre
l’IPREM mensual vigent en cada moment, que varia en funció de les
jornades reals. 

El Reial decret 3/200419 prorroga, per a l’any 2004, el programa de la
renda activa d’inserció. 

5.4.2. Prestacions dels aturats

L’import destinat pels pressupostos del 2004 a prestacions d’atur
augmenta el 3,8 % en relació amb el pressupost inicial de l’any 2003
(però disminueix l’1,9 % en relació amb les dades que deriven de la li-
quidació definitiva del pressupost del 2003) i se situa en 10.907,2 mili-
ons d’euros (incloent-hi prestacions i cotitzacions). Al finançament del
nivell contributiu es destinen 7.794 milions, al nivell assistencial es des-
tinen 1.944,6 milions i a la renda activa d’inserció es destinen 300,5 mi-
lions. Aquesta previsió pressupostària representa l’1,46 % del PIB,
enfront de l’1,5 % del 2003. 

Pel que fa al pressupost d’ingressos, es preveu que l’import de les cotit-
zacions socials sigui de 16.080 milions d’euros, 14.671 per a atur i 1.408
per a formació.

De la relació existent entre els ingressos previstos per cotització d’atur
(14.671 milions) i la previsió de despesa per prestacions d’atur (10.907 mi-
lions), es constata que hi ha un excedent de 3.764 milions d’euros, que es
destina al pagament d’altres polítiques incloses al SPOE. 

En qualsevol cas, cal tenir en compte que l’increment real del pressu-
post s’ha de determinar en funció dels ingressos i les despeses reals i que,
en el moment de redactar aquesta Memòria, encara no es disposa de dades
definitives sobre l’execució del pressupost. 

El nombre de beneficiaris de prestacions d’atur a Catalunya ha tornat a
augmentar l’any 2004, i ha mantingut el ritme de creixement de l’any ante-
rior. Així, la mitjana de beneficiaris l’any 2004 és de 175.430 persones, el
5,9 % més que l’any anterior. 

19. BOE núm. 9, de 10.01.2004.

La despesa prevista
inicialment
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TAULA 209. NOMBRE DE BENEFICIARIS DE PRESTACIONS 
D’ATUR. CATALUNYA I ESPANYA 1994-2004

En el conjunt de l’Estat, la mitjana de beneficiaris de prestacions d’atur
l’any 2004 és d’1.262.400 persones, mentre que l’any 2003 fou d’1.206.700
persones. La tendència ascendent iniciada l’any 2001 continua, i ho fa a un
ritme més intens que a Catalunya (atès que passa del +0,9 % l’any 2003 al
+4,6 % l’any 2004).

Per edats, a Catalunya, el col·lectiu més gran de beneficiaris continua
sent el d’edats compreses entre els 55 i els 59 anys (16 %), seguit dels que
tenen de 30 a 34 anys (14,9 %) i dels que en tenen de 25 a 29 (14,7 %).

Per sexes, el 53,1 % del total de beneficiaris són dones, la majoria
en la franja dels 25 als 39 anys (el 45,5 %). Dins d’aquesta franja, des-
taca el 17,1 % corresponent a les dones que tenen de 30 a 34 anys i el
15,6 % de les que en tenen de 25 a 29. Un altre col·lectiu a destacar és
el de les dones de 55 a 59 anys, que signifiquen el 14,7 % del total de
beneficiàries.

Unitats: mitjana anual de beneficiaris i percentatges.

CATALUNYA ESPANYA

Beneficiaris Variació Beneficiaris Variació

1994 272.800 - 1.759.400 -

1995 217.000 -20,45 1.458.800 -17,09

1996 193.400 -10,88 1.342.300 -7,99

1997 171.300 -11,43 1.240.800 -7,56

1998 146.700 -14,36 1.130.100 -8,92

1999 133.000 -9,34 1.051.800 -6,93

2000 126.800 -4,66 1.042.700 -0,87

2001 136.300 7,49 1.099.600 5,46

2002 157.000 15,19 1.195.400 8,71

2003 165.517 5,42 1.206.700 0.95

2004 175.430 5,99 1.262.400 5,60

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

El 53,1 %  de 
beneficiaris
de prestacions 
d’atur són dones.
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TAULA 210. TAXA BRUTA DE COBERTURA DE PRESTACIONS
D’ATUR. CATALUNYA I ESPANYA 1994-2004

Entre els homes que perceben prestacions d’atur, la majoria estan en la fran-
ja d’edat compresa entre els 55 i els 59 anys (el 17,5 %), seguits dels que en te-
nen entre 25 i 29 (el 13,6 %) i dels que en tenen 60 o més (el 13,4 %).

Les variables que essencialment defineixen un sistema de prestacions
d’atur són la taxa de cobertura (percentatge d’aturats que reben prestaci-
ons), la taxa de substitució (import de la prestació en relació amb el salari)
i la durada de la prestació. 

Pel que fa a la taxa de cobertura, amb caràcter previ s’ha d’assenyalar
la dificultat per determinar el grau real de cobertura del sistema espanyol
de protecció d’atur.20 A aquesta dificultat s’ha d’afegir que la implantació
del sistema d’informació dels serveis públics d’ocupació (SISPE)21 així
com la revisió de les dades relatives a l’Enquesta de població activa
(EPA)22 implicaran la revisió de les taxes de cobertura d’anys anteriors.

Unitats: percentatges.

CATALUNYA ESPANYA

1994 78,51 57,86

1995 67,22 50,73

1996 68,77 50,53

1997 70,15 49,46

1998 74,21 49,13

1999 74,02 50,92

2000 76,40 52,53

2001 79,20 56,59

2002 80,90 59,86

2003 82,82 60,59

2004 85,76 63,74

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

20. En aquest sentit, vegeu la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2003, p. 717 i 718.
21. Implantació prevista per al maig del 2005 i que implicarà la reelaboració de les dades
d’atur registrat existents fins ara, fet que tindrà conseqüències sobre el càlcul de la taxa de
cobertura. 
22. Revisió feta el març del 2005.
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Segons les dades del SPOE, la taxa bruta de cobertura a Catalunya l’any
2004 ha estat del 85,76 %, 2,9 punts per sobre de la de l’any anterior, i s’ha
mantingut la tendència a l’augment registrada els tres anys anteriors. En el
conjunt de l’Estat, la mitjana de la taxa bruta de cobertura corresponent a
l’any 2004 és del 63,7 %, dada que indica que se n’intensifica la tendència
ascendent.

D’acord amb les dades subministrades per l’IDESCAT, que parteix de
les dades de l’EPA, l’any 2004 només el 24,5 % de la població desocupada
a Catalunya percep prestacions d’atur, incloent-hi les prestacions tant de
caràcter contributiu com assistencial. Aquest percentatge ha experimentat,
respecte de l’any anterior, un creixement de 2,7 punts, que es contraposa
amb la disminució del 0,1 % de l’atur estimat.

Segons el tipus de prestació, s’han de distingir els beneficiaris de pres-
tacions contributives i els de prestacions assistencials, dins les quals s’in-
clouen tant el subsidi d’atur com la renda activa d’inserció.

Pel que fa a les prestacions d’atur de nivell contributiu, l’any 2004, a
Catalunya, la mitjana de beneficiaris d’aquest tipus de prestació és de
127.808 (incloent-hi prestacions per atur total, parcial i suspensió del con-
tracte de treball), 8.376 persones més que l’any anterior. Pel que fa a les da-
des del conjunt d’Espanya, la mitjana de beneficiaris de prestacions
contributives (incloent-hi els beneficiaris de prestacions d’atur parcial) és
de 663.100 persones, 32.700 persones més que la mitjana de l’any anterior. 

Es manté la tendència iniciada l’any 2000 vers l’augment de beneficia-
ris de prestacions contributives, però aquest augment té menys intensitat,
atès que passa de l’augment del 10,04 % l’any 2003 al 5,2 % del 2004. 

Es constata que la finalització del contracte temporal continua sent la
principal causa d’accés a les prestacions contributives d’atur. A Espanya,
l’any 2004, 337.200 dels 663.200 beneficiaris de prestacions contributives
d’atur ho són per aquesta causa, és a dir, el 50,8 %. 

D’altra banda, i com a conseqüència de la reforma de l’any 2002, un
dels objectius de la qual fou la desjudicialització de l’acomiadament, s’ob-
serva una disminució clara de les situacions legals d’atur, que partien tant
d’acta de conciliació administrativa com de sentència del Jutjat Social. Per
contra, és notori l’augment, ja iniciat l’any 2003, de les “altres” causes
d’accés a la prestació d’atur com a conseqüència d’un acomiadament. Ac-
tualment, aquest col·lectiu en representa el 34,3 % del total. 

La taxa bruta
de cobertura a 
Catalunya, l’any 
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85,76 %, 2,9 punts 
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Per edats, la majoria de beneficiaris de prestacions d’atur tenen entre 25
i 29 anys (18 %), de 30 a 34 anys (17,5 %) o bé de 35 a 39 (12,9 %). 

Per sexes, el col·lectiu majoritari és el de les dones (el 49,7 %), en espe-
cial les compreses entre els 30 i els 34 anys (el 20 %) i entre 25 i 29 anys
(el 19,6 %). Quant als homes, la majoria de beneficiaris tenen entre 25 i 29
anys (16,4 %) o bé entre 30 i 34 anys (el 14,8 %).

Pel que fa a la taxa de cobertura del nivell contributiu, a Catalunya és
del 62,48 % i a Espanya, del 39,68 %. 

L’any 2004, en el conjunt de l’Estat, segons l’informe elaborat pel
Servei Públic d’Ocupació Estatal sobre la capitalització de la prestació
d’atur,23 que fa una estimació del total anual partint del nombre de bene-
ficiaris disponibles fins al mes d’agost i les dades econòmiques de tot
l’any, s’han acollit al sistema de capitalització 62.000 beneficiaris de
prestacions d’atur. D’aquest total, 51.000 han optat per convertir-se en
treballadors per compte propi, 3.000 en socis de cooperatives i 8.000 en
socis de societats laborals. L’augment continua sent especialment signi-
ficatiu en els beneficiaris que decideixen constituir-se com a treballadors
per compte propi, mentre que la capitalització de la prestació per incor-
porar-se com a soci treballador en una cooperativa presenta una tendència
decreixent d’ençà de l’any 2001, i la capitalització de la prestació per in-
corporar-se com a socis treballadors en societats laborals no presenta
grans variacions. 

L’import mitjà per capitalització disminueix de manera considerable, en
augmentar el nombre de capitalitzacions per subvencionar cotitzacions i, per
tant, reduir-se el nombre mitjà de dies capitalitzats, que passen a 10.633 euros
l’any 2001, 9.863 euros el 2002, 4.543 el 2003 i 3.458 el 2004. 

Pel que fa al nivell assistencial, la mitjana de beneficiaris del subsidi
l’any 2004 és de 46.056 persones i la de la renda activa d’inserció és de
1.566 persones. Es constata l’augment clar dels beneficiaris del programa
de renda activa d’inserció.

En el conjunt d’Espanya, la mitjana de beneficiaris de prestacions assis-
tencials d’atur, incloent-hi la renda activa d’inserció i els treballadors even-
tuals agraris, és de 599.300 persones, 362.700 de les quals eren
beneficiàries del subsidi d’atur, 197.300 del subsidi agrari i 39.300 de la
renda activa d’inserció. 

23. 11 de febrer del 2005.
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El nombre total de beneficiaris de prestacions assistencials augmenta el
4,1 % i aquest fet s’explica bàsicament per l’augment dels que perceben
prestacions en el marc del programa de la renda activa d’inserció. 

La taxa de cobertura bruta del nivell assistencial a Catalunya és del
23,3 % i a Espanya, del 24,1 %. 

Pel que fa, en concret, al nombre de perceptors de la renda activa
d’inserció, aquest ha augmentat, tal com s’ha constatat, sense arribar,
però, a les expectatives dels creadors d’aquesta figura. Així, els 16.300
beneficiaris registrats l’any 2003 en el conjunt de l’Estat, el 2004, han
passat a ser 39.300, 1.566 dels quals a Catalunya. 

A Catalunya, els perceptors de la renda activa d’inserció continuen
significant un baix percentatge del total de perceptors a Espanya (el 3,9
%), a causa, possiblement, de l’existència de la renda mínima d’inser-
ció,24 que és una prestació econòmica que té com a finalitat coordinar
les accions destinades a ajudar les persones que no disposen dels mit-
jans econòmics suficients per atendre les necessitats bàsiques i a prepa-
rar-les per a la seva inserció o reinserció social i laboral. Comprèn, per
tant, accions de prestació de serveis socials, prestacions econòmiques i
suport personal per a la integració social i laboral.

Per edats, la majoria de beneficiaris del subsidi d’atur tenen entre 55
i 59 anys (el 38,5 %), seguits dels que en tenen 60 o més (el 10,8 %).
Pel que fa a la renda activa d’inserció, la majoria de beneficiaris tenen
entre 50 i 54 anys (el 23,7 %), seguits pels que en tenen de 55 a 59 (el
22,5 %) i de 45 a 49 (el 22,4 %).

Per sexes, i pel que fa al subsidi d’atur, un 61,9 % del total de bene-
ficiaris són dones, la majoria d’edats compreses entre els 55 i els 59
anys (el 34,2 % de les beneficiàries), entre els 50 i els 54 anys (el 14,3
%) i entre els 30 i els 34 anys (el 10,6 %). Quant als homes que perceben
el subsidi d’atur, la majoria tenen entre 55 i 59 anys (el 45,6 %) o bé 60
o més (el 14,5 %). 

Pel que fa a la renda activa d’inserció, el 71,6 % dels beneficiaris són
dones, la majoria entre 55 i 59 anys (el 23,1 %). Entre els homes, el
col·lectiu majoritari són els homes de 45 a 49 anys (el 30 %).

24. Vegeu la Memòria socioeconòmica i laboral del 2003, p. 721 i següents.
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Pel que fa a la intensitat de la protecció econòmica que proporcionen
les prestacions d’atur, cal distingir entre el nivell contributiu i l’assis-
tencial. La taxa bruta de substitució en el nivell contributiu es fixa en el
70 % de la base reguladora dels sis darrers mesos i en el 60 % la resta
de temps, però hi ha mínims i màxims, tal com s’ha analitzat en l’apartat
sobre les novetats normatives en matèria de protecció d’atur. 

L’any 2004, a Espanya, l’import mitjà diari líquid de les prestacions
contributives (excloent-hi, per tant, la quota a la Seguretat Social a càr-
rec del treballador i les retencions a compte de l’IRPF) és de 21 euros,
el mateix import que l’any passat. A Catalunya, l’import mitjà diari lí-
quid l’any 2004 ha estat de 22,2 euros, 0,7 euros més que l’any 2003.

Per sexe,25 l’import mitjà líquid per als homes (22,8 euros) continua
sent superior al percebut per les dones (18,7 euros).

Aquesta diferència es manté també per edats. L’import superior el
perceben els aturats que tenen més de 55 anys. En aquest tram d’edat, la
diferència entre homes i dones és clara: mentre que els homes perceben
24,4 euros, les dones en perceben 18,5. El tram d’edat on la diferència,
tot i existir, és menor és entre els 25 i els 29 anys. 

Pel que fa al subsidi d’atur, fins al 30 de juny, l’import ha estat de
345,4 euros mensuals i, a partir de l’1 de juliol, data d’entrada en vigor
del Reial decret llei 3/2004 esmentat en l’apartat anterior, ha estat de
368,4 euros mensuals. El subsidi especial per a treballadors o treballa-
dores més grans de 45 anys i que hagin esgotat una prestació d’atur con-
tributiva de 24 mesos va, en funció del nombre de familiars a càrrec,
dels 345,4 euros mensuals (fins al 30 de juny) o els 368,4 euros mensu-
als (a partir de l’1 de juliol) als 575,6 euros mensuals (fins al 30 de juny)
o els 612,4 euros mensuals (a partir de l’1 de juliol).

L’import de la renda activa d’inserció ha estat de 345,4 euros men-
suals fins al 30 de juny i, a partir de l’1 de juliol, de 368,4 euros men-
suals. 

Pel que fa a la durada de la prestació, que, juntament amb la taxa de
cobertura i l’import de la prestació, és una de les variables que essenci-
alment defineixen un sistema de prestacions d’atur, en les prestacions
de nivell contributiu, del total de beneficiaris, la majoria en van consu-
mir de dos a quatre mesos (el 23,2 %), seguits dels que en van consumir

25. Dades d’àmbit estatal.
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menys de dos mesos (el 17,5 %) i dels que en van consumir de quatre a
sis mesos (el 15,1 %).26 

Entre els beneficiaris del subsidi d’atur, el 18,8 % el van percebre de
tres a sis mesos i el 16,6 %, menys de tres mesos.

26. Dades d’àmbit estatal.
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6.  MEDI AMBIENT

6.1. NOVETATS NORMATIVES

• Reial decret 1796/2003, de 26 de desembre, relatiu a l’ozó a l’aire
ambient. [BOE núm. 11, de 13.01.04]

• Reial decret 430/2004, de 12 de març, pel qual s’estableixen noves
normes sobre limitació d’emissions a l’atmosfera de determinats
agents contaminants procedents de grans instal·lacions de combus-
tió, i es fixen certes condicions per al control de les emissions a l’at-
mosfera de les refineries de petroli. [BOE núm. 69, de 20.03.04] 

• Reial decret 435/2004, de 12 de març, pel qual es regula l’Inventari
nacional de zones humides. [BOE núm. 73, de 25.03.04]

• Resolució MAH/1145/2004, de 13 d’abril, per la qual es dóna publi-
citat al Programa anual d’aprofitaments i millores dels terrenys fo-
restals de propietat pública a Catalunya per a l’any 2004. [DOGC
núm. 4123, de 30.04.2004] 

• Directiva 2004/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21
d’abril de 2004, sobre responsabilitat mediambiental en relació amb
la prevenció i reparació de danys mediambientals. [DOUE L 143, de
30.04.04] 

• Reial decret llei 2/2004, de 18 de juny, pel qual es modifica la Llei
10/2001, de 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional. [BOE 148, de
19.06.04] 

• Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les
activitats d’incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, de
27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambien-
tal. [DOGC núm. 4167, de 05.07.04 i BOE núm. 233, de 27.09.04] 

• Reial decret 1546/2004, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Pla bàsic
d’emergència nuclear. [BOE núm. 169, de 14.07.04] 

• 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 07.09.04]
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• Reial decret 1892/2004, de 10 de setembre, pel qual es dicten nor-
mes per a l’execució del Conveni internacional sobre la responsabi-
litat civil derivada de danys deguts a la contaminació de les aigües
del mar per hidrocarburs. [BOE núm. 226, de 18.09.04] 

• Directiva 2004/101/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’octubre de 2004, per la qual es modifica la Directiva 2003/87/CE,
per la qual s’estableix un règim per al comerç de drets d’emissió de
gasos d’efecte hivernacle en la Comunitat amb respecte als mecanis-
mes de projectes del Protocol de Kioto. [DOUE L 338, de 13.11.04] 

6.2. BIODIVERSITAT I BOSCOS  

Els incendis forestals són un dels fenòmens amb més impacte sobre la bio-
diversitat. Els incendis disminueixen o eliminen la cobertura vegetal, augmen-
ten l’escorrentiu i disminueixen la infiltració de la pluja, amb la qual cosa
augmenten els riscos d’inundació i l’erosió.

TAULA 211. NOMBRE D’INCENDIS PER COMARQUES I HECTÀREES
AFECTADES. CATALUNYA 2004

Unitats: nombre d’incendis i hectàrees.

Nombre
Hectàrees

Arbrades No arbrades Forestals

Alt Camp 16 8,850 7,137 15,987

Alt Empordà 38 6,274 37,310 43,584

Alt Penedès 30 1,481 3,673 5,154

Alt Urgell 6 71,400 12,166 83,566

Alta Ribagorça 5 0,000 16,440 16,440

Anoia 14 3,300 4,692 7,992

Bages 28 21,081 1,343 22,424

Baix Camp 9 2,750 1,368 4,116

Baix Ebre 8 1,890 1,071 2,961

Baix Empordà 12 193,753 307,046 500,799

Baix Llobregat 38 4,505 1,248 5,753

Baix Penedès 6 0,120 1,644 1,764

Barcelonès 15 0,995 25,685 26,680

Berguedà 7 0,010 0,448 0,455

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge.



CONDICIONS DE VIDA I PROTECCIÓ SOCIAL L’ANY 2004

431

TAULA 211. NOMBRE D’INCENDIS PER COMARQUES I HECTÀREES
AFECTADES. CATALUNYA 2004. (CONTINUACIÓ)

L’any 2004 s’han registrat 565 incendis a Catalunya, 154 menys que l’any
2003, amb un total de 1.067,269 ha cremades (8.796 ha menys que l’any an-

Unitats: nombre d’incendis i hectàrees.

Nombre
Hectàrees

Arbrades No arbrades Forestals

Cerdanya 3 0,000 0,520 0,520

Conca de Barberà 23 17,771 13,615 31,386

Garraf 3 0,430 0,082 0,512

Les Garrigues 9 1,970 1,444 3,414

La Garrotxa 2 0,000 0,032 0,032

El Gironès 21 3,679 11,535 15,214

Maresme 10 0,447 5,905 6,352

Montsià 13 0,000 64,800 64,800

La Noguera 30 2,260 21,038 23,298

Osona 8 0,013 3,381 3,394

Pallars Jussà 10 3,250 21,683 24,933

Pallars Sobirà 8 0,460 2,310 2,770

Pla de l’Estany 12 0,074 0,602 0,676

Priorat 17 1,050 11,980 13,030

Ribera d’Ebre 16 0,821 1,433 2,254

Ripollès 4 0,000 0,760 0,760

La Segarra 10 5,800 12,612 18,412

El Segrià 36 35,160 26,730 61,890

La Selva 26 0,883 0,812 1,694

Solsonès 8 0,030 1,250 1,280

Tarragonès 3 1,490 4,500 5,990

Terra Alta 11 0,466 1,520 1,987

L’Urgell 3 0,000 3,330 3,330

Val d’Aran 3 0,000 32,011 31,011

Vallès Occidental 21 0,676 6,452 7,128

Vallès Oriental 23 0,087 2,439 2,526

CATALUNYA 565 393,222 674,046 1.067,269

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
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terior). Les comarques de l’Alt Empordà i el Baix Llobregat són les que pre-
senten un nombre més elevat d’incendis, 38 cadascuna, seguides del Segrià
(36), la Noguera (28) i el Bages (27). La comarca amb un menor nombre
d’incendis és la Garrotxa, amb un incendi.

La comarca amb un nombre més alt d’hectàrees cremades ha estat el
Baix Empordà, amb més de 500 ha (193,753 ha arbrades i 307,046 ha no
arbrades), seguida de l’Alt Urgell, amb 84 ha (71,4 ha arbrades i 12.166 ha
no arbrades), el Montsià i el Segrià, amb 64 ha i 61 ha, respectivament.

Pel que fa a les causes dels incendis, la taula següent en recull la distri-
bució en percentatges durant el període 1986-2003. Les negligències, amb
el 41,4 %, són la primera causa d’incendi, i, juntament amb les intenciona-
des, representen el 63,7 % del total de les causes d’incendi a Catalunya.

TAULA 212. PERCENTATGE D’INCENDIS PER CAUSES. 
CATALUNYA 1986-2003

Causa natural Llamp 8,80 %

Negligències

Crema agrícola 11,31 %

Crema de pastures 3,51 %

Treballs forestals 2,93 %

Fogueres 2,13 %

Fumadors 8,51 %

Crema deixalles 0,35 %

Abocadors 2,45 %

Altres negligències 10,22 %

Accidents

Ferrocarril 0,83 %

Línies elèctriques 5,11 %

Motors i màquines 1,97 %

Maniobres militars 0,32 %

D’altres causes (accidents) 1,02 %

Intencionats 22,34 %

Causa desconeguda 17,35 %

Revifats 0,84 %

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
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6.3. L’ESTAT DE LES AIGÜES

Per tal de complir les exigències de la Directiva marc de l’aigua, s’han definit
les masses d’aigua candidates a ser considerades com a fortament modificades i
el potencial ecològic que aquestes hauran d’assolir abans del final del 2015.

Pel que fa als indicadors principals de les depuradores de Catalunya, cal
destacar que, el 2003, el nombre total de depuradores ha augmentat en 7 i,
en relació amb la capacitat de tractament, ha augmentat el percentatge de
les depuradores biològiques però ha descendit el de les fisioquímiques i de
llacunatge. Pel que fa a la població servida, les dades han seguit la mateixa
evolució; així doncs, ha augmentat la població de les biològiques, en detri-
ment de les fisioquímiques i de llacunatge.

TAULA 213. INDICADORS DEL PARC D’ESTACIONS DEPURADORES 
PÚBLIQUES D’AIGÜES RESIDUALS URBANES. 

CATALUNYA 2002-2003

El percentatge de depuradores conformes amb la Directiva 91/271/CEE
ha anat disminuint al llarg dels anys. Així doncs, el percentatge de compli-
ment era del 98,5 % el 1998 i ha passat a ser del 95,6 % el 2003. 

Unitats: nombre de depuradores i percentatges.

Nombre de depuradores

2002 2003

Biològica 247 254

Fisioquímica 1 1

Llacunatge 42 42

TOTAL 290 297

Capacitat de tractament (%)

2002 2003

Biològica 70,1 74,6

Fisioquímica 28,3 24,0

Llacunatge 1,6 1,4

TOTAL 100,0 100,0

Població servida (habitants equivalents)

2002 2003

Biològica 75,7 79,3

Fisioquímica 22,4 19,1

Llacunatge 1,9 1,6

TOTAL 100,0 100,0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
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Pel que fa a l’evolució del tractament i la destinació dels fangs generats a
les depuradores, cal destacar que l’evolució del fang eliminat va seguir un ritme
creixent des del 1998 fins al 2001 però ha descendit de manera considerable en
el període 2001-2003. D’altra banda, el fang tractat ha augmentat des del 1998
fins al 2003, i ha passat de 56.672 tones el 1998 a 335.348 tones el 2003.

En els establiments químics, alimentaris i tèxtils ha baixat la càrrega
contaminant abocada pels establiments industrials en el període 2002-2003;
en canvi, pel qual fa al sector de paper, edició i arts gràfiques i al dels ado-
badors, la càrrega contaminant s’ha mantingut pràcticament al mateix ni-
vell durant aquests dos anys.

Pel que fa a les demandes d’aigua, les dades coincideixen amb les de
l’any anterior.

Per tal de tractar el control de qualitat i quantitat de les aigües, cal dis-
tingir entre aigües superficials, aigües subterrànies i aigües marines.

Les xarxes de control de qualitat, en termes generals, han disminuït el
2003 i, dins d’aquestes, el nombre d’estacions de control d’aigües superfi-
cials és significativament inferior als anteriors perquè s’han intensificat la
freqüència dels mostrejos i el nombre de paràmetres controlats. En el cas de
les aigües subterrànies i les aigües marines, també s’ha produït un descens
però és menys significatiu que en les aigües superficials.

Quant a les xarxes de control de la quantitat, també s’hi ha produït un
descens, tant a les aigües subterrànies com a les superficials.

En l’àmbit del control de la qualitat de les aigües, disposem d’algunes
dades referents a l’any 2004. 

TAULA 214. PUNTS DE CONTROL DE LA QUALITAT
I LA QUANTITAT DE LES AIGÜES. CATALUNYA 1990-2003

Unitats: nombre de punts de control.

1990 1995 2000 2001 2002 2003

Xarxes de control de qualitat: 361 1.267 6.438 5.991 6.519 5.699

Aigües superficials 175 254 714 754 775 167

Aigües subterrànies - 596 1.416 1.333 1.600 1.445

Aigües marines 186 417 4.308 3.904 4.144 4.087

Xarxes de control de quantitat: 470 620 738 772 808 768

Aigües subterrànies 393 393 430 430 430 380

Aigües superficials 77 227 308 342 378 388

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
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Pel que fa a les aigües continentals superficials, s’han fet controls de
qualitat sistemàtics tant d’aigua com de sediments i peixos, d’acord amb el
que prescriu la legislació vigent.

Tal com s’ha esmentat anteriorment, cal destacar l’ús complementari de
les xarxes clàssiques, basades en un mostreig manual sistemàtic, seguit
d’una anàlisi al laboratori, com també de les xarxes automàtiques d’anàlisi
contínua i a temps real.

Pel que fa a les aigües subterrànies, les actuacions de protecció i conser-
vació són fonamentals per dur a terme una gestió integral i coordinada del
cicle de l’aigua. Les aigües subterrànies a Catalunya constitueixen el 35 %
del total dels recursos hídrics utilitzats; per tant, són molt importants quant
a l’abastament potable i el subministrament de la indústria i l’agricultura.

El 2004 es disposa d’un conjunt de xarxes de control de qualitat de les
aigües subterrànies que integren 1.554 punts de control. D’aquests punts de
control, un 39 % del total pertanyen a xarxes de qualitat de nitrats, és a dir,
a zones vulnerables. A diferència d’això, es destinen només el 4,1 % dels
punts de control als plaguicides. Pel que fa a les xarxes de qualitat d’aigües
subterrànies bàsiques, s’hi destina el 32,3 % dels punts de control, per a les
xarxes de qualitat d’aigües sotmeses a salinització, el 21,4 %, i per a l’aigua
subterrània sotmesa a episodis, el 12 %.

Si analitzem les aigües marines, podem veure com durant la temporada
de bany de l’any 2004 la xarxa de vigilància ha inclòs 211 platges del litoral
català, amb 241 punts de control i inspecció, actius de l’1 de juny al 24 de
setembre. Durant la campanya de control, s’han dut a terme un total de
15.996 inspeccions i s’han recollit un total de 4.606 mostres d’aigua de
bany. Setmanalment, s’han efectuat, de mitjana, 941 inspeccions i 300 con-
trols analítics. Cal destacar que els resultats globals de la campanya d’estiu
del 2004 mostren un compliment del 100 % de la Directiva vigent d’aigües
de bany (76/160/CEE) de les platges controlades, la qual cosa representa el
90,5 % de la qualitat sanitària “molt bona”. Dins de la temporada de bany,
també s’ha dut a terme el programa de prevenció i neteja de les aigües lito-
rals, el qual consisteix a inspeccionar a diari la costa amb mitjans aeris, i es
disposa de 52 embarcacions de recollida de sòlids flotants i de prevenció de
la contaminació. 

Finalment, cal fer referència al programa de vigilància i control de la
qualitat de les aigües litorals, iniciat l’any 1990, el qual té per objectiu el
control i l’avaluació de les aigües costaneres, especialment pel qual fa a les
seves característiques tròfiques. L’any 2004, la xarxa de vigilància ha con-
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trolat un total de 116 estacions distribuïdes al llarg de la costa catalana. De
la mateixa manera, es duen a terme programes ambientals de control que
tenen com a objecte la determinació de l’estat ecològic i l’estat químic de
les aigües litorals d’acord amb el que estableix la Directiva marc de l’aigua.

6.4. LA QUALITAT DE L’AIRE

A través de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació At-
mosfèrica es fa un seguiment acurat dels nivells de qualitat de l’aire. La va-
loració de les dades de qualitat de l’aire corresponents al període 2002-2003
prenen com a criteri els nivells màxims d’immissió establerts a la nova nor-
mativa europea (directives 99/30/CE i 00/69/CE). Es van mesurar els con-
taminants següents, en relació amb l’estat de la qualitat de l’aire:

Estat de la qualitat de l’aire en relació amb el diòxid de sofre (S02)

No han superat els valors de referència establerts a la legislació vigent.
Respecte a l’avaluació de l’aire, d’acord amb el Reial decret 1073/2002, es
van detectar mesures per sobre del valor de referència horari i anual (que
esdevindrà valor límit l’any 2005) a la zona de l’Alt Llobregat, igual que
l’any 2002. L’ús de carbó com a combustible de la central tèrmica ubicada
en aquesta àrea és l’origen d’aquests valors de qualitat de l’aire. 

Estat de la qualitat de l’aire en relació amb els òxids d’hidrogen (NOx)

Els nivells de qualitat de l’aire mesurats no han superat cap valor límit
de la legislació vigent. En relació amb l’avaluació de la qualitat de l’aire,
pel qual fa al Reial decret 1073/2002, es van produir superacions del valor
límit anual a l’àrea de Barcelona, a més de la zona del Vallès–Baix
Llobregat, originades per les emissions del trànsit automobilístic intens i la
indústria ubicada en les àrees urbanes. Tot i això, cal remarcar que no s’han
produït superacions del valor límit horari.

Estat de la qualitat de l’aire en relació amb les partícules en suspensió

L’avaluació de la qualitat de l’aire relacionada amb el material particu-
lat que hi ha en suspensió, es fa a partir de les partícules en suspensió total,
els fums negres i les partícules inferiors a 10 micres.

1. Partícules en suspensió total (PST)

Només al punt de mesurament del municipi de Castellet i la Gornal, ins-
tal·lat per valorar la incidència d’una activitat dedicada al tractament de mi-
nerals, s’ha superat el valor límit del percentil 95 que estableix el Reial
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decret 1321/1992. El valor límit anual no ha estat superat en cap dels punts
de mesurament.

2. Fums negres (FN)

Els nivells de qualitat de l’aire corresponents als fums negres no han su-
perat els límits que estableix el Reial decret 1321/1992.

3. Partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10)

Els nivells de qualitat de l’aire mesurats per a les partícules en suspensió
de mida inferior a 10 micres (contaminant només regulat pel Reial decret
1073/2002) han registrat superacions a diferents punts de mesurament del
país. Tot i l’aparent sensació d’anormalitat que transmet aquesta dada, cal
exposar el marc dins el qual es produeix aquesta situació.

Els estudis existents indiquen que, als països mediterranis, la concentra-
ció de partícules en suspensió és més elevada que a l’Europa septentrional
a causa del clima més àrid, els aerosols marins i les característiques del ter-
reny. A més, els episodis d’intrusió de pols sahariana que es produeixen a
la mediterrània occidental contribueixen que la concentració de partícules
a l’aire sigui superior a la que estableix la normativa.

Estat de la qualitat de l’aire en relació amb l’ozó (O3)

Els nivells de qualitat de l’aire mesurats per a l’ozó troposfèric han re-
gistrat diverses superacions dels llindars d’informació durant el període de
primavera i estiu, que és l’època de l’any en què hi ha més radiació solar,
element imprescindible per a la generació d’O3.

Les zones geogràfiques amb superació dels llindars que estableix la nor-
mativa han estat: les àrees del Pirineu Oriental i les comarques de Girona,
el Camp de Tarragona, l’Empordà i la plana de Vic, on, a més del fenomen
de transport d’ozó i precursors pel règim de brises provinent de l’àrea de
Barcelona, el Vallès i el Baix Llobregat, influeix la singular orografia, que
provoca l’estancament de l’aire i que impedeix que la ventilació dispersi els
contaminants.

Estat de la qualitat de l’aire en relació amb el plom (Pb) 

Els nivells de qualitat de l’aire mesurats per al plom no han registrat cap
superació dels nivells d’avaluació recollits al Reial decret 1073/2002 i al
Reial decret 717/1987. Totes les zones de qualitat de l’aire avaluades han
presentat una bona qualitat respecte a aquest contaminant. Es constata que
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la limitació del contingut de plom en les benzines ha estat un mètode eficaç
per evitar la presència d’aquest compost a l’aire.

Estat de la qualitat de l’aire en relació amb el monòxid de carboni (CO)

No s’ha produït cap superació en l’avaluació d’aquest contaminant respecte
als nivells que estableixen el Reial decret 1073/2002 i el Decret 833/1975. Per
tant, totes les zones de qualitat de l’aire presenten nivells acceptables respecte
al monòxid de carboni.

Estat de la qualitat de l’aire en relació amb el benzè ( C6H6) 

Els nivells de qualitat de l’aire mesurats no han superat el valor límit
corresponent a aquest període que estableix per a aquest contaminant el Re-
ial decret 1073/2002. 

Estat de la qualitat de l’aire en relació amb el sulfur d’hidrogen (H2S)

S’han produït superacions del valor límit semihorari, que fixa el Decret
833/1975, de manera molt esporàdica. A Constantí s’ha superat dues vega-
des i, a Igualada, una vegada. En ambdós llocs ha significat un percentatge
inferior al 0,01 % del temps total de mesurament. El valor límit diari no s’ha
superat a cap punt de mesurament.

Estat de la qualitat de l’aire en relació amb els hidrocarburs totals (HCT)

No s’han superat ni el valor límit semihorari ni el diari, que estableix el
Decret 833/1975, en cap dels punts de mesurament.

Estat de la qualitat de l’aire en relació amb el clor (Cl2) i el clorur
d’hidrogen (HCl)

Pel que fa al clor (Cl2), no s’ha superat el valor límit diari. En el cas del
clorur d’hidrogen (HCl), s’ha superat el valor límit diari a l’estació ubicada
a Constantí (c/ de Gaudí) tres vegades (0,9 % del temps total de mesura-
ment), a Flix sis vegades (1,8 % del temps total de mesurament) i a Igualada
(Parc de Carreteres) dotze vegades (3,3 % del temps total de mesurament).

6.5. GENERACIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS

Com a pas previ a l’anàlisi de la generació i gestió de residus, tal com
hem comentat en altres apartats, les últimes dades de les quals es disposa
són les pertanyents a l’any 2003. 
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– Residus industrials

Com a marc general, cal destacar que l’11 de maig del 2001 el Consell
de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya va aprovar el Programa
de gestió dels residus industrials de Catalunya 2001-2006 (PROGRIC). Els
seus objectius es poden agrupar en set grans eixos:

– Minimització, entesa com el conjunt d’operacions de reducció i reci-
clatge en origen que permeten la disminució dels corrents residuals.

– Valorització. Dins d’aquest eix s’inclouen els processos de reciclat-
ge i de valorització energètica. Durant l’any 2003, s’ha treballat en
la gestió de residus de plàstics d’hivernacle, la gestió dels residus
com a subproductes, s’ha implantat un sistema de valorització de re-
sidus d’aparells elèctrics i electrònics i s’ha signat un conveni de
col·laboració per a la implantació d’un sistema de transformació
dels olis vegetals usats en biocombustible (21 d’octubre de 2003).

– Disposició del rebuig. Dins d’aquest eix s’agrupen actuacions per
garantir la correcta disposició dels residus no valoritzables.

– Sòls contaminats.

– Directrius i criteris per a la gestió dels envasos comercials i indus-
trials.

– Col·laboració, flexibilitat, informació i comunicació.

– Tecnologia i recerca.

El nombre de declaracions de residus industrials a Catalunya de l’any
2003 ha estat de 22.363, la qual cosa representa un increment de l’1,94 %
respecte de l’any anterior. El total de residus declarats ha estat de
5.865.126 tones, amb una disminució del 1,26 % respecte de l’any ante-
rior. És rellevant destacar que, d’aquests residus, el 66,89 % ha estat ges-
tionat a través de vies de valorització. L’any 2003 s’ha introduït la
presentació telemàtica de la declaració a través del Sistema Documental
de Residus i el 33 % de les declaracions han estat presentades per Internet
per mitjà d’aquest sistema. 
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TAULA 215. RESIDUS INDUSTRIALS DECLARATS D’ACORD 
AMB EL TRACTAMENT SEGONS DECLARACIÓ. CATALUNYA 2003

Segons el Catàleg Europeu de Residus, els residus de l’agricultura, de
la preparació i l’elaboració d’aliments són els que presenten un percentatge
més alt respecte del total de residus industrials declarats (20,25 % del total).
A diferència d’això, els residus de la indústria fotogràfica (0,05 % sobre el
total) i els residus de la refinació del petroli, purificació del gas natural i
tractament pirolític del carbó (0,07 %) són els residus industrials declarats
amb un menor pes sobre el total de residus declarats.

Pel que fa al tipus de tractament, segons la declaració del 2003, la valo-
rització externa (71 %) i la deposició controlada (23,58 %) són els tracta-
ments que representen un percentatge més alt respecte al total. En canvi,
només un 0,76 % dels residus són emmagatzemats. Si comparem aquestes
dades, les pertanyents al Registre de 1995, podem observar que, el 2003, la
valorització ha augmentat el 36 %; en canvi, la deposició controlada ha dis-
minuït el 36,7 %. 

Si atenem als residus industrials desglossats per activitats, podem ob-
servar com el sector de l’alimentació és el que n’ostenta un percentatge més
alt (22,28%). Tot seguit, podem destacar altres indústries de transformació
de metalls, amb el 10,72 % sobre el total, i altres indústries, sense especifi-

Unitats: tones de residu i percentatges.

Especials No especials TOTAL %

Valorització en origen 111.482 233.433 344.915 5,9 %

Valorització externa 224.326 2.372.244 2.596.570 44,3 %

Subproducte 25.087 956.767 981.854 16,7 %

Emmagatzematge 9.073 35.405 44.477 0,8 %

Fisicoquímic-biològic-depuradora 126.032 226.484 352.516 6,0 %

Deposició controlada 63.922 1.318.864 1.382.785 23,6 %

Incineració 80.747 43.033 123.780 2,1 %

Gestió insuficient 478 8.207 8.685 0,2 %

Gestió no especificada 4.582 24.962 29.544 0,5 %

TOTAL 645.729 5.219.399 5.865.126 100,0 %

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
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car, amb el 18,60 %. La resta d’activitats industrials en tenen un percentatge
molt menor, que oscil·la entre el 0,00 % (fabricació de piles i acumuladors)
i el 4,40 % (productes minerals no metàl·lics).

– Residus municipals

TAULA 216. INDICADORS DE RECOLLIDA SELECTIVA
PER TIPUS DE RESIDU. CATALUNYA 2003

L’any 2003 s’han generat 3.989.139,20 tones de residus municipals i el
coeficient de generació és de 1,63 Kg/h/dia. Pel que fa a la seva destinació
final, predomina la deposició controlada, la qual ha disminuït lleugerament
respecte de l’any 2002. La recollida selectiva ocupa el segon lloc respecte
de la destinació dels residus i, si en seguim l’evolució des de l’any 1998,
podem dir que ha anat augmentant. Les destinacions finals amb un menor
percentatge respecte al total són la incineració i la mecanització (digestió
anaeròbica). Pel que fa a aquesta última, cal destacar que, els anys anteriors
(1998-2002), no existia aquesta destinació final.

Tones 
recollides

Coef. 

generació1 Contenidors Hab. / contenidor2

Vidre 178.313 26,6 20.914 321

Paper i cartró 271.048 40,4 20.812 322

Envasos lleugers 58.063 8,7 20.650 325

Matèria orgànica3 150.335 23,7 14.436 440

Piles4 502 0,08 20.264 -

Medicaments4 334 0,05 3.400 -

Residus
voluminosos

109.049 16,3 - -

Poda-jardineria 44.042 6,6 - -

Altres residus

deixalleries5 127.540 - - -

TOTAL recollida 
selectiva

939.226 - - -

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
1) Coeficient de generació: Kg. / habitant / any.
2) Xifra oficial de població de l’any 2003 publicada per l’DESCAT
3) Es considera només la població on està implantada la recollida selectiva
4) El nombre de contenidors es refereix al nombre d’establiments i entitats que recullen piles
o medicaments:farmàcies, CAP, botigues, etc.
5) Excepte vidre, paper, envasos, voluminosos, poda-jardineria i piles recollits a les deixalleries.
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El total de recollida selectiva, l’any 2003, ha estat de 939.226 tones i els
residus predominants han estat el paper i el cartró, ja que se n’han recollit
271.048 tones. L’any 2002 es van recollir 250.970,4 tones de paper, però el
cartró no hi constava com a residu. A diferència d’això, l’any 2002, hi cons-
tava el tèxtil com a residu objecte de recollida selectiva i, l’any 2003, aquest
residu no hi consta com a tal.

– Residus de la construcció

Els residus de la construcció es poden emmarcar en el Programa de ges-
tió de residus de la construcció 2001-2006 (PROGROC), aprovat pel Con-
sell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya el 28 de juny de
2001. Aquest és l’instrument de planificació i ordenació territorial, econò-
mica i mediambiental de les infraestructures i de les activitats dedicades a
la gestió dels residus de la construcció.

Els objectius generals del Programa van destinats a assolir un alt nivell
de gestió mediambiental dels residus de la construcció, en compliment dels
objectius de la Comissió Europea en matèria de reciclatge i seguretat ambi-
ental de les instal·lacions, internalitzant en el projecte els costos de la cons-
trucció, l’enderrocament i la rehabilitació de manera sostenible. 

L’any 2003 hi ha hagut 6.315.283,44 tones de residus de la construcció
i, pel qual fa a la gestió externa, hi predomina el dipòsit controlat de runes.

TAULA 217. TONES DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
TRACTADES EN INSTAL·LACIONS AUTORITZADES. 

CATALUNYA 2003

Tipus Planta Tones / any Empreses

Gestió externa Dipòsit controlat de runes 6.164.451,44 43

Valorització de runes 150.832,00 3

TOTAL 6.315.283,44 46

Gestions intermèdies

Tipus Planta Tones / any Empreses

Gestió externa
Centre de recollida
i transferència de runes

157.050,35 5

TOTAL 157.050,35 5

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència de Residus de Catalunya.
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7. CULTURA, ESPORTS, LLEURE I CONSUM

7.1. CULTURA

7.1.1. Polítiques públiques i novetats normatives

Al llarg del 2004 la Comissió Europea ha fet públics dos documents de
treball elaborats en col·laboració amb els estats membres sobre l’ús dels
fons estructurals en l’àmbit de la cultura durant el període 1994-1999, tot i
que també s’hi recullen dades de l’actual període 2000-2006. Segons
aquests documents, Espanya ha destinat a cultura 59.279 milions d’euros
procedents dels fons estructurals. 

D’altra banda, i entre les principals novetats normatives d’àmbit comuni-
tari, destaca, en primer lloc, la Decisió núm. 626/2004/CE, del Parlament Eu-
ropeu i del Consell, de 31 de març, per la qual es modifica la Decisió núm.
508/2000/CE, per la qual s’estableix el programa “Cultura 2000”.1 Amb
aquesta Decisió es prorroga fins al 31 de desembre del 2006 la vigència del
programa “Cultura 2000” i, consegüentment, se n’amplia el pressupost.  

En segon lloc, cal destacar el Dictamen exploratori del Comitè Econò-
mic i Social Europeu sobre el tema “Les indústries culturals a Europa”,2

elaborat a sol·licitud de la Comissió Europea per tal que el CESE aporti una
opinió experta sobre la matèria, faci una síntesi dels interessos en joc i for-
muli propostes consensuades entre els interlocutors socioeconòmics. 

A escala estatal, enguany s’han aprovat tres reials decrets que cal men-
cionar. En primer lloc, el Reial decret 1652/2004, de 9 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament que regula la inversió obligatòria per al finançament
anticipat de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i pel·lícules per
a televisió, europeus i espanyols.3 

En segon lloc, destaca el Reial decret 1893/2004, de 10 de setembre, pel
qual es crea la Comissió Interministerial per a la coordinació de l’u per cent
cultural;4 mentre que, en tercer i darrer lloc, i relacionat amb les competèn-
cies catalanes en matèria de cultura, s’ha aprovat el Reial decret 1949/2004,
de 27 de setembre, sobre ampliació dels mitjans materials traspassats a la

1. DOUE L 99, de 03.04.2004.
2. DOUE C 108, de 30.04.2004.
3. BOE núm. 174, de 20.07.2004.
4. BOE núm. 227, de 20.09.2004.
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Generalitat de Catalunya pel Reial decret 1010/1981, de 27 de febrer, en
matèria de cultura.5

En l’àmbit autonòmic destaca, a banda del Reial decret esmentat, la Llei
3/2004, de 28 de juny, de segona modificació de la Llei 2/2000, de 4 de
maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.6 L’objectiu d’aquesta
Llei és definir amb claredat les competències del CAC, a la vegada que mo-
difica alguns aspectes del règim jurídic sancionador del CAC, fins que la
futura Llei de l’audiovisual no el reguli amb més profunditat. 

7.1.2. Despesa pública 

Les últimes dades disponibles sobre la despesa pública en cultura a
Catalunya són les relatives a l’any 2003. Es registra un increment del 6,4 %
respecte de l’any 2002, fet que confirma la tendència creixent que s’hi ob-
serva els darrers anys. 

La taula següent desglossa l’import total d’aquesta despesa per a l’any 2003
en els diferents nivells de govern. Els ajuntaments, amb independència de la
seva població, concentren la major part de despesa pública (el 59,3 %), seguits
de la Generalitat de Catalunya (amb el 28,3 %) i les diputacions (l’11,7 %). 

TAULA 218. DESPESA PÚBLICA CONSOLIDADA EN CULTURA 
PER NIVELLS DE GOVERN. CATALUNYA 2002-2003

Igual que es va apuntar en la Memòria anterior, els anys 2002 i 2003, de
les quatre diputacions, la Diputació de Barcelona és la que concentra la ma-
jor part del total de despesa en cultura, seguida de la Diputació de Girona. 

5. BOE núm. 236, de 30.09.2004 i DOGC núm. 4229, de 30.09.2004.
6. DOGC núm. 4166, de 2.07.2004.

Unitats: imports en milers d’euros, i distribució i variació en percentatge.

2002 2003 1 % 03 Var.

Generalitat de Catalunya 180.483,8 197.110,6 28,3 9,2

Diputacions provincials 76.757,1 81.160,1 11,7 5,7

Consells comarcals 4.940,0 4.649,5 0,7 -5,9

Ajuntaments de més de 50.000 habitants 199.984,1 212.823,4 30,6 6,4

Ajuntaments de menys de 50.000 habitants 191.362,9 199.671,9 28,7 4,3

TOTAL 653.528,0 695.415,6 100,0 6,4

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Cultura.
1) No inclou els ingressos de les entitats autònomes.
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Les dades del Departament de Cultura mostren, tant per a l’any 2002 com
per al 2003, que la despesa en cultura dels ajuntaments és més gran en els mu-
nicipis de més de 100.000 habitants i en els de menys de 20.000 habitants. 

7.1.3. Despesa privada en cultura

La despesa privada en cultura es pot analitzar sobre la base de les da-
des de l’INE sobre l’índex de preus de consum, tot i que cal tenir en comp-
te dos aspectes importants. D’una banda, aquest indicador no inclou la
despesa en habitatge de propietat, i, de l’altra, el grup oci i cultura és un
concepte heterogeni, és a dir, inclou diferents manifestacions del que es
pot considerar com a cultura.

TAULA 219. PONDERACIÓ DE LA DESPESA EN CULTURA I OCI 
DE L’IPC PER COMUNITATS AUTÒNOMES. ESPANYA 2003 I 2004

Unitats: percentatges.

2003 2004 Variació

Catalunya 7,95 7,86 -1,13

Canàries 7,76 7,70 -0,77

Comunitat de Madrid 7,66 7,56 -1,31

Navarra 7,46 7,45 -0,13

La Rioja 7,10 7,02 -1,13

Aragó 7,02 6,94 -1,14

MITJANA ESTATAL 6,83 6,77 -0,88

Comunitat Valenciana 6,81 6,74 -1,03

País Basc 6,72 6,62 -1,49

Comunitat de Múrcia 6,33 6,28 -0,79

Cantàbria 6,28 6,20 -1,27

Principat d’Astúries 6,21 6,15 -0,97

Galícia 6,04 5,99 -0,83

Illes Balears 6,01 5,95 -1,00

Andalusia 5,99 5,95 -0,67

Ceuta i Melilla 5,97 5,85 -2,01

Castella i Lleó 5,84 5,77 -1,20

Extremadura 5,50 5,46 -0,73

Castella - la Manxa 5,39 5,35 -0,74

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE.
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Les ponderacions corresponents a l’any 2004 mostren que, igual que el
2003, Catalunya és la comunitat autònoma on el grup oci i cultura té un pes
més gran, tot i disminuir l’1,13 % respecte de l’any anterior. Tal com
s’aprecia en el quadre anterior, la despesa privada en cultura disminueix en
totes les comunitats autònomes.

D’altra banda, enguany, i de la mateixa manera que el 2003, la despesa
en cultura a Catalunya ocupa el sisè lloc. La ponderació dels grups de des-
pesa de l’IPC a Catalunya es mostra en el gràfic següent.

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

7.1.4. Equipaments i oferta cultural

Els equipaments culturals presenten poques variacions al llarg del
temps. Les darreres dades disponibles, de l’any 2003, permeten destacar
l’obertura de sis noves biblioteques del sistema de lectura pública de
Catalunya i l’increment de 78 museus i col·leccions nous. El nombre de vi-
sitants als museus i les col·leccions de Catalunya també ha crescut respecte
del 2002: el 8,5 %.

L’anàlisi de l’oferta cultural a Catalunya se centra en l’evolució del ci-
nema, el teatre i la dansa sobre la base de les dades del Departament de Cul-
tura relatives a l’any 2003. Així, pel que fa al nombre de llargmetratges
produïts per productores catalanes, l’any 2003 es registra un increment del

Tot i disminuir en 
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GRÀFIC 55. PONDERACIÓ (%) DELS GRUPS DE DESPESA
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19,2 % respecte del 2002, tot i que les pel·lícules més exhibides a Catalunya
són les elaborades per productores nord-americanes (el 43,1 % del total),
seguides de les elaborades per productores de la resta de la UE (el 26,8 %,
sense incloure Espanya) i d’Espanya (14,6 %).

L’any 2003, decreix el 4,1 % el nombre d’espectadors de cinema a
Catalunya. Malgrat aquest decrement, la recaptació de les sales de cinema
es manté estable, en augmentar el 0,2 %. Més de la meitat dels espectadors
van a veure pel·lícules de nacionalitat nord-americana (el 67,3 %), mentre
que el cinema de la resta de l’Estat rep l’11,9 % dels espectadors. En canvi,
el cinema català únicament registra el 2,9 % del total dels espectadors. 

L’any 2003 augmenta el nombre de pel·lícules en català, en passar de 92 a
104, tot i que l’increment més important es registra en el nombre de sessions en
aquesta llengua (el 38,6 %). El nombre d’espectadors de pel·lícules en cata-
là s’incrementa el 18,3 %, a la vegada que la recaptació d’aquest tipus de
pel·lícules creix el 19,3 %. 

A partir de dades de l’any 2002, s’observa que el nombre més elevat de
representacions escèniques als teatres de Catalunya es concentra en els de
titularitat privada (el 65,7 %), que a la vegada són els que recapten el 73 %
del total, la qual cosa representa 20,3 milions d’euros. Tot i aquest import,
la meitat dels ingressos dels teatres catalans està basada en aportacions pú-
bliques (tant subvencions com aportacions directes), fet que demostra la
clara dependència del sector dels ajuts públics.

En canvi, si s’analitza la mateixa dada considerant a la vegada els tea-
tres i les companyies de dansa de Catalunya, s’observa com l’any 2002 més
de la meitat (el 56,5 %) dels seus ingressos provenen dels caixets i/o de la
taquilla, mentre que les aportacions públiques en signifiquen el 30,8 %. Ai-
xí, es pot concloure que les companyies de dansa tenen un grau d’autofi-
nançament més elevat. 

7.2. ESPORT

7.2.1. Polítiques públiques 

L’any 2004 destaca per ser l’Any Europeu de l’Educació per mitjà de
l’Esport, una iniciativa comunitària amb l’objectiu de reforçar els lligams
entre el món esportiu i l’educatiu, i demostrar que l’esport transmet uns va-
lors cívics que contribueixen a una millor educació. 
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D’altra banda, en l’àmbit autonòmic destaca d’adopció del Pla d’actua-
ció de l’esport, que recull deu projectes que es desenvoluparan els propers
anys des de la Secretaria General de l’Esport. 

7.2.2. Equipaments esportius a Catalunya

Segons les dades del Consell Català de l’Esport de gener del 2004, a
Catalunya hi ha 31.224 espais esportius censats (el 0,8 % més que l’any an-
terior). El 63,6 % d’aquests espais es concentren a les comarques de
Barcelona, seguides per les de Girona (on se’n concentren el 22,9 %), les
de Tarragona (amb l’11,4 %) i les de Lleida (amb el 8,4 %). 

Totes les comarques han registrat lleugeres variacions, la majoria positives,
i únicament destaca l’increment del 15,9 % de la Vall d’Aran i del 5,8 % de la
Terra Alta. 

7.2.3. Hàbits de la població

Les dades sobre l’activitat física de la població provenen de l’Enquesta
nacional de salut (elaborada per l’INE), però són provisionals (del període
abril-setembre del 2003) i d’àmbit estatal. Tot i això, permeten observar
com el 44,3 % del total de la població enquestada està dreta la major part de
la jornada, sense fer grans desplaçaments ni esforços, mentre que el 35,6 % està
asseguda la major part del dia. En el primer cas, el percentatge de dones és su-
perior al dels homes (el 52 %, en comparació amb el 35,9 %), mentre que, en
el cas de la població que està asseguda la major part de la jornada, els homes
superen les dones (el 36,8 % enfront del 34,4 %).

D’altra banda, les dades relatives a Catalunya de l’Enquesta sobre l’ús
del temps 2002-2003 (INE) mostren com només el 38,4 % dels enquestats
practica alguna activitat esportiva i/o activitats a l’aire lliure. De nou, s’ob-
serva com els homes són més actius que les dones (el 41 % i el 35,8 %, res-
pectivament) i que l’esport es practica preferentment el cap de setmana.

Per edats, els catalans més actius són els de més de 65 anys (el 51,2 %
dels enquestats), seguits dels més joves, dels menors de 25 anys (39,4 %).
En funció del nivell d’estudis, s’aprecia com el percentatge més alt de per-
sones que practiquen esport o activitats a l’aire lliure són els analfabets, les
persones sense estudis o amb educació primària (el 43,4 % del total), se-
guits per les persones amb educació secundària (el 39,1 %) i educació uni-
versitària (el 38,2 %).

En general, els 
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Finalment, un altre tipus de dades que poden reflectir els hàbits esportius
de la població catalana són el nombre de clubs i de llicències. Aquestes dades,
relatives al 2003 i procedents del Consell Català de l’Esport, mostren com la
major part del total dels clubs catalans (8.271) són de futbol (el 14,9 %), de
caça (el 9,7 %) i de petanca (el 6 %). 

7.3. PRODUCCIÓ EDITORIAL 

Les dades sobre producció editorial7 que conté l’Anuari estadístic de
Catalunya 2004 de l’IDESCAT provenen de l’Estadística de la producció
editorial de llibres, elaborada anualment per l’INE. Segons aquestes da-
des, l’any 2003 (darrer any de què es disposa de dades) s’han editat a
Catalunya un total de 22.169 títols de llibres i fullets, que representen un
total de 97.843 exemplars. La majoria dels títols s’han editat a la demar-
cació de Barcelona (el 94,5 %). La xifra anual de títols editats significa
un increment del 4,6 % respecte del 2002 i continua la tendència creixent
que s’hi observa des del 2001.

Tot i això, Catalunya segueix perdent pes en el total de l’edició de l’Es-
tat. Així, el 2003, el percentatge dels exemplars editats a Catalunya sobre el
total d’Espanya és el 41 %, mentre que el 2002 aquesta xifra era el 41,5 % i
el 2001, el 43,7 %. El mateix percentatge, en relació amb els títols editats,
és del 30,8 % el 2003 i del 31,7 % el 2002.

Les úniques dades relatives a l’any 2004 provenen del Ministeri de Cul-
tura i porten a la mateixa conclusió. Cal tenir en compte, però, que aquestes
dades són provisionals, atès que només comprenen els tres primers trimes-
tres de l’any (fins al setembre del 2004). Segons aquesta font, la proporció
dels ISBN inscrits a Catalunya durant els tres primers trimestres del 2004
és lleugerament inferior a la dels inscrits l’any 2003 (el 32,7 % enfront del
32,8 %). La Comunitat de Madrid en concentra el percentatge més elevat,
amb el 36 % en data setembre de 2004, tot i que aquesta xifra és també in-
ferior a la del 2003, que en va significar el 36,5 %. Per tant, cal concloure
de nou que l’edició catalana perd importància relativa en el total de l’Estat. 

Pel que fa a la llengua de publicació, el 76,1 % dels ISBN inscrits fins
al setembre del 2004 eren en castellà, seguits del 10,1 % en català. Ambdu-
es llengües disminueixen lleugerament respecte del 2003, mentre que altres
llengües oficials a l’Estat augmenten el seu percentatge, com ara l’euskera
i el gallec.

7. No s’hi inclouen publicacions amb finalitats publicitàries, de caràcter efímer, obres
musicals i producció cartogràfica.
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L’edició electrònica es confirma clarament com la principal alternativa
a l’edició en paper, en representar, en data setembre del 2004 i per al con-
junt de l’Estat, el 95,6 % del total de l’edició en altres suports, segons les
dades ja esmentades del Ministeri de Cultura. Ja amb un percentatge molt
menor, destaquen l’audiollibre (2,3 %) i el videollibre (1,7 %).

En el moment de tancament d’aquesta Memòria, l’INE ha fet públiques
unes primeres dades sobre la producció editorial espanyola l’any 2004. Se-
gons aquestes darreres xifres, el nombre de títols (llibres i fullets) editats a
Espanya l’any 2004 davalla fins al 16 % respecte de l’any anterior, mentre
que Madrid i Catalunya continuen sent les comunitats autònomes amb més
producció editorial (20.742 i 15.612 títols, respectivament).

7.4. SITUACIÓ DEL CATALÀ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Segons les dades provinents de l’Estadística d’usos lingüístics a
Catalunya, feta el 2003, el castellà és la primera llengua8 de més de la
meitat dels enquestats (el 53,5 %), seguida del català (el 40,4 %). El fet
que el castellà superi el català com a llengua més parlada de petit a la
llar és conseqüència dels elevats fluxos migratoris registrats a
Catalunya en el decurs del segle XX. En canvi, el 48,8 % dels enquestats
considera el català com la llengua pròpia, definida com la llengua que
la persona entrevistada considera com la seva llengua (amb la qual
s’identifica), mentre que el castellà ho és per al 44,3 %. És significatiu
el percentatge de persones enquestades que consideren totes dues llen-
gües com a pròpies (el 5,1 %), fet que reflecteix la convivència que hi
ha entre les dues llengües. Pel que fa a la llengua habitual (la utilitzada
més sovint), el 50,1 % dels enquestats van declarar que ho era el català
i el 44 %, el castellà. 

Pel que fa a l’anàlisi territorial de l’ús exclusiu del català, l’Estadística
d’usos lingüístics conclou que les Terres de l’Ebre registren les taxes més
elevades d’ús exclusiu del català (entre el 80 i el 90 %), mentre que les més
baixes es concentren en l’àmbit metropolità (entre el 30 i el 40 %), tal com
s’aprecia en el quadre següent. Cal tenir en compte, però, que els nivells de
presència del català estan directament relacionats amb la proporció de po-
blació nascuda a Catalunya que té cada àmbit territorial.

8. Definida com la llengua que la persona entrevistada diu haver parlat primer a casa seva.
Es considera que aquesta llengua ha estat transmesa familiarment i adquirida en el procés de
socialització de l’individu.
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TAULA 220. POBLACIÓ DE 15 ANYS I MÉS QUE TÉ EL CATALÀ COM 
A PRIMERA LLENGUA, LLENGUA PRÒPIA O LLENGUA HABITUAL,

PER ÀMBITS TERRITORIALS. CATALUNYA 20031

Així, segons les dades de l’INE,9 les comarques de Barcelona acullen el
percentatge més elevat de població nascuda fora de Catalunya (el 35 %, si es
compten els nascuts en una altra comunitat autònoma i a l’estranger). A conti-
nuació, se situen les comarques de Tarragona (amb el 31 % de la població nas-
cuda fora de Catalunya), Girona (el 30 %) i, finalment, Lleida (el 22 %). 

A escala de tot Catalunya, i pel que fa a l’ús del català en les relacions
familiars i personals, el català tendeix a predominar-hi, i, en concret, en les
relacions en l’àmbit de la llar (el 37,1 % l’utilitza de manera exclusiva), amb
els companys d’estudi (el 27,2 %) i amb els companys de feina (el 27,5 %). En
canvi, l’ús exclusiu del castellà predomina lleugerament en les relacions amb
amistat (25,5 %) i amb els veïns (32,6 %). Cal tenir en compte, però, que el
20 % dels enquestats utilitza ambdues llengües (català i castellà) en les re-
lacions amb els amics i els veïns.

Pel que fa a l’ús del català amb relació als mitjans de comunicació, les dades
mostren que el català és la llengua més escollida per veure la televisió (el 50 %
dels enquestats) i per escoltar la ràdio (el 56 %). En canvi, les hores de lectura
de premsa escrita en castellà superen les de premsa en català (62 % i 37 %, res-
pectivament).

Finalment, l’Estadística conclou que el castellà és l’idioma majoritari
en les pàgines d’inici de les persones que fan servir habitualment Internet,

Unitats: percentatges.

Primera llengua Llengua pròpia Llengua habitual

Àmbit metropolità 31,91 40,25 41,48

Comarques gironines 59,67 67,34 70,32

Camp de Tarragona 46,43 53,36 54,41

Terres de l’Ebre 81,22 88,87 89,38

Àmbit de Ponent 65,71 75,48 76,50

Comarques centrals 61,10 71,00 72,16

Alt Pirineu i Aran 62,23 71,29 71,72

CATALUNYA 40,45 48,80 50,13

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estadística d’usos lingüístics a Catalunya, 2003.
1) S’exclou la població que ha respost “ambdues llengües català i castellà”.

9. Padró municipal 2003 (desglossades per les quatre demarcacions).
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mentre que existeix un marcat equilibri en la utilització del català i del cas-
tellà entre les persones que escriuen missatges de correu electrònic. 

En aquesta anàlisi de la situació del català, cal tenir en compte que els
darrers anys la població estrangera a Catalunya ha augmentat de manera
significativa, amb la qual cosa ha augmentat el nombre de llengües que con-
viuen amb el català. Pel que fa a nacionalitats i llengües, a Catalunya resi-
deixen persones de 190 nacionalitats diferents. El principal país d’origen és
el Marroc, seguit de l’Equador, Colòmbia, Argentina, Romania i Perú.

Un indicador que reflecteix clarament aquest canvi és el nombre d’alumnes
estrangers, que ha experimentat un creixement sostingut els últims deu anys.
Així, segons les dades de l’Informe sobre política lingüística (2003),10 el curs
2003-2004 la matrícula de l’alumnat d’origen estranger s’ha multiplicat
per 7,5 des del curs 1991-1992. Els principals increments anuals (entre el
40 i el 48 %) es registren els tres darrers cursos.

La integració lingüística d’aquesta població es fa des de diferents vessants,
entre els quals destaca la formació, tant des de l’educació primària com des de
la secundària i la formació d’adults. L’Informe sobre política lingüística mostra
com el percentatge de cursos per a adults impartits en català augmenta any rere
any, així com el nombre de cursos de català presencials oferts pel Consorci per
a la Normalització lingüística, que el curs 2002-2003 van ser més del doble dels
impartits el curs 1999-2000, amb el paral·lel augment dels alumnes que hi as-
sisteixen. Altres actuacions de foment de l’ús i coneixement del català són els
plans pilot d’acolliment lingüístic i el programa “Voluntaris per la llengua”.

Des d’un vessant més institucional, cal mencionar l’aprovació del Pla
d’acció de política lingüística 2004-2005, l’objectiu del qual és potenciar
l’ús social del català i fer fàcil viure en català. Aquest Pla d’acció inclou ini-
ciatives relacionades amb els àmbits de la immigració, les noves tecnologi-
es, el món socioeconòmic i les activitats empresarials. Preveu mesures
lingüístiques destinades a solucionar problemes quotidians als parlants pel
que fa a l’ús quotidià de la llengua catalana. 

7.5. CONSUM I DEFENSA DEL CONSUMIDOR

7.5.1. Marc normatiu

Al llarg de l’any 2004, i en el marc de la UE, destaca l’aprovació del
Reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’establiment de

10. http://www6.gencat.net/llengcat/informe/cat2003.htm
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normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris en cas
de denegació d’embarcament i de cancel·lació o gran retard dels vols,11 que
amplia els drets dels passatgers en cas que es produeixi alguna d’aquestes
situacions i augmenta les quantitats en concepte de compensació econòmi-
ca als passatgers afectats.

El 29 d’abril del 2004, el Parlament Europeu i el Consell adopten tres
reglaments relatius a la higiene dels productes alimentaris i d’organització
de controls oficials dels productes d’origen animal destinats al consum
humà.12 L’objectiu principal d’aquesta normativa és garantir un elevat ni-
vell de protecció dels consumidors en relació amb la seguretat alimentària.
Amb aquesta finalitat, es fa un plantejament integrat que inclou des del lloc
de producció primària dels aliments fins a la seva posada en el mercat o
exportació. 

El Reglament del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’octubre de
2004, sobre la cooperació entre les autoritats nacionals encarregades de
l’aplicació de la legislació de protecció dels consumidors,133 vol contribuir
al bon funcionament del mercat interior a través de la qualitat i la coherèn-
cia de l’aplicació de la legislació protectora dels interessos dels consumi-
dors, fet que requereix l’establiment d’una xarxa d’autoritats públiques
encarregades de l’aplicació de la legislació a la Comunitat.

A escala estatal, la norma general en matèria d’etiquetatge, presentació
i publicitat dels productes alimentaris ha estat objecte de modificació pel
Reial decret 2220/2004, de 26 de novembre,14 que incorpora a l’ordena-
ment jurídic intern la Directriu 2003/89/CE del Parlament Europeu i del
Consell, de modificació d’una Directriu anterior respecte a la indicació dels
ingredients presents en els productes alimentaris. El Reial decret, amb l’ob-
jectiu d’informar els consumidors i de protegir la seva salut, obliga a in-
cloure en la llista d’ingredients totes les substàncies presents en els
productes alimentaris.

En l’àmbit català, el Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei 9/2004,
de creació de l’Agència Catalana de Consum,15 organisme autònom de ca-

11. DOUE L 46/1, de 17 de febrer de 2004.
12. Són el Reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la higiene dels productes
alimentaris; el Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen normes
específiques d’higiene dels aliments d’origen animal, i el Reglament del Parlament Europeu i
del Consell pel qual s’estableixen normes específiques per a l’organització de controls
oficials dels productes d’origen animal destinats al consum humà (tots publicats al DOUE L
139, de 30 d’abril de 2004).
13. DOUE L 364/1, de 9 de desembre de 2004.
14. BOE núm. 286, de 27 de novembre de 2004.
15. DOGC 4291, de 30 de desembre de 2004.
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ràcter administratiu que assumeix totes les competències de la Generalitat
en matèria de consum, amb l’objectiu de millorar l’agilitat i l’eficàcia de
l’actuació administrativa en aquest àmbit. La nova regulació significa la su-
peració de l’anterior estructura administrativa, en la qual la Subdirecció
General de Consum, d’una banda, i l’Institut Català de Consum, de l’altra,
exercien competències en l’àmbit del consum.

7.5.2. Consultes i reclamacions dels consumidors

D’acord amb la Memòria del 2003 del Departament de Comerç, Turis-
me i Consum, al llarg de l’any 2003 el telèfon d’atenció al ciutadà (012) ha
rebut un total de 61.058 consultes sobre temes de consum, l’1,2 % de les
quals corresponen al sector alimentari (731);16 el 21,6 %, al sector no ali-
mentari (13.172),17 i el 77,2 %, al sector serveis (47.155).18 El 10,4 %
d’aquestes consultes són derivades a l’ICC, organisme que ha gestionat un
total d’11.266 consultes al llarg de l’any 2003. 

La Unitat d’Atenció Directa de l’ICC rep tota la documentació que
els consumidors presenten en defensa de les seves pretensions. La ma-
joria de la documentació rebuda l’any 2003 van ser reclamacions (62 %);
en segon lloc, denúncies (20 %), i, finalment, queixes (18 %). La majoria
de les pretensions dels consumidors (el 32,1 %) tenen com a destinació
la sol·licitud d’arbitratge a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. 

D’altra banda, al llarg de l’any 2004 s’ha detectat que determinats sec-
tors acumulen gran quantitat de reclamacions dels consumidors. Aquest és
el cas de les empreses de telefonia, que han estat objecte d’un total de 8.700
reclamacions el 2004. El 84 % d’aquestes reclamacions són per serveis
d’Internet i connexions a línies ADSL. Els principals motius de reclamació
se centren en el cobrament de factures per serveis no prestats, les diferènci-
es entre el servei publicitat i el servei rebut, la dificultat per donar-se de bai-
xa dels serveis, així com el retard en les altes. 

El Departament de Comerç, Turisme i Consum ha obert expedient a
57 empreses per irregularitats detectades en la venda de pisos d’obra

16. Dins d’aquest sector es troben, entre d’altres, els subsectors següents: begudes, carn,
conserves i congelats, establiments comercials d’alimentació, etiquetatge i preus. 
17. Pertanyen a aquest sector, entre d’altres: equipament de la llar, confecció i calçat,
habitatge (compra i lloguer), informàtica i vehicles. 
18. Formen part d’aquest sector, entre d’altres: Administració pública, assegurances,
ensenyament, entitats financeres, gasolineres, Internet, aparcaments públics, professionals
liberals, turisme i telèfon.
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nova durant l’any 2004, un 38,6 % més que l’any 2003. L’incompliment
més freqüent és el relatiu a irregularitats en la informació i la documen-
tació facilitades per les empreses als compradors; en segon lloc, es tro-
ben els incompliments referents a la manca de qualitat de l’habitatge;
són menys freqüents els incompliments de la Llei de política lingüística,
la inclusió de clàusules abusives en els contractes, l’incompliment de
l’obligació d’avalar les quantitats que els compradors faciliten a compte
i la publicitat enganyosa.

L’any 2004, l’ACC va multiplicar la seva activitat sancionadora de-
rivada d’infraccions de la Llei de política lingüística en matèria de con-
sum. El nombre de multes va ser de 28 durant el 2004, enfront de les tres
que es van imposar l’any 2003, fruit de l’augment de l’actuació inspec-
tora: l’any 2004, l’ACC va efectuar un total de 1.401 inspeccions, 299
iniciades a través de denúncia i 1.102 en el marc de les campanyes de
consum, fet que representa un augment del 400 % de les inspeccions
respecte del 2003. 

Pel que fa a la tipologia de fets denunciats, el 51 % fan referència a in-
compliments de la normativa en la senyalització i retolació d’establiments;
en segon lloc –i amb el 44 %–, es troben les irregularitats i mancances en
la documentació i els fulls informatius subministrats en comerços i establi-
ments, que no disposen d’exemplars en català; finalment, el 5 % de les de-
núncies són per no atendre el client en català.19 

7.5.3. Despesa en consum a Catalunya 

Les dades corresponents a l’ECPF, per a l’any 2004, confirmen la con-
solidació de la recuperació del consum de les famílies a Espanya, fet que
trenca amb la tendència descendent del consum familiar que s’inicià el se-
gon semestre del 2001.

19. Departament de Comerç, Turisme i Consum, Gabinet de Comunicació.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE (Enquesta contínua de pressupostos
familiars, 4t trimestre de 2004).

L’any 2004, la despesa total en consum de les llars espanyoles, mesura-
da en termes constants, ha experimentat un creixement del 4,9 % respecte
de l’any anterior. Aquest augment representa un avanç considerable si con-

GRÀFIC 56. DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA EN CONSUM 
DE LES LLARS PER FUNCIONS DE DESPESA.

ESPANYA 2001
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siderem els increments interanuals dels dos exercicis immediatament ante-
riors: el 2 % i l’1,3 % per als anys 2003 i 2002, respectivament.

La despesa mitjana de les llars espanyoles, en termes constants, ha ex-
perimentat al llarg de l’any 2004 un creixement del 2,4 % respecte de l’any
anterior. El grup “aliments, begudes i tabac” presenta una evolució intera-
nual negativa del 2,3 %; en canvi, en el grup “resta de despeses” es constata
una evolució positiva del 3,6 %.

La despesa mitjana en consum per persona en el quart trimestre de 2004
a Espanya és de 1.997 euros. Les despeses mitjanes més elevades correspo-
nen a Madrid (2.441 euros) i les Illes Balears (2.256 euros); els valors més
baixos són per a Extremadura (1.347 euros), Castella-la Manxa (1.728 eu-
ros) i Múrcia (1.735 euros). Catalunya es troba per sobre de la mitjana es-
tatal, amb una despesa mitjana en consum per persona de 2.148 euros.

L’ECPF incorpora una sèrie de preguntes amb la finalitat de conèixer
quina és la percepció de les famílies sobre determinats aspectes de la seva
situació econòmica: el grau de facilitat per arribar a final de mes, la possi-
bilitat d’estalviar i la consideració del moment actual com a idoni per a la
realització de compres importants amb l’excepció de l’habitatge.

El quart trimestre del 2004, el 44,5 % de les llars espanyoles afirma que
arriba a final de mes amb algun grau de facilitat, mentre que el 55,5 % ho
fa amb algun grau de dificultat. L’evolució interanual d’aquest indicador és
positiva, i se situa en el 0,7 %. Per comunitats autònomes, Extremadura,
Castella-la Manxa i Madrid són les comunitats que tenen millors resultats
en aquest indicador. Per contra, Canàries i la Comunitat Valenciana són les
que presenten els valors més negatius. Catalunya mostra una evolució lleu-
gerament superior a la mitjana estatal (l’1,4 %).

D’altra banda, el 38,6 % de les llars espanyoles manifesta que ha pogut
estalviar al llarg del quart trimestre del 2004, percentatge que representa un
augment de 3,7 punts respecte del mateix període de l’any anterior, i que és
el més elevat des de l’any 2001. A Catalunya, el 45,6 % de les llars ha tingut
la possibilitat d’estalviar (el 3 % més que fa un any). 

Finalment, el 44,3 % de les famílies espanyoles considera que el mo-
ment actual és adequat o no és dolent per fer compres importants, amb ex-
cepció de l’habitatge, percentatge que significa un descens d’1,4 punts
respecte del quart trimestre del 2003. L’indicador d’evolució interanual
d’aquesta variable mostra un descens d’1,1 punts del percentatge de llars

La despesa mitjana
de les llars

espanyoles,
en termes

constants, ha
experimentat

al llarg de l’any
2004 un creixement

del 2,4 %

El 55,5 % de les
famílies espanyoles

arriba a final de
mes amb algun

grau de dificultat.



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2004

458

catalanes que consideren el moment actual adequat o no dolent per fer com-
pres importants, amb excepció de l’habitatge. 

Una de les variables amb més influència en el comportament del con-
sum de les famílies és la situació del mercat de treball. Variables com ara
la situació de l’atur general i les seves diferents manifestacions en la família
(la situació dels caps de família, la dels cònjuges i la dels fills, i la circum-
stància de total ocupació o total desocupació de la família sencera conside-
rada) són determinants per a les llars a l’hora de prendre decisions en
matèria de consum. 

Igualment, l’augment de l’endeutament de les famílies pot influir en les
decisions de despesa de les llars, amb els consegüents efectes sobre el con-
sum. El finançament de les decisions de despesa de les famílies es basa,
cada vegada més, en el recurs del crèdit. 

TAULA 221. DISTRIBUCIÓ DEL VALOR DEL DEUTE DE LES LLARS 
PER OBJECTIU DEL DEUTE I PERCENTIL DE RENDA. 

ESPANYA 2002

Atenent a les dades de l’EFF referides al quart trimestre de 2002,20 el
43,6 % de les famílies espanyoles tenen algun tipus de deute, i l’import mit-
jà pendent és de 22.000 euros. Les llars amb menor probabilitat de tenir
deutes són les que es troben en els trams inferiors de les distribucions de
renda i les persones de més de 64 anys; els volums més alts de renda pen-

Unitats: percentatges.

Compra
habita.
princi.

Compra 
d’altres
prop.

immob.

Invers. i 
reform.

a la llar1

Compra
de

vehicles

Compra
d’altres
béns i
serveis

TOTAL
Deute /
Actius
totals

TOTAL LLARS 56,6 23,6 7,6 5,8 6,4 100,0 8,6

Menor de 40 70,4 9,5 5,4 7,3 7,4 100,0 6,1

Entre 40 i 60 63,9 13,0 8,2 8,2 6,7 100,0 9,7

Entre 60 i 80 60,3 21,4 6,9 5,5 5,9 100,0 9,9

Entre 80 i 90 48,0 32,3 7,4 5,4 6,9 100,0 9,6

Entre 90 i 100 44,5 36,3 9,5 3,8 6,0 100,0 8,4

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del  Banc d’Espanya.
1) Exclosa la compra de béns immobiliaris

20. El Banc d’Espanya inicia l’any 2001 l’Enquesta de finançament de les famílies, la
primera edició de la qual té com a període de referència el quart trimestre del 2002.
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dent es troben, de mitjana, en les persones més joves, els ocupats per comp-
te propi i les llars amb dos membres que treballen. 

El 56,6 % del deute de les llars està constituït per la quantia pendent de pa-
gament per l’adquisició de l’habitatge principal. La mitjana de la quantia
d’aquest tipus de deute és de 31.800 euros per al conjunt de les llars espanyoles. 

7.5.4. Els hàbits de consum

Els hàbits de consum a Europa varien substancialment entre els estats
membres de la UE. Factors com ara la cultura, la tradició, la composició de
la llar, el nivell d’ingressos i el nivell d’urbanització influeixen en els hàbits
de consum en cadascun dels estats. 

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

El consum de béns de primera necessitat, com són l’alimentació i les begu-
des no alcohòliques, significa una part important de la despesa de les llars als
països del sud d’Europa (Espanya, Grècia, Portugal i Itàlia). També és elevada
la participació relativa en la despesa de la roba i el calçat en aquests països. 

La despesa més alta de les llars espanyoles l’any 2001 és la destinada a
l’habitatge (30,3 %). Segueixen en importància, en termes de despesa, les par-
tides d’aliments i begudes no alcohòliques (17,6 %), els transports (11,4 %) i
els hotels, cafès i restaurants (8,8 %). 
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GRÀFIC 57. DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA EN CONSUM
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT.

Igual que en el cas d’Espanya, l’any 2001 la partida destinada a l’habi-
tatge és la més elevada del conjunt de la despesa de les llars catalanes (el
30,8 %), seguida de la destinada a l’adquisició d’aliments i begudes no al-
cohòliques. Els transports, la restauració i l’oci i la cultura ocupen també un
lloc important en la despesa de les llars catalanes.

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

GRÀFIC 58. DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA EN CONSUM 
DE LES LLARS PER FUNCIONS DE DESPESA.

CATALUNYA 2001
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8. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I LA INFORMACIÓ

INTRODUCCIÓ

El sector de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) re-
presenta una proporció cada vegada més gran de l’activitat econòmica i
constitueix una important aportació a l’evolució de l’economia mundial.

La situació econòmica actual es caracteritza per la inversió i la innova-
ció amb base digital, per una ampliació geogràfica i tecnològica de la pro-
ducció i dels mercats, i per una demanda creixent de béns i serveis intensius
en coneixement. 

Alhora, un ampli ventall d’innovacions de procés i de producte en ma-
tèria digital ha generat l’aparició de noves activitats productives, que agru-
pem sota la denominació d’indústria de la informació. És a dir, el conjunt
de branques productives resultants d’una primera aplicació econòmica de
les tecnologies digitals. 

Les TIC han mantingut, els darrers anys, la seva funció de lideratge tec-
nològic; així, van atreure la meitat del capital-risc durant el 2003, van rebre
un quart dels fons industrials destinats a R+D i han estat objecte d’una cin-
quena part de les patents, per la qual cosa són un sector cada cop més glo-
balitzat. La multiplicació de les transaccions comercials de béns TIC
gairebé ha duplicat el creixement del comerç de mercaderies en general, i
els serveis TIC s’han desenvolupat encara més de pressa. Les empreses TIC
fomenten la seva expansió internacional per accedir als mercats, les com-
petències i la tecnologia, i guanyar economies d’escala. 

8.1. ELS EQUIPAMENTS TIC I ELS USOS DIGITALS

A CATALUNYA

Per primer cop, ja hi ha a Catalunya més llars amb ordinador (55,1 %)
que sense. La majoria d’aquestes llars tenen ordinador de sobretaula, tot i
que la presència d’altres tipus d’ordinadors va augmentant progressiva-
ment: el 9,1 % de les llars tenen ordinador portàtil i el 4,5 % (el 2003 era el
3,3 %) tenen agenda electrònica. També, un terç de les llars amb ordinador
en tenen més d’un (26,9 %), de manera que el parc d’ordinadors instal·lats
(portàtils i de sobretaula) supera els 1,8 milions. Gairebé el 15 % del con-
junt de llars catalanes tenen més d’un ordinador a la llar. 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT i l’INE.

Igual que els anys anteriors, continua el creixement de llars amb repro-
ductors de DVD. Pel que fa a la resta d’equipament audiovisual, no hi ha un
creixement significatiu de llars amb vídeo ni amb reproductors de CD. Res-
pecte a la telefonia, el 81 % de les llars disposen de telèfon mòbil i el 53 %
tenen dos o més mòbils.

8.2. EL SECTOR DE LES TIC A CATALUNYA VERSUS

L’EVOLUCIÓ A ESPANYA I LA UE

8.2.1. Penetració i ús de les TIC

Una de les tendències més remarcables els darrers anys ha estat el ràpid
augment de la banda ampla, l’accés a Internet i el ritme similar de
Catalunya respecte a la Unió Europea. El 34,6 % de llars catalanes tenen or-
dinador i connexió a Internet, enfront del 43 % de mitjana europea. Cal des-
tacar, però, la consolidació del seu ús diari. 

Catalunya ha duplicat l’accés de les llars a la banda ampla entre desem-
bre del 2002 (7,7 %) i desembre del 2003 (13,4 %). 

GRÀFIC 60. PERCENTATGE DE LLARS AMB
EQUIPAMENT TIC. CATALUNYA I ESPANYA 2003
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Per al 2003 (darreres dades disponibles a IDESCAT), l’ús personal de
les noves tecnologies a Catalunya comporta que el 59,4 % de les persones
de 15 anys o més ha utilitzat alguna vegada l’ordinador els darrers tres me-
sos abans de la data de referència; el 30,1 % ho fa com a mínim un cop al
dia i el lloc més utilitzat és la llar (38,7 %), tot i que l’indicador “altres
llocs” ha experimentat un notable augment i se situa en el 16,9 %. Respecte
a l’ús d’Internet, el 46,8 % s’hi ha connectat alguna vegada els darrers tres
mesos i el 19,6 % ho fa com a mínim un cop al dia. El lloc des d’on es fa
amb més freqüència la connexió és des de la llar (27,8 %), seguit del lloc de
treball (18,9 %) i altres llocs (13,9 %).

El 92,5 % dels usuaris utilitzen en primer lloc l’ordinador per a pro-
grames ofimàtics i, en segon lloc, per a l’oci (66,3 %). Pel que fa a les
aplicacions principals i als serveis d’Internet, convé destacar el correu
electrònic, que és utilitzat pel 89,9 % dels usuaris habituals, mentre que
el 83,4 % el fa servir com a instrument d’oci i el 56,9 % visita webs de
l’Administració.

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

El 92,5 % dels
usuaris utilitzen

en primer lloc
l’ordinador

per a programes
ofimàtics i, en

segon lloc, per a
l’oci (66,3 %).

GRÀFIC 61. EQUIPAMENT TIC A LES LLARS. 
CATALUNYA 2001-2003



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2004

464

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

GRÀFIC 62. PERCENTATGE DE PENETRACIÓ 
A INTERNET. UE 2004
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TAULA 222. INDICADORS DE CONNEXIÓ A INTERNET.
UNIÓ EUROPEA 2003

Pel que fa a la resta d’Europa, França i Alemanya són els països on els
usuaris d’Internet fan servir la xarxa més assíduament i hi romanen durant
més temps connectats, amb un nombre més elevat de pàgines visitades per
sessió. Espanya ocupa un lloc intermedi si ens fixem en el nombre de con-
nexions (29), cosa que reflecteix la creixent integració que s’està donant a
Internet a mesura que el nivell de penetració de la xarxa va augmentant. A
més, es troba entre els primers països pel que fa a la durada de la connexió,
amb una mitjana de més de 23 hores.

8.3. LA DIMENSIÓ ECONÒMICA I L’EVOLUCIÓ

DEL SECTOR TIC A CATALUNYA

8.3.1. Equipament i ús de les TIC a la PIME

Als països de l’OCDE, la informàtica i Internet estan àmpliament difoses a
les empreses. Tanmateix, malgrat la facilitat d’accés a la informàtica i una con-
nectivitat ben desenvolupada, els processos TIC són encara relativament poc
nombrosos i la taxa d’adopció d’activitats d’e-business més evolucionades
(com, per exemple, prendre comandes en línia o la integració amb els proveï-
dors) és encara feble. Actualment, per a les empreses, el repte consisteix a aug-
mentar l’aplicació d’aquests processos tant en l’àmbit intern com en l’extern,
tot modificant el mode d’interacció amb els seus proveïdors i clients.

Unitats: nombre de sessions i pàgines visitades i temps en hores, minuts i segons.

Sessions
Pàgines
visitades

Pàg.
visitades
per sessió

Temps
esmerçat
al mes

Durada
d’una pàg.

visitada

Alemania 32 1278 65 25:32:03 0:00:38

Espanya 29 768 51 23:10:49 0:00:54

França 33 1054 65 26:20:57 0:00:41

Holanda 30 1017 68 22:20:00 0:00:38

Regne Unit 27 870 56 22:38:33 0:00:45

Suècia 20 959 38 16:52:06 0:00:37

Suïssa 29 1002 67 22:04:35 0:00:37

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’AC Nielsen.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT i del Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació.

Moltes empreses utilitzen encara principalment Internet per buscar i
subministrar informacions o efectuar operacions bancàries. D’altra banda,
l’ús de l’e-business varia en funció de la mida de l’empresa, i a les grans
empreses és on la implantació és més gran. Cal tenir en compte que no tots
els processos o sectors es poden adaptar amb la mateixa facilitat al concepte
d’e-business. Tanmateix, després del desenvolupament inicial del comerç
electrònic, que es caracteritzava sobretot per activitats entre grans empreses
d’alguns sectors a escala nacional, les noves tendències s’estan estenent a
tots els àmbits. El comerç electrònic entre les empreses i els consumidors
és molt dinàmic, la internacionalització prossegueix, s’utilitza Internet com
a suport de transaccions bàsiques i les petites empreses comencen a adoptar
aplicacions e-business més complexes, sobretot per als sistemes de coman-
dament i de logística.

A Catalunya, les empreses de 10 treballadors o més utilitzen les TIC de
manera cada vegada més intensiva, tot i que encara no s’ha implantat el co-
merç electrònic com a mitjà habitual per fer negoci. Tot i així, convé desta-
car que, en tres anys, se n’ha incrementat el 18 % l’ús, que ha passat del
15,4 % l’any 2000 al 33,2 % el 2003. Pel que fa a l’ús de les noves tecno-
logies, el 95,7 % de les empreses tenen accés a Internet i el 94,8 % utilitzen
el correu electrònic.

GRÀFIC 63. EQUIPAMENT I ÚS DE LES TIC
A LA PIME. CATALUNYA 2004

El 95,7 % de les 
empreses tenen 
accés a Internet i el 
94,8 % utilitzen el 
correu electrònic.
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TAULA 223. MOTIUS PER NO IMPLANTAR EL CORREU
ELECTRÒNIC I LA PÀGINA WEB A LES EMPRESES. 

CATALUNYA 2003

D’altra banda, segons l’estudi Les TIC i les transformacions a l’empre-
sa catalana,1 la majoria de les empreses que declaren no tenir pàgina web
ni correu electrònic argumenten que no ho necessiten (77,4 %). Aquest fet
es dóna sobretot en empreses d’indústria de tecnologia baixa (97,0 %) i en
els serveis menys intensius en coneixement (74,0 %). Altres raons que s’es-
menten són, principalment, la manca de finançament (9,4 %) o el fet d’estar
en fase de construcció (11,0 %).

Com que la nova economia ha transformat el món laboral, s’analitza
també al document TIC i treball a Catalunya,2 publicat pel CTESC. Des del
punt de vista de l’economia del treball, podríem resumir aquests canvis en
la consolidació d’un nou tipus de treball: el treball en xarxa.

8.4. LA POLÍTICA DE FOMENT DE LES NOVES

TECNOLOGIES

Segons la Memòria del DURSI, les àrees prioritàries d’actuació en ma-
tèria de telecomunicacions del Departament s’estructuren a l’entorn de la
promoció de les xarxes i els serveis de telecomunicacions al territori i de
l’accés de la població catalana a aquestes xarxes. En relació amb el primer
punt, destaquem l’extensió de la banda ampla, que ja arriba al 100 % de la
xarxa educativa i al 70 % de la xarxa sanitària. Pel que fa al segon punt, enu-
merem el Projecte Nodat, que crea punts públics d’accés a Internet a tot
Catalunya; el programa Argo, destinat bàsicament a centres d’ensenyament
primari i secundari; i el Programa Òmnia, per a la població adulta amb risc

Unitats: percentatges.

No ho necessiten 77,4

En construcció 11,0

Manca de finançament 9,4

És una petita empresa 1,3

Manca de formació 0,4

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Projecte Internet Catalunya.

1. Jordi Vilaseca i Requena, et al., UOC 2003.
2. Col·lecció Estudis, núm. 4. Direcció i coordinació: Jordi Vilaseca i Requena, CTESC 2003.
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de marginació social. També es crea l’Agència Catalana de Certificació,
que impulsa la implantació de la signatura digital. S’inicia la nova seu del
Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya.

La Memòria d’activitats i realitzacions del DURSI 2003 preveu com a
objectiu fonamental per al 2004 evitar el risc de “fractura digital”, és a dir,
aconseguir que la implantació a Catalunya de la societat del coneixement
sigui una realitat per a tothom i arreu. Per aquest motiu, s’han iniciat les tas-
ques per a l’elaboració del futur Pla director d’infraestructures de telecomu-
nicacions.

El futur Pla director tindrà com a punt de partida la situació descrita a la
taula 224.

La penetració i l’ús general d’Internet ha avançat significativament i la
diferència amb els països punters s’ha escurçat, tot i que la distància amb la
mitjana europea encara és significativa en alguns aspectes. Si bé el procés
de convergència ha millorat pel que fa a aspectes com el de les connexions,
sobretot la de l’ADSL, s’ha de tenir en compte que la penetració del cable
a Catalunya és baixa, mentre que en alguns països representa una proporció
més significativa del total de connexions de banda ampla.

TAULA 224. SITUACIÓ DE LES TIC. CATALUNYA 2004

Unitats: percentatges.

Població amb possibilitat de contractar banda ampla (>512 Kbps) 95,0 %

Llars amb ordinadors 55,1 %

Llars amb ordinadors connectats a Internet 34,6 %

Empreses amb connexió a Internet 95,7 %

Llars amb connexió de banda ampla a Internet (>512 Kbps) 13,0 %

Penetració de banda ampla a empreses de més de 10 treballadors 81,0 %

Ajuntaments amb banda ampla 52,0 %

Població amb alternativa de serveis de telecomunicacions 53,0 %

Població amb cobertura de telefonia mòbil 98,5 %

Població amb cobertura de serveis públics de radiodifusió 99,9 %

Pes del sector a l’economia catalana (% PIB)1 13,0 %

Personal amb ocupació en el sector respecte del total1 7,0 %

Seus d’empreses del sector a Catalunya respecte d’Espanya1 23,2 %

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori de la Informació i Operadors i de
l’INE.
1) Dades de l’any 2002.

L’any 2004
s’han iniciat les 
tasques per a 
l’elaboració
del futur
Pla director 
d’infraestructures de 
telecomunicacions.
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Si comparem Catalunya amb els països de l´OCDE que no són membres
de la Unió Europea, podem observar un retard en el grau d’ús d’Internet en-
tre la població, no només respecte dels països més desenvolupats, com ara
els Estats Units, el Canadà, Austràlia o Nova Zelanda, sinó també respecte
als països asiàtics d’industrialització recent, com és Corea del Sud.

Tot i així, pel que fa a la societat de la informació, Catalunya és una de
les capdavanteres d’Espanya, atès el grau de penetració assolit tant a les
llars com a les empreses, amb un procés de convergència cap als registres
mitjans de la Unió Europea.

Per tal de fomentar el paper de les TIC, el programa eEurope 2005 es
defineix com un marc en què es destaquen les principals prioritats i els
plans d’actuació de les diferents àrees de la societat de la informació. El
projecte eEurope 2005 vol convertir Europa, el 2010, en l’economia basada
en el coneixement més dinàmica del món, tot superant el programa eEurope
2002, que representava un marc global que encabia totes les línies polítiques
de la societat de la informació amb programes com l’eContent, l’eHealth o
l’eLearning, que ja s’han constituït en programes propis.
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9. CONCLUSIONS

DINÀMICA DEMOGRÀFICA

El creixement de la població resident a Catalunya al llarg de l’any 2003
s’explica bàsicament per la immigració, ja que el 91,4 % dels nous empa-
dronats són immigrants. La característica més significativa de l’evolució de
l’estructura de la població a Catalunya és l’augment del pes dels grups
d’edat més avançada i, dins d’aquests, dels més grans de 85 anys, amb una
proporció més alta de dones: el sobreenvelliment a Catalunya és femení. 

Si s’analitza la població resident a Catalunya, segons el lloc de naixe-
ment, s’observa que el 89,4 % han nascut a Espanya, el 65,4 % a Catalunya
i el 24 % en d’altres comunitats, i que el 10,6 % de la població ha nascut a
l’estranger.  

Barcelona és la demarcació que absorbeix la major part de la població
catalana, 5.117.885 habitants dels 6.813.319 totals a Catalunya, però la que
proporcionalment té un nombre més elevat de persones nascudes a l’estran-
ger és Girona (el 12,9 % de la seva població). 

Segons la nacionalitat dels residents empadronats a Catalunya, el 90,6
% tenen nacionalitat espanyola. Dels 642.846 habitants que tenen naciona-
litat no espanyola, independentment del lloc de naixement, el 40 % tenen
nacionalitats americanes; el 29 %, africanes; el 23 %, europees, i el 8 %, asi-
àtiques. 

L’augment més alt del nombre d’inscrits al padró respecte a l’any ante-
rior correspon a Bolívia (93 %), que ha duplicat la seva població a
Catalunya amb 6.257 bolivians residents més. Però, en nombres absoluts,
dels 44.694 nous sud-americans, 19.509 són equatorians. 

D’altra banda, a Catalunya, el nombre d’estrangers amb targeta o auto-
rització de residència en vigor en data 31 de desembre de 2004 és de
462.046 persones, un 20,3 % més que l’any anterior. 

SISTEMA SANITARI I SALUT

Entre els principals aspectes que cal destacar, hi ha el creixement d’una
dècima de la mortalitat infantil tant a Catalunya com a la resta de l’Estat,
tot i que és, en nombres absoluts, inferior a la mitjana comunitària. Aquest
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petit canvi que experimenta la mortalitat infantil i que trenca amb la tendèn-
cia decreixent que havia dut els darrers anys, coincideix amb una sèrie de
variacions en els principals indicadors de la salut maternoinfantil, molt re-
lacionats alhora amb els darrers canvis socioeconòmics i demogràfics de la
societat catalana.

Les principals causes de mortalitat de la població catalana són els tu-
mors, les malalties del sistema circulatori i les malalties del sistema respi-
ratori. Tot i això, cal tenir en compte la mortalitat per trastorn mental, que
s’ha convertit en una causa de mortalitat d’importància creixent. 

Un aspecte preocupant de la salut de la població catalana és l’elevada
sinistralitat. Mereix una especial menció la freqüència d’accidents domès-
tics en els menors de 24 anys (el 37,6 %); a l’Estat, la incidència dels sinis-
tres, per al conjunt de les llars, ha estat de 12,6 de cada 100 domicilis. Pel
que fa als accidents de trànsit, les dades del 2004 són positives respecte de
les del 2003, atès que són les més baixes registrades en els darrers vint-i-
cinc anys. Ara bé, cal assenyalar que l’any 2002 Catalunya ocupava el vuitè
lloc pel que fa al nombre d’accidents amb víctimes per 100.000 habitants
de la UE-25, i Espanya el desè lloc. Encapçalen la llista Àustria, Eslovènia,
Portugal, Bèlgica i Alemanya. 

Pel que fa als hàbits de salut de la població, i en concret els hàbits alimen-
taris, destaca l’increment de la prevalença d’obesitat masculina els darrers
anys, sobretot entre els més joves. 

Un altre aspecte rellevant de la salut, en especial de l’estat de salut dels
joves escolars (de 14 a 18 anys), és l’elevada continuïtat en el consum d’al-
cohol (el 78,6 % que l’havien consumit alguna vegada, ho havien tornat a
fer durant els 30 dies anteriors a ser enquestats) i en el consum de cànnabis
(el 47,2 % de la població escolar l’ha provat alguna vegada).

El Departament de Salut ha fet públiques les dades sobre les llistes d’es-
pera quirúrgica. En data desembre de 2004 contenen 64.531 pacients, i són
les cataractes i les pròtesis de genoll les que més operacions pendents pre-
senten: el 28,2 % i el 15,3 %, respectivament. Malgrat els esforços esmer-
çats, les llistes d’espera segueixen sent un dels problemes del nostre model
sanitari que les diferents administracions amb competències en matèria de
salut intenten resoldre per diferents vies, sense gaire èxit.

El pressupost inicial en sanitat aprovat per la Generalitat de Catalunya
per a l’any 2004 ha estat de 6.502,48 milions d’euros, fet que representa un
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increment del 18,4 % respecte del pressupost inicial aprovat l’any 2003, i
del 13,5 % si ho comparem amb el pressupost final del mateix any. 

EDUCACIÓ

L’any 2003, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
ha destinat 3.009,4 milions d’euros a l’ensenyament no superior (segons
dades liquidades dels pressupostos). Aquesta despesa significa un incre-
ment nominal del 8 % respecte de la despesa liquidada l’any 2002 i se situa
per sobre del creixement nominal del PIB de Catalunya, que l’any 2003 ha
estat del 6,5 %. L’any 2003, el 75 % de la despesa del Departament d’Edu-
cació es destina a centres públics, mentre que els centres concertats en re-
ben el 25 %.  

La despesa, en el primer cicle infantil, és de 4.999 euros per alumne en
els centres públics propis de la Generalitat i de 690,1 euros per alumne en
els centres de la xarxa municipal, mentre que, en les llars privades subven-
cionades, és de 1.297,4 euros per alumne. Cal tenir present que la despesa
per alumne en els centres públics de la xarxa municipal no comptabilitza els
recursos que hi destina l’Administració local.

Pel que fa a l’educació infantil de segon cicle i primària, la despesa és de
2.691,5 euros per alumne en els centres públics, mentre que la despesa que fa
el Departament d’Educació en els centres concertats és de 1.675,7 euros per
alumne. Finalment, en l’etapa de secundària (ESO, cicles formatius i batxi-
llerat), el Departament d’Educació destina 4.958,0 euros per alumne als cen-
tres públics i 2.679,3 euros per alumne als centres privats concertats.

El sistema d’universitats públiques catalanes1 està experimentant els
darrers tres cursos una caiguda progressiva d’alumnes matriculats; així, el
curs 2003-2004 hi ha matriculats 168.348 alumnes, amb una caiguda, res-
pecte del curs 2002-2003, de 9.903 alumnes, que s’ha repartit pràcticament
en totes les universitats públiques, llevat de la UPF.

Utilitzant els pressupostos liquidats de les universitats públiques catala-
nes, l’any 2003 s’obté una despesa total de 1.002,0 milions d’euros, el 4 %
superior a la del pressupost liquidat del 2002. I, per tant, la despesa per
alumne de les universitats públiques catalanes s’hauria situat, per al curs
2003-2004 en 5.952,1 euros per alumne, que significa un increment del
10,1 % respecte del curs 2002-2003.

1. UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV.
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El curs 2003-2004, el nombre d’alumnes estrangers ha passat de 53.626,
el curs 2002-2003, a 76.459, un increment de 22.833 alumnes que supera
l’increment de 17.557 de l’any precedent. Com ja succeïa els anys anteriors,
es manté la tendència de l’alumnat d’origen estranger a concentrar-se d’una
manera més intensa en la xarxa de centres públics.

HABITATGE

L’habitatge, l’any 2004, redueix lleugerament la dinàmica expansiva
dels darrers anys, amb un creixement de la construcció residencial del 3 %,
i un creixement del valor de les hipoteques constituïdes per habitatges del
23,7 %. Malgrat això, les xifres de producció d’habitatges d’obra iniciada
(98.481) i d’obra acabada (71.101) segueixen sobrepassant de molt les ne-
cessitats primàries d’habitatges de la població (entre 32.000 i 47.500 habi-
tatges/any). Continua en augment el nombre d’habitatges iniciats per cada
1.000 habitants, el 14,2 ‰, el valor màxim dels darrers vint-i-un anys.

El preu de venda mitjana dels habitatges nous a Catalunya, l’any 2004,
és de 2.614 euros per metre quadrat construït, amb un augment del 21,3 %
respecte del 2003. S’ha produït una lleugera disminució de la distància de
preus entre Barcelona i la seva conurbació, i la resta de Catalunya.

L’esforç que han de fer els ciutadans per accedir a l’habitatge, calculat
en relació amb el cost salarial mitjà total de Catalunya, s’accelera en relació
amb els dos darrers anys, i se situa en el 90,7 % dels salaris bruts a
Barcelona ciutat, en el 67,3 % a la conurbació de Barcelona, i en el 46,4 %
a la resta de Catalunya (sense la conurbació de Barcelona). Aquestes mag-
nituds representen increments de pràcticament deu punts percentuals de
l’esforç de compra en tots els àmbits territorials.

El creixement dels preus mitjans de venda dels habitatges de segona mà
s’accelera respecte dels anys precedents, amb un increment del 22,6 %; in-
crement que està per sobre del creixement dels preus de l’habitatge de nova
construcció. Per la seva banda, el lloguer mitjà contractual del total de
Catalunya és de 620 euros al mes l’any 2004, ha accelerat el seu creixement
en relació amb l’any 2003 i s’ha situat en el 26,6 %.

La construcció d’habitatges protegits es recupera lleugerament l’any
2004. Els habitatges de nova construcció protegits se situen en 6.037 habitat-
ges, amb un increment del 17,8 %. Tot i així, el pes dels habitatges nous pro-
tegits sobre els habitatges lliures segueix mantenint-se reduït, en el 6,7 %. Els
promotors sense finalitat de lucre absorbeixen el 70,1 % de la construcció
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d’habitatges protegits i, atenent al tipus de promoció, la participació de l’ha-
bitatge social estricte representa el 33,4 % del total d’habitatges protegits.

PROTECCIÓ SOCIAL

A partir de l’anàlisi del PHOGUE per a l’any 2001 es pot concloure que
la pobresa a Espanya es concentra majoritàriament en el col·lectiu de dones
de més de 65 anys que viuen soles. La situació d’aquest col·lectiu poblaci-
onal combina tot un seguit de mancances, que no són només econòmiques,
sinó també relacionals, de mobilitat, d’habitatge, de salut, i que aboquen
aquestes persones a una situació d’exclusió social. 

D’altra banda, els nivells de cobertura dels serveis que configuren el nu-
cli central de les prestacions per a persones en situació de dependència pa-
lesen la incoherència entre el plantejament defensat per les administracions
“d’envellir a casa” i l’esforç inversor que s’ha dut a terme per aconseguir-
ho. La implantació d’un sistema d’atenció a la dependència universal i sos-
tenible exigeix que els recursos que s’esmercin, tant en els àmbits dels ser-
veis socials com dels sanitaris, prevegin la prevenció com a aspecte
irrenunciable.

Pel que fa a la Seguretat Social, la principal font de finançament prové
de les cotitzacions socials, les quals representen el 92,7 % del total d’ingres-
sos. Aquestes cotitzacions, òbviament, estan relacionades amb el nombre
de treballadors afiliats, que, a Catalunya, és de 2.470.511, de mitjana anual,
fet que representa el 18 % de l’afiliació d’Espanya. 

Amb relació a les prestacions econòmiques a Catalunya, la major part
del pressupost és absorbit per les prestacions contributives, amb 1.387.861
perceptors, i entre aquestes destaca el nombre de perceptors de pensions de
jubilació: 846.056 persones.

Malgrat l’envelliment de la població, s’observa que si el 1999 el percen-
tatge de la població perceptora d’una pensió sobre el total de la població era
del 22,5 %, el 2004 aquest valor ha disminuït fins al 21,6 %.

D’altra banda, cal remarcar que, en data 1 d’octubre de 2004, s’observa
que el 55,9 % de les pensions són inferiors al salari mínim interprofessional,
fixat en 490,8 euros. 

El nombre de beneficiaris de prestacions de la LISMI a Catalunya va
ser, de mitjana anual, de 6.522 persones, tenint en compte que una mateixa
persona pot tenir accés a diferents subsidis. Al llarg de l’any 2004 s’observa
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un descens del nombre de beneficiaris, atès que, al mes de gener, n’eren
6.904 i, al desembre, 5.882.   

Pel que fa a la protecció de les situacions d’atur, el Reial decret llei 3/2004,
a través del qual s’augmenta el SMI i es crea el nou IPREM, afecta el sistema
de protecció d’atur, atès que es vinculen al nou indicador els imports mínims i
màxims de la prestació contributiva, així com l’import del subsidi i de la renda
activa d’inserció. 

En la línia iniciada l’any 2001, continua l’augment del nombre de bene-
ficiaris de prestacions d’atur, que, l’any 2004, a Catalunya es va situar en
una mitjana de 175.430 persones. D’aquestes, 127.808 persones percebien
prestacions de nivell contributiu; 46.056, el subsidi, i 1.566, la renda activa
d’inserció. En els diversos nivells de prestacions d’atur, la majoria de bene-
ficiaris són dones. La finalització del contracte temporal continua sent la
principal causa d’accés a les prestacions contributives d’atur.

Pel que fa a la cobertura del sistema de protecció d’atur, l’any 2004, la
taxa bruta de cobertura a Catalunya, segons el MTAS, ha estat del 85,76 %,
gairebé 3 punts per sobre de la de l’any anterior, i, per tant, s’ha mantingut
la tendència a l’augment registrada els tres anys anteriors. 

MEDI AMBIENT

Amb relació al medi natural i, en primer lloc, pel que fa als incendis, a
Catalunya se n’han registrat 551 l’any 2004, la qual cosa representa una dis-
minució del 21,8 % respecte de l’any anterior. Les comarques amb un nom-
bre més alt d’incendis han estat l’Alt Empordà i el Baix Llobregat, i la que
ha tingut un nombre més elevat d’hectàrees cremades ha estat el Baix
Empordà. La primera causa d’aquests incendis han estat les negligències,
les quals representen el 41 % del total de les causes.

Quant a l’estat de les aigües, s’han definit els objectius que les masses
d’aigua hauran de complir abans del final del 2015, per tal de complir les
exigències de la Directiva marc de l’aigua. Pel que fa a les depuradores, cal
destacar que el seu percentatge, d’acord amb la Directiva 91/271CEE, ha
anat disminuint al llarg dels anys. Com a mostra d’aquesta afirmació, el
percentatge de compliment era del 98,5 % el 1998 i ha passat a ser del 95,6
% el 2003. Una altra dada a remarcar és que el grau de compliment de la
Directiva vigent d’aigües de bany de les platges controlades és del 100 %.

Pel que fa a la qualitat de l’aire, les dades corresponents al període
2002-2003 prenen com a criteri els nivells màxims d’immissió establerts a
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la normativa europea. Destaca, d’una banda, el comportament de l’ozó a
l’àrea mediterrània, el qual es considera diferent i no és exportable a la resta
d’Europa, i, de l’altra, el clorur d’hidrogen, que ha superat el límit diari a
Constantí, a Flix i a Igualada.

En l’àmbit dels residus municipals, el total de recollida selectiva, l’any
2003, ha estat de 939.226 tones i els residus predominants han estat el paper
i el cartró. Pel que fa als residus de la construcció, l’any 2003 n’hi ha hagut
6.315.283,44 tones.

CULTURA, ESPORTS, LLEURE I CONSUM

Seguint la pauta dels darrers anys, en l’àmbit de la cultura la despesa pú-
blica és la principal font de finançament. Pel que fa al cinema en català, les
dades de l’any 2003 (darreres dades disponibles) són positives: augmenta
el nombre de pel·lícules en català, tot i que l’increment més important es
registra en el nombre de sessions en aquesta llengua (el 38,6 %). D’altra
banda, el nombre d’espectadors de pel·lícules en català s’incrementa el 18,3
%, mentre que la recaptació d’aquest tipus de pel·lícules creix el 19,3 %. 

L’any 2004 destaca per ser l’Any Europeu de l’Educació per mitjà de
l’Esport, una iniciativa comunitària amb l’objectiu de reforçar els lligams
entre el món esportiu i l’educatiu, i demostrar que l’esport transmet uns va-
lors cívics que contribueixen a una millor educació.

Pel que fa a la producció editorial, es constata que, malgrat que augmen-
ta any rere any la xifra anual de títols editats, Catalunya segueix perdent pes
relatiu en el total de l’edició de l’Estat.

Amb relació al català, i sobre la base dels resultats de l’Estadística
d’usos lingüístics a Catalunya, feta el 2003, convé destacar que gairebé la
meitat dels enquestats (el 48,8 %) considera el català com la llengua pròpia,
definida com la llengua que la persona entrevistada considera com la seva
llengua (amb què s’identifica), mentre que el castellà ho és per al 44,3 %.
Des d’un punt de vista territorial, les Terres de l’Ebre registren les taxes
més elevades d’ús exclusiu del català, mentre que les més baixes es concen-
tren en l’àmbit metropolità. Entre els principals reptes de l’actual política
lingüística figura l’aprenentatge del català per part dels immigrants. 

D’altra banda, en relació amb el consum i la defensa del consumidor, la
Generalitat de Catalunya ha creat l’Agència Catalana de Consum, que as-
sumeix totes les competències en aquest àmbit. S’han incrementat les san-
cions a les empreses de telefonia –per serveis d’Internet i connexions a
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línies ADSL– i de venda de pisos, que l’any 2004 concentren gran quantitat
de reclamacions dels consumidors. 

L’ECPF per a l’any 2004 confirma la consolidació de la recuperació del
consum de les famílies a Espanya, que, així, trenca amb una tendència des-
cendent iniciada el segon trimestre del 2001. El finançament de les decisi-
ons de despesa de les famílies es basa cada vegada més en el recurs del
crèdit. El 56,6 % del deute de les llars el constitueix la quantia pendent per
l’adquisició de l’habitatge principal, que és la partida de despesa més ele-
vada respecte al total de la despesa de les famílies. 

SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I LA INFORMACIÓ

La indústria de la informació està superant el seu propi desenvolupa-
ment tecnològic per esdevenir un factor productiu més per a la resta de
branques de l’economia, bé sigui en branques que en fan un ús intensiu,
com són les finances o la indústria química, o en d’altres on l’aplicació és
més incipient i menys intensiva, com ara el tèxtil i la distribució comercial.

D’aquesta manera, la confluència i les interrelacions entre el procés de
digitalització i els seus usos productius generen un flux interactiu que es
tradueix en forma d’importants augments de productivitat i competitivitat
d’economies, sectors o empreses.

Tenint en compte les característiques pròpies de Catalunya, cal desen-
volupar una societat de la informació (SI) que permeti crear una economia
diferenciada que aporti valor afegit per la via tecnològica i amb uns valors
propis que no es puguin replicar fàcilment en regions amb uns costos de
producció industrial molt més baixos, com poden ser l’Europa de l’Est, o,
fora d’Europa, el Sud-est asiàtic i la Xina.
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L’economia catalana i l’espanyola, amb un creixement del PIB del 2,6 % i el 2,7 %,

respectivament, es tornen a situar l’any 2004 entre les més dinàmiques de l’Eurozona.

No obstant això, en ambdós casos aquest creixement es continua sustentant en la de-

manda interna i s’accentua la contribució negativa del sector exterior. 

En l’increment de la demanda interna hi ha tingut un paper important, a diferèn-

cia de l’exercici anterior, un dinamisme més gran del creixement de la inversió en

béns d’equipament, si bé cal assenyalar que aquest és degut bàsicament a l’increment

de les importacions d’aquesta tipologia de béns.

D’altra banda, tot i que de manera més moderada que el de la resta de compo-

nents de la demanda interna, el creixement de la despesa en consum també s’ha ac-

celerat. A Catalunya, com a Espanya, aquest fet s’està produint de forma paral·lela

al fort augment de l’endeutament de les famílies, que s’associa, en gran mesura, a

l’accés a l’habitatge. Aquesta circumstància, en un escenari de taxes d’interès a l’al-

ça i d’una hipotètica contenció de la demanda i de l’activitat en el mercat immobiliari

a mitjà termini, podria llastar el dinamisme que fins al moment ha mostrat aquest

component de la demanda interna.

Els desequilibris que hi ha entre la demanda interna i l’externa poden ser un indici

d’existència de problemes de competitivitat de la nostra economia. El diferencial d’infla-

ció, el baix creixement de la productivitat en relació amb l’Eurozona i l’apreciació de

l’euro s’han erigit com els principals responsables de la pèrdua de competitivitat acumu-

lada en els darrers anys. 

Des del punt de vista de l’oferta, tant a Catalunya com a Espanya continua la re-

cuperació de la indústria, la millora dels serveis i el retrocés del sector primari. En

aquest darrer cas, la taxa de creixement del valor afegit se situa en l’1,5 % i  el -0,6 % a

Catalunya i a Espanya, respectivament. Aquesta evolució implica, no obstant això, un

alentiment significatiu de la tònica negativa mostrada per aquest sector en relació amb

l’exercici 2003, especialment en el cas de Catalunya, on experimenta un retrocés en

termes de generació de valor del 4,7 %. En el cas de la indústria, a diferència del que

ha succeït en el conjunt de l’Estat, a Catalunya la recuperació respon íntegrament a

la tònica positiva de la producció de béns intermedis i de l’energia, que compensa les

caigudes de la producció dels béns de consum i d’equipament.
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Aquesta evolució ha contribuït que, durant l’any 2004, el resultat ordinari net de

les empreses catalanes hagi crescut, com a mitjana, l’11,7 %. Aquest registre, el mi-

llor dels darrers cinc anys, representa un increment del 2,1 % respecte de l’any 2003.

Aquest avenç és imputable, en part, a la moderació del creixement que durant l’exercici

2004 experimenten les despeses de personal en relació amb l’augment del valor afegit,

així com a l’evolució favorable de les dotacions per a amortitzacions i provisions. 

Pel que fa a les empreses financeres, el 31 de desembre de 2004, la variació in-

teranual del resultat net d’impostos de les caixes d’estalvi i dels bancs amb seu a

Catalunya se situa en el 16,2 % i el 19,6 %, respectivament. Aquests resultats es pro-

dueixen en un context d’acceleració notable del creixement dels dipòsits (excepte en

el cas de les cooperatives de crèdit a Catalunya), més intensa (en el cas de les caixes,

i no en el dels bancs), a Catalunya que a Espanya.

En matèria de preus, l’any 2004 la inflació catalana ha mantingut el creixement

en el 3,5 %, sense variacions en relació amb l’any anterior, així com els diferencials

respecte a Espanya i Europa. Els grups de despesa més inflacionaris han estat els

productes energètics, els aliments sense elaboració i els serveis. En canvi, el creixe-

ment de la inflació subjacent (el 3,1 %) ha estat inferior que el de l’IPC, fet que ha

confirmat la tendència a la baixa observada des de l’any 2002. L’evolució positiva de

la inflació subjacent respon principalment al comportament dels preus dels béns indus-

trials (excloent-hi l’energia), que, amb un increment de l’1,5 %, mantenen l’any 2004

taxes d’inflació inferiors a les taxes mitjanes experimentades els deu darrers anys.

Els altres dos components de la tendència de fons dels preus de l’economia, els ali-

ments elaborats i els serveis, mantenen inflacions superiors a les experimentades els

deu darrers anys, especialment l’alimentació elaborada, que es troba en una tendèn-

cia d’acceleració dels seus preus. 

Els preus industrials han accelerat el seu creixement, encara que per sota dels es-

panyols, però just per sobre dels preus industrials europeus. Aquesta acceleració

respon principalment a l’evolució dels béns intermedis i dels béns de consum. 

Per la seva banda, els salaris segons convenis han mostrat uns creixements lleugera-

ment inferiors als de l’any precedent, en nivells pràcticament iguals a la inflació. A l’agri-

cultura, la indústria i la construcció, els creixements salarials pactats se situen per sobre

de la inflació, mentre que als serveis han estat per sota, igual que l’any 2003. 
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El creixement dels costos laborals totals s’ha desaccelerat fins al 3,6 %, si bé es

troba per sobre del creixement espanyol. El creixement dels costos salarials ha estat

del 2,2 % i el dels altres costos, del 3,6 %. 

En aquest context macroeconòmic, cal emfasitzar la importància, palesa a

l’Acord estratègic per a la internacionalització i la qualitat de l’ocupació i la com-

petitivitat de l’economia catalana, de l’evolució de facetes clau, com són la dotació

d’infraestructures de transport i la situació de l’R+D+I. Aquests factors condicionen

la competitivitat i l’eficiència de l’economia catalana i determinen, en conseqüència,

la seva capacitat de creixement. 

En matèria d’infraestructures de transport, malgrat les inversions realitzades els

darrers anys (ampliació del port, nova terminal de l’aeroport, etc.), que ens acosten

a la mitjana d’inversió en infraestructures de la resta de l’Estat i que han contribuït

de manera significativa que la inversió per càpita de l’Estat a Catalunya hagi assolit

l’any 2004 el 99,5 % de la mitjana espanyola, el dèficit de Catalunya en infraestruc-

tures no s’ha corregit. Així, persisteixen diverses mancances en les infraestructures

de mobilitat catalanes com poden ser el dèficit d’autovies lliures de peatge o l’exis-

tència de limitacions de connexió. S’observa, doncs, la necessitat d’aplicar mesures

d’accés sostenible intra i intercomarcals, així com als principals polígons industri-

als, tot potenciant noves línies de transport regular i adaptant els horaris de trans-

port als horaris de treball per tal de facilitar la mobilitat laboral.

Pel que fa a la despesa en R+D, tot i augmentar el seu pes fins a l’1,38 % del PIB,

segons les darreres dades del 2003, aquest ritme de creixement serà insuficient per

assolir l’objectiu del 3 % del PIB per a l’any 2010 acordat pels caps d’Estat i de Go-

vern al Consell Europeu de Barcelona del 2002. Tot i així, aquesta xifra se situa dins

els objectius del III Pla de recerca de Catalunya 2001-2004, on es xifrava l’objectiu

de l’1,4 %. Catalunya ocupa la quarta posició en la relació de comunitats autòno-

mes que més destinen a aquest concepte en relació amb el PIB, després de Madrid,

el País Basc i Navarra. La despesa en R+D per ocupat a Catalunya és de 56.145 euros,

el 3,5 % per sobre de la mitjana espanyola, però el -9,3 % per sota de la comunitat

de Madrid, el -3,8 % per sota del País Basc i el -42,8 % per sota de la mitjana de

la UE-15 l’any 2002. La despesa en R+D es reparteix el 33,4 % en el sector públic

i el 66,6 % en el sector privat; en aquest sentit, el dèficit més gran en R+D tant res-
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pecte a la mitjana d’Espanya com a la mitjana de la UE-15 s’observa en la despesa

en R+D feta pel sector administracions públiques.

Pel que fa a les despeses d’innovació, des de l’any 2000 i fins al 2003 han crescut

a un ritme lent, del 3,9 % anual acumulatiu; així, en relació al conjunt de l’Estat

i des de l’any 2000, Catalunya ha perdut pes relatiu i s’ha situat en el 23,7 %. Més

del 80 % d’aquesta despesa es du a terme a les empreses i destaca l’esforç fet per les

petites i mitjanes empreses, amb un creixement del 2000 al 2003 del 5,7 % anual acumu-

latiu, mentre que les grans empreses han reduït la despesa en innovació en un -1,5 % anu-

al acumulatiu en el mateix període.

En general, la recaptació del Govern central a Catalunya va créixer l’any 2004

el 10,5 % respecte de la recaptació de l’any 2003, un creixement per sobre de l’evo-

lució que va mostrar el PIB nominal. Els tributs més dinàmics han estat l’impost de

societats, l’IVA i els impostos sobre el tràfic exterior (per l’evolució positiva de les im-

portacions). Per contra, el menys dinàmic ha estat l’IRPF, que ha mostrat un creixement

modest del 3,1 %, explicable per les modificacions introduïdes en aquesta figura impo-

sitiva a partir de la reforma fiscal de l’any 2002.

La desviació de les despeses i dels ingressos ha propiciat, entre d’altres, que la

liquidació del pressupost de la Generalitat de l’any 2004 s’hagi saldat amb una ne-

cessitat de finançament liquidada el 15,8 % menor de la que s’havia pressupostat

per a l’any 2004. Tot i així, el dèficit se situa en 850 milions d’euros. Com a con-

seqüència, l’endeutament total ha augmentat el  9,1 % i s’ha situat en 18.942 milions

d’euros.

De l’anàlisi de l’evolució de la pressió fiscal exercida per les diverses figures im-

positives sobre el PIB podem concloure que la tendència mitjana a Europa ha estat

la progressiva disminució del pes dels impostos directes sobre el PIB, acompanyada

d’un manteniment del pes de la imposició indirecta. En termes relatius, doncs, gua-

nya importància relativa la imposició indirecta en relació amb la directa. Les cotit-

zacions socials han augmentat en general a tot Europa.

A Espanya, i segons les dades d’Eurostat, també baixa el pes de la recaptació di-

recta sobre el PIB, però puja el de la recaptació indirecta, de manera que l’efecte en

termes relatius és més pronunciat. Les cotitzacions socials pugen moderadament.
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Aquest mateix patró es reprodueix pel que fa als impostos a Catalunya: si bé aquí no
puja tan accentuadament la imposició indirecta, baixa la directa, un comportament
que ens aproxima una mica més al patró de comportament europeu.  

L’any 2004 el ritme de constitució de noves cooperatives continua la tendència decrei-
xent observada des de l’any 1999. El nombre més elevat de cooperatives es concentra en
la demarcació de Barcelona i la majoria són cooperatives de treball associat.





MERCAT DE TREBALL,
RELACIONS LABORALS,

SEGURETAT I SALUT
EN EL TREBALL
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Les dades sobre el mercat de treball a Catalunya per a l’any 2004 mostren que es
manté la tendència al creixement de l’ocupació i a la reducció de l’atur, però amb

menys intensitat que en anys anteriors i amb menys força que a Espanya.

La població activa a Catalunya és de 3.191.100 persones, fet que representa una taxa

d’activitat del 59,8 %, 4 punts superior a l’estatal. La diferència entre l’activitat mascu-
lina i la femenina continua sent considerable: el 70 % i el 50,1 %, respectivament. 

La població ocupada és de 2.899.100 persones, fet que significa un increment
interanual, impulsat especialment pel creixement de l’ocupació femenina, de l’1,3 %,
mentre que a Espanya l’augment és del 2,5 %. La taxa d’ocupació a Catalunya és
del 54,3 % i la femenina, del 44,2 %.  

Si s’observen les taxes d’ocupació de 15 a 64 anys per mesurar la convergència
amb la UE i el grau d’assoliment de l’EEO, se’n desprèn que l’any 2003 la taxa d’ocu-

pació per aquesta franja d’edat era, a Catalunya, del 66,6 %, a Espanya del 59,7 %,
a la UE-15 del 64,3 % i a UE-25 del 62,9 %; per tant, Catalunya presenta el mi-
llor indicador. No és així per a la taxa d’ocupació femenina, que a Catalunya és
del 54,8 %, 1,2 punts per sota de la de la UE-15. 

Cal tenir en compte que, segons la nova metodologia EPA 2005, les estimacions de la
població activa el 2004 augmenten de 248.900 persones, però quasi no queda afectada la

taxa d’activitat, que se situa en el 60,3 %. Així mateix, segons aquestes estimacions,
el nombre d’ocupats a Catalunya s’incrementa de 207.400 persones i la taxa d’ocu-
pació, 0,6 punts. Cal destacar que 189.200 dels ocupats que afloren són d’origen estran-

ger i, per tant, les noves dades de l’EPA permeten reflectir millor la presència en el
mercat de treball de la població immigrada. Segons aquestes dades, la població ocupada
nascuda a l’estranger representa el 12,1 % del total de la població ocupada.

Les persones assalariades a Catalunya l’any 2004 augmenten l’1,2 % respecte
del 2003, i arriben a 2.381.600 persones, i ho fan relativament més els assalariats
indefinits (1,3 %) que els temporals (0,6 %). La taxa de temporalitat al sector públic

s’ha incrementat des del 16,5 % el 2003 fins al 17,9 % el 2004. La taxa de temporalitat
a Catalunya és elevada, del 21,9 %, però inferior a l’espanyola, que és del 30,6 %.

En la mateixa línia, la mitjana anual d’afiliats a la Seguretat Social l’any 2004 a
Catalunya és de 3.073.300 persones, fet que representa un increment interanual del 2,5 %.
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L’afiliació estrangera és el 7,6 % del total i Catalunya és la comunitat autònoma amb

més nombre de treballadors estrangers afiliats, que representen el 22,4 % del total
d’estrangers a Espanya.

El nombre de persones en atur és pràcticament el mateix que el de l’any anterior;
per tant, la intensitat en la reducció de l’atur s’alenteix i, enguany, 292.100 persones
es troben sense feina a Catalunya. A Espanya, en canvi, la reducció interanual de

l’atur és del 2,5 %, amb 2.073.800 persones desocupades. Tot i  així, la taxa d’atur
catalana (9,2 %) és inferior a l’espanyola  (10,8 %). 

La diferència entre les taxes masculines i femenines és superior per al conjunt
d’Espanya (7 punts superiors per a les dones) que a Catalunya, on la distància és
de 4,6 punts. 

La taxa d’atur juvenil està molt per sobre de la mitjana i per sobre dels índexs
europeus; així, a Catalunya la taxa d’atur per als joves de 16 a 19 anys és del 30 %
i per als de 20 a 24 anys, del 20 %.

D’altra banda, els indicadors d’atur de llarga durada són prou positius i mostren
que el 55,7 % dels desocupats triguen menys d’un any a trobar una feina. 

La nova metodologia EPA incrementa de 41.400 persones l’atur a Catalunya i la

taxa d’atur amb mig punt més, que, per tant, assoleix el 9,7 %.

La mitjana anual de persones registrades com a aturades a les oficines del SOC
és de 204.543, fet que significa un increment interanual del 2,4 %. Malgrat això, es man-
té la tendència, iniciada l’any 2003, a la disminució d’ofertes d’intermediació laboral
gestionades pel SOC, que representen el 29 % del total d’ofertes gestionades arreu de
l’Estat.

Pel que fa als pactes territorials per l’ocupació, l’any 2004 hi ha hagut 23 pactes

vigents a Catalunya, als quals s’ha atorgat una subvenció de 13.764.234 euros, que
representa quasi el doble del finançament de l’any anterior.

L’1 de gener del 2004 ha entrat en vigor a Espanya el nou model de formació con-
tínua. D’altra banda, aquest any ha estat el primer de funcionament del Consorci per
a la Formació Contínua de Catalunya, mitjançant la gestió de les convocatòries de
contractes programa i d’accions complementàries. 
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L’any 2004 el nombre de contractes laborals amb lloc de treball a Catalunya que

s’han registrat ha augmentat el 20,8 % i s’ha trencat així la tendència a la baixa de

la contractació d’aquests darrers anys. 

Del total de contractes registrats, el 87,4 % són temporals,  0,5 punts més que l’any

anterior. D’aquests, el 45 % tenen una durada que no sobrepassa els tres mesos. 

Una característica remarcable del perfil dels contractes subscrits és que el 63,6 %

de la contractació recau sobre treballadors amb estudis primaris i, pel que fa a les em-

preses contractants, gairebé la meitat de la contractació la realitzen empreses amb

menys de 50 treballadors. 

L’índex de rotació laboral, l’any 2004, ha estat de 3,55 contractes per persona.

Les persones que han rotat l’any 2004 en el mercat laboral han estat 423.095, les quals

representen el 17,1 % del total d’assalariats. És remarcable que el 50 % del conjunt d’as-

salariats de menys de 25 anys han rotat en el mercat de treball i que, del conjunt de la

població que ha rotat en el mercat de treball, el 29,2 % han estat contractats en una

mateixa empresa i el 70,8 % per diferents empreses.

Per segon any consecutiu s’ha registrat un descens tant en el nombre d’expedients

de conciliacions individuals tramitats per acomiadament com en el d’acomiadaments

efectius produïts. Igual que l’any anterior, els acomiadaments afecten majoritària-

ment els treballadors del sector de la indústria i els serveis. 

Les extincions de contractes de treball per expedients de regulació d’ocupació

han descendit el 28 % i s’han concentrat majoritàriament en la indústria tèxtil.

Pel que fa a la negociació col·lectiva, hi ha hagut 821 acords col·lectius amb inici

de vigència l’any 2004, 663 dels quals són d’empresa i 158 de sector. Aquests

acords col·lectius afecten 202.094 empreses i 1.808.190 treballadors. És remarca-

ble que el 99,7 % de les empreses i el 90,7 % dels treballadors estan afectats per

acords sectorials. D’altra banda, aquest any també hi ha hagut una disminució dels

acords de vigència anual, tendència que s’ha anat produint des de l’any 2000. 

A Catalunya, la jornada anual mitjana pactada en els acords col·lectius amb vigència

econòmica l’any 2004 ha estat de 1.758,5 hores. Els acords de sector pacten una jornada

superior als acords d’empresa i la diferència és en 162,9 hores més. La jornada pactada
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es manté amb petites diferències respecte a l’any anterior. S’ha de tenir en compte que

aquesta diferència pot ser motivada perquè les bases de dades del Departament de Tre-

ball i Indústria no permeten fer el seguiment de convenis concrets, atès que només se cen-

tren en els convenis amb vigència econòmica de l’any que s’analitza.

Pel que fa a l’increment salarial mitjà pactat en la totalitat d’acords de

Catalunya, aquest any 2004 ha estat del 3,5 %, un cop feta la revisió salarial; en els

acords d’empresa, l’increment ha estat del 3,4 % i en els acords de sector, del 3,6 %.

Amb relació a la conflictivitat laboral, es pot assenyalar el descens del nombre de

vagues el 31,6 %, si bé el nombre de treballadors participants ha augmentat el 28,7 %

i les jornades perdudes han estat el doble de les que es van perdre l’any anterior. 

L’anàlisi de l’evolució de l’accidentalitat, tant a Catalunya com al conjunt de

l’Estat, mostra una tendència al descens durant els darrers cinc anys. Amb tot, cal

constatar que la política en matèria de seguretat i salut en el treball es limita a la

producció de normativa.

A Catalunya, l’any 2004, els accidents laborals s’han reduït l’1,09 % en relació

amb l’exercici anterior. Del total de 333.693 accidents, el 47,2 % han tingut com a

conseqüència la baixa del treballador. 

Cal destacar l’augment del 23,7 % experimentat pels accidents in itinere. Malgrat

aquest augment, els accidents mortals produïts en els desplaçaments disminueixen de

manera significativa: 66 accidents, amb una disminució del 26,7 %, la xifra més baixa

dels darrers sis anys. 

Pel que fa als accidents amb baixa en jornada de treball, Catalunya presenta un

davallada de l’accidentalitat a partir de l’any 2002; i les xifres del 2004 estan fins i

tot per sota de les del 2000, amb 25.772 accidents menys i una reducció del  14,5 %

respecte d’aquest any.

Els accidents mortals disminueixen en conjunt el 10 %, si bé la mortalitat produ-

ïda durant la jornada de treball disminueix l’1,3 %. 

Tot i que els valors en nombres absoluts es presenten molt dispars entre els dos

gèneres, la proporció dins de les diferents gravetats respecte al total de cadascun
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dels sexes es manté relativament constant. Del total d’accidents, 157.621, el 77,1 %
corresponen als homes (el 0,9 % menys que l’any 2003) i el 22,9 % els han patit dones
(el 0,9 % més que durant el període anterior). 

Pel que fa als accidents greus, han experimentat un increment de l’1,2 % respecte
de l’any 2003. Si se’n fa l’anàlisi per gènere, els homes presenten xifres inferiors a
l’any anterior, el 2,8 %, i en els cas de les dones hi ha un augment del 43,8 %. 





 CONDICIONS DE VIDA
I PROTECCIÓ  SOCIAL
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Pel que fa a la dinàmica demogràfica, es constata que el creixement de la població

resident a Catalunya, que arriba als 6.813.319 habitants, s’explica bàsicament per la

immigració, atès que, segons les darreres dades, que són del 2003, el  91,4 % dels

nous empadronats són immigrants. 

La característica més significativa de l’evolució de l’estructura de la població a

Catalunya és l’augment del pes dels grups d’edat més avançada i, dins d’aquests,

dels més grans de 85 anys, amb una proporció més elevada de dones: el sobreenve-

lliment a Catalunya és femení. 

Segons la nacionalitat dels residents empadronats a Catalunya, el 90,6 % tenen

nacionalitat espanyola. Dels 642.846 habitants que tenen nacionalitat no espanyola,

independentment del lloc de naixement, el 40 % tenen nacionalitats americanes (ma-

joritàriament equatorians), el 29 % africanes, el 23 % europees i el 8 % asiàtiques. 

D’altra banda, a Catalunya, el nombre d’estrangers amb targeta o autorització

de residència en vigor el 31 de desembre del 2004 és de 462.046 persones, el 20,3 %

més que l’any anterior. 

Pel que fa a les dades relatives a la salut, destaca el creixement d’una dècima de

la mortalitat infantil tant a Catalunya com la resta de l’Estat, tot i que és, en nombres

absoluts, inferior a la mitjana comunitària, que trenca amb la tendència decreixent

dels darrers anys. Així mateix, el trastorn mental s’ha convertit en una causa de mor-

talitat d’importància creixent. 

Un aspecte preocupant de la salut de la població catalana és l’elevada sinis-

tralitat. Mereix una especial menció la freqüència d’accidents domèstics en els

menors de 24 anys (el 37,6 %). A l’Estat, la incidència dels sinistres per al conjunt

de les llars ha estat de 12,6 per cada 100 domicilis. Pel que fa als accidents de trànsit,

les dades del 2004 són positives respecte de les del 2003, atès que són les més baixes

registrades en els darrers 25 anys. 

Pel que fa als hàbits alimentaris, destaca l’increment de la prevalença d’obesitat

masculina en els darrers anys, sobretot entre els més joves. Així mateix, destaca l’ele-

vada continuïtat en el consum d’alcohol i de cànnabis en els joves de 14 a 18 anys. 

D’altra banda, es constata que, malgrat els esforços esmerçats, les llistes d’espe-

ra segueixen sent un dels problemes del nostre model sanitari que les diferents admi-
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nistracions amb competències en matèria de salut intenten resoldre per diferents

vies, sense gaire èxit.

Pel que fa a l’àmbit de l’educació, l’any 2003, darrer any del qual es disposa de

dades, el 75 % de la despesa del Departament d’Educació es destina a centres pú-

blics i la resta, als centres concertats. 

La despesa, en el primer cicle infantil, és de 4.999 euros per alumne als centres

públics propis de la Generalitat i de 690,1 euros per alumne als centres de la xarxa

municipal; mentre que a les llars privades subvencionades és de 1.297,4 euros per

alumne. Cal tenir present que la despesa per alumne als centres públics de la xarxa

municipal no comptabilitza els recursos destinats per l’Administració local.

Pel que fa a l’educació infantil de segon cicle i primària, la despesa és de 2.691,5

euros per alumne als centres públics, mentre que la despesa que fa el Departament

d’Educació als centres concertats és de 1.675,7 euros per alumne. Finalment, en

l’etapa de secundària (ESO, cicles formatius i batxillerat), el Departament d’Educa-

ció destina 4.958 euros per alumne als centres públics i 2.679,3 euros per alumne als

centres privats concertats.

El curs 2003-2004 el nombre d’alumnes estrangers en l’educació no universitària

ha continuat augmentant i és de 76.459, que, seguint la tendència d’anys precedents,

es concentren de manera més intensa en la xarxa de centres públics.

El sistema d’universitats públiques catalanes està experimentant els darrers tres

cursos una caiguda progressiva d’alumnes matriculats, que s’ha repartit pràctica-

ment en totes les universitats públiques, tret de la UPF.

La despesa de les universitats públiques catalanes l’any 2003 és el 4 % superior

al pressupost liquidat del 2002. I, per tant, la despesa per alumne de les universitats

públiques catalanes hauria augmentat el 10,1 % el curs 2003-2004.

L’any 2004 s’ha reduït lleugerament la dinàmica expansiva que els darrers anys

ha experimentat l’habitatge. Així, hi ha hagut un creixement de la construcció resi-

dencial del 3 %, i un creixement del valor de les hipoteques constituïdes per habitatge

del 23,7 %. Malgrat això, les xifres de producció d’habitatges d’obra iniciada

(98.481) i d’obra acabada (71.101) segueixen sobrepassant de molt les necessitats

primàries d’habitatge de la població (entre 32.000 i 47.500 habitatges/any). Conti-
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nua en augment el nombre d’habitatges iniciats per cada 1.000 habitants, 14,2 ‰, el

valor màxim dels darrers 21 anys.

El preu mitjà de venda dels habitatges nous a Catalunya l’any 2004 ha augmentat

el 21,3 % respecte de l’any anterior i ha estat de 2.614 euros per metre quadrat cons-

truït. S’ha produït una lleugera disminució en la distància de preus entre Barcelona

i la seva conurbació i la resta de Catalunya.

L’esforç que ha de fer la ciutadania per accedir a l’habitatge, calculat en relació

amb el cost salarial mitjà total de Catalunya, s’accelera en relació amb els dos dar-

rers anys i es constaten uns increments de pràcticament deu punts percentuals de

l’esforç de compra en tots els àmbits territorials.

Així mateix, els preus mitjans de venda dels habitatges de segona mà augmenten

el 22,6 %, per sobre del creixement dels preus de l’habitatge de nova construcció. 

D’altra banda, el lloguer mitjà contractual del total de Catalunya és de 620 euros

al mes l’any 2004, i ha accelerat el seu creixement en relació amb l’any 2003, per la

qual cosa s’ha situat en el 26,6 %.

La construcció d’habitatges protegits es recupera lleugerament l’any 2004. Els

habitatges de nova construcció protegits augmenten el 17,8 % i se situen en 6.037 ha-

bitatges. Tot i així, el pes dels habitatges nous protegits sobre els habitatges lliures

se segueix mantenint reduït, en el 6,7 %. Els promotors sense finalitat de lucre absor-

beixen el 70,1 % de la construcció d’habitatges protegits i, atenent al tipus de pro-

moció, la participació de l’habitatge social estricte representa el 33,4 % del total

d’habitatges protegits.

L’increment continuat dels preus de venda d’habitatge, malgrat l’existència d’una

potent oferta d’habitatges, tant de nova construcció com de segona mà, fa que cada

cop més segments socials tinguin dificultats per accedir a un habitatge.

El reduït parc d’habitatges de lloguer en el nostre país, també a preus molt ele-

vats, i, sobretot, la insuficient promoció d’habitatges protegits, en règim de compra

o de lloguer, agreuja aquesta problemàtica social.

En l’àmbit de la protecció social, de l’anàlisi del PHOGUE per a l’any 2001 es

pot concloure que la pobresa a Espanya es concentra majoritàriament en el col·lectiu

de dones més grans de 65 anys que viuen soles. 
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D’altra banda, els nivells de cobertura dels serveis que configuren el nucli central

de les prestacions per a persones en situació de dependència palesen la incoherència

entre el plantejament defensat per les administracions “d’envellir a casa” i l’esforç

inversor que s’ha dut a terme per aconseguir-ho. 

Amb relació a les prestacions econòmiques a Catalunya, la major part del pres-

supost és absorbit per les prestacions contributives, amb 1.387.861 perceptors,

846.056 dels quals perceben pensions de jubilació.

Malgrat l’envelliment de la població, ha disminuït el percentatge de la població

perceptora d’una pensió, que l’any 2004 s’ha situat en el 21,6 %, enfront del 22,5 %

de l’any 1999.

 D’altra banda, cal remarcar que, en data 1 d’octubre de 2004, s’observa que gairebé

el 56 % de les pensions són inferiors al salari mínim interprofessional, fixat en 490,8 euros. 

El nombre de beneficiaris de prestacions de la LISMI a Catalunya va ser, de mit-

jana anual, de 6.522 persones, tenint en compte que una mateixa persona pot tenir

accés a diferents subsidis. 

En la línia iniciada l’any 2001, continua l’augment del nombre de beneficiaris de

prestacions d’atur, que l’any 2004 a Catalunya se situa en una mitjana de 175.430 per-

sones, 127.808 de les quals perceben prestacions de nivell contributiu; 46.056, el subsidi,

i 1.566, la renda activa d’inserció. 

Novament es constata que, en els diversos nivells de prestacions d’atur, la majo-

ria de beneficiaris són dones i que la finalització del contracte temporal continua

sent la principal causa d’accés a les prestacions contributives d’atur.

Pel que fa a la cobertura del sistema de protecció d’atur, l’any 2004 la taxa bruta

de cobertura a Catalunya, segons el MTAS, ha estat del 85,76 %, gairebé 3 punts per

sobre de la de l’any anterior; per tant, es manté la tendència a l’augment registrada

els tres anys anteriors. 

Amb relació al medi ambient, l’any 2004 hi ha hagut el 19,5 % menys d’incendis

que l’any anterior, amb un total de 1.068,1 hectàrees cremades, 8.795,8 menys que

l’any anterior. Respecte de l’estat de les aigües, s’han definit els objectius que les

masses d’aigua hauran d’assolir abans del final del 2015, per tal de donar compli-

ment a les exigències de la Directiva marc de l’aigua. 
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Pel que fa a les depuradores, cal destacar que el seu percentatge, d’acord amb
la Directiva 91/271CEE, ha anat disminuint al llarg dels anys. Com a mostra
d’aquesta afirmació, cal assenyalar que el percentatge de compliment era del  98,5
% el 1998 i ha passat a ser del 95,6 % el 2003. Una altra dada a remarcar és que el
grau de compliment de la Directiva vigent d’aigües de bany de les platges controla-
des és del  100 %.

Pel que fa a la qualitat de l’aire, les dades corresponents al període 2002-2003
prenen com a criteri els nivells màxims d’immissió establerts a la normativa europea.
Destaca, d’una banda, el comportament de l’ozó a l’àrea mediterrània, el qual es
considera diferent i no és exportable a la resta d’Europa, i, de l’altra, el clorur d’hi-
drogen, el qual ha superat el límit diari a Constantí, a Flix i a Igualada.

Amb relació al consum i a la defensa del consumidor, la Generalitat de Catalunya ha
creat l’Agència Catalana de Consum, que assumeix totes les competències en aquest àm-
bit i ha incrementat el nombre de sancions a les empreses de telefonia i de venda de pisos,
que l’any 2004 concentren gran quantitat de reclamacions dels consumidors. 

L’ECPF, per a l’any 2004, confirma la consolidació de la recuperació del consum
de les famílies a Espanya, que trenca amb una tendència descendent iniciada el segon
trimestre del 2001. El finançament de les decisions de despesa de les famílies es basa
cada vegada més en el recurs del crèdit. El 56,6 % del deute de les llars el constitueix
la quantia pendent per a l’adquisició de l’habitatge principal, que és la partida de
despesa més elevada respecte al total de la despesa de les famílies. 

En l’àmbit de la societat del coneixement i la informació, es constata que la indústria
de la informació està superant el seu desenvolupament tecnològic per esdevenir un factor
productiu més per a la resta de branques de l’economia, bé sigui en branques que en fan
un ús intensiu, com són les finances o la indústria química, o bé en d’altres on l’aplicació
és més incipient i menys intensiva, com ara el tèxtil i la distribució comercial.

D’aquesta manera, la confluència i les interrelacions entre el procés de digitalització
i els seus usos productius generen un flux interactiu que es tradueix en forma d’importants
augments de productivitat i competitivitat d’economies, sectors o empreses.





Referències normatives a la memòria socioeconòmica
i laboral a Catalunya l’any 2004

L’ECONOMIA A CATALUNYA
L’ANY 2004
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Marc normatiu comunitari

Comunicació de la Comissió Europea sobre la promoció de societats cooperatives

a Europa. (COM (2004)18)

Directiva 2004/50/CE del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004

per la que es modifiquen la Directiva 96/48/CE del Consell relativa a la interoperabi-

litat del sistema ferroviari transeuropeu d’alta velocitat i la Directiva 2001/16/CE del

Parlament Europeu i del Consell relativa a la interoperabilitat del sistema ferroviari

transeuropeu convencional. (DOUE L 164, de 30.04.2004) 

Directiva 2004/51/CE del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004

per la que es modifica la Directiva 91/440/CEE sobre el desenvolupament dels ferro-

carrils comunitaris. (DOUE L 164, de 30.04.2004) 

Reglament (CE) núm. 881/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril

de 2004 pel que es crea una Agència Ferroviària Europea (Reglament de l’Agència).

(DOUE L 164, de 30.04.2004)

Reglament (CE) núm. 2223/2004 del Consell, de 22 de desembre de 2004, pel que

es modifica el Reglament (CE) núm. 1257/1999 sobre l’ajuda al desenvolupament ru-

ral a càrrec del Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola (FEOGA). (DOUE L

379, de 24.12.2004)

Marc normatiu estatal

Ordre TAS/216/2004, de 20 de gener, per la que s’estableixen les bases regulado-

res per a la concessió de subvencions pel foment de l’ocupació i la millora de la com-

petitivitat en les cooperatives i societats laborals. (BOE núm. 34, de 9.02.2004)

Reial decret llei 1/2004, de 7 de maig, pel que s’aplaça l’entrada en vigor de la Llei

39/2003, de 17 de novembre, del Sector Ferroviari. (BOE núm. 114, de 11.05.2004)

Reial decret 1598/2004, de 2 de juliol, pel que es modifica el Reglament General

de Conductors, aprovat pel Reial Decret 772/1997, de 30 de maig. (BOE núm. 173,

de 19.07.2004)
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Reial decret 1945/2004, de 27 de setembre, sobre traspàs de mitjans econòmics de
l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya per a l'exercici de les funcions
en matèria de transport marítim. (BOE núm. 236 i DOGC núm. 4229, de 30.09.2004)

Reial decret 2387/2004, de 30 de desembre, pel que s’aprova el Reglament del
Sector Ferroviari. (BOE núm. 315, de 31.12.2004)

Marc normatiu autonòmic

Reial decret 1945/2004, de 27 de setembre, sobre traspàs de mitjans econòmics de
l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya per a l'exercici de les funcions
en matèria de transport marítim. (BOE núm. 236 i DOGC núm. 4229, de 30.09.2004) 

Llei 11/2004, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2005. (DOGC núm. 4292, de 31.12.2004) 

Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres. (DOGC núm. 4292, de
31.12.2004) 



MERCAT DE TREBALL,
RELACIONS LABORALS,

SEGURETAT I SALUT
EN EL TREBALL
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Marc normatiu comunitari

Informe de la Comissió al Consell Europeu de Primavera 2004 “Hagamos Lisboa.
Reformas para la Unión ampliada”. (COM (2004) 29 final/2, de 20.02.2004)

Directiva 2004/37/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril del 2004,
relativa a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a
agents carcinògens o mutàgens al treball. (DOUE, L158 de 30.04.2004 i correcció
d’errades del 29.06.2004, L 229)

Directiva 2004/40/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril del
2004, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a l’exposició dels tre-
balladors als riscos derivats d’agents físics (camps electromagnètics). (DOUE, L159
de 30.04.2004 i correcció d’errades del 24.05.2004, L184) 

Recomanació del Consell, de 14 d’octubre de 2004, sobre l’aplicació de les polí-
tiques d’ocupació dels Estats membres.  (DOUE L326, de 29.10.2004)

Informe del Grup d’alt nivell presidit per Wim Kok, Hacer frente al desafío. La
Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, novembre de 2004. (http://eu-
ropa.eu.int/growthandjobs/pdf/2004-1866-EN-complet.pdf)

Directiva 2004/112/CE de la Comissió, de 13 de desembre del 2004, que adapta al
progrés tècnic la Directiva 95/50/CE del Consell relativa als procediments uniformes
de control del transport de mercaderies perilloses per carretera. (DOUE, L367, de
14.12.2004)

Marc normatiu estatal

Reial decret 1046/2003, d’1 d’agost, pel qual es regula el subsistema de formació
professional contínua. (BOE núm. 219, de 12.09.2003)

Llei 56/2003 d’ocupació. (BOE núm. 301, de 17.12.2003)

Resolució de 29 de desembre del 2003, de la Subsecretaria, per la qual es disposa
la publicació de l’acord del Consell de Ministres, de 19 de desembre del 2003, que
determina el contingent de treballadors estrangers de règim no comunitari a Espanya
per a l’any 2004. (BOE núm. 313, de 31.12.2003)
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Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals en matèria de coor-

dinació d’activitats. (BOE núm. 27, de 31.01.2004)

Reial decret 1595/2004, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1879/1996,

de 2 d’agost, pel qual es regula la composició de la Comissió Nacional de Seguretat

i Salut en el treball. (BOE núm. 160, de 3.07.2004)

Resolució de 8 de juliol del 2004 del Ministeri de la Presidència, per la qual es dis-

posa la publicació de l’acord que encomana a l’Institut Nacional de Seguretat Social i

al Servei Públic d’Ocupació Estatal/INEM la recepció de sol·licituds per a la renovació

i pròrroga de les autoritzacions de treball i residència. (BOE, núm. 165, de 9.07.2004) 

Pla d’Acció per al Regne d’Espanya any 2004. Aprovat pel Consell de Ministres

de 8 d’octubre de 2004.

Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret

1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de segu-

retat i salut per a la utilització pels treballadors d’equips de treball, en matèria de tre-

balls temporals en altura. (BOE núm. 274, de 13.11.2004)

Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de segu-

retat contra incendis en els establiments industrials. (BOE núm. 303, de 17.12.2004)

Reial decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la

Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya

i la seva integració social. (BOE núm. 6, de 07.01.2005 i correcció d’errades del Reial

decret 2393/2004. BOE núm. 130, de 01.06.2005)

Marc normatiu autonòmic

Acta del Comitè paritari d’interpretació, aplicació i seguiment de l’Acord Inter-

professional de Catalunya del TLC, que modifica el Reglament de funcionament del

TLC. (DOGC núm. 4071, de 16.02.2004)

Ordre TRI/10/2004, de 26 de gener, per la qual s’aprova el procediment de notifi-

cació electrònica dels accidents de treball. (DOGC núm. 4061, de 02.02.2004)
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Ordre TRI/215/2004. de 15 de juny, per la qual es modifica l’Ordre TRI/10/2004,
de 26 de gener, per la qual s’aprova el procediment de notificació electrònica dels ac-
cidents de treball. (DOGC núm. 4163, de 29.06.2004)

Decret 363/2004, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació
del Reglament electrotècnic per a la baixa tensió. (DOGC núm.4205, de 26.08.2004)

Decret 399/2004, de 5 d’octubre, pel qual es crea el registre de delegats i delegades
de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut. (DOGC núm.4234, de
7.10.2004)

Resolució TRI/1128/2004, de 21 de gener, disposa la inscripció i la publicació de
l’Acord de la Mesa de Seguretat i Salut Laboral en la Construcció a Catalunya.
(DOGC núm. 4121, de 28.04.2004)

Ordre TRI/376/2004, de 25 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases regula-
dores que han de regir les subvencions destinades als contractes programa per a la for-
mació de treballadors que promou el Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya. ( DOGC núm. 4249, de 28.10.2004)

Ordre TRI/404/2004, de 8 de novembre, per la qual s’estableixen les bases regu-
ladores que han de regir les subvencions destinades a la realització de les accions
complementàries i d’acompanyament a la formació que promou el Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya. (DOGC núm. 4259, de 12.11.2004)

Resolució TRI/3451/2004, de 12 de novembre, per la qual es disposa la inscripció
i la publicació de l’Acord de recomanacions en matèria de seguretat laboral per a la
negociació col·lectiva a Catalunya, amb caràcter d’acord interprofessional en matèri-
es concretes. (DOGC núm. 4286, de 23.12.2004)





CONDICIONS DE VIDA
I PROTECCIÓ SOCIAL L’ANY 2004
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SISTEMA SANITARI I SALUT

Marc normatiu comunitari

Reglament (CE) núm. 273/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de fe-

brer de 2004, sobre precursors de drogues. (DOUE L 47, de 18.02.2004)

Reglament (CE) núm. 851/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 21 d’abril

de 2004 pel que es crea un Centre Europeu per la prevenció i el control de les Malal-

ties. (DOUE L 142, de 30.04.2004)

Marc normatiu estatal

Reial decret 1800/2003, de 26 de desembre, pel que es regulen els gasos medicinals.

Aquest Decret desplega reglamentàriament l’article 54 bis de la Llei del medicament i

estableix les particularitats aplicables a l’autorització, la fabricació, la comercialització

i la dispensació dels gasos medicinals. (BOE núm. 11, de 13.01.2004)

Reial decret 223/2004, de 6 de febrer, pel que es regulen els assaigs clínics amb

medicaments, i que suposa la incorporació a l’ordenament jurídic espanyol de la Di-

rectiva 2001/20/CE. (BOE núm. 33, de 7.02.2004)

Reial decret 183/2004, de 30 de gener, pel que es regula la targeta sanitària individual,

i es dóna compliment al que estableix l’article 57 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de

cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut. (BOE núm. 37, de 12.02.2004)

Reial decret 434/2004, de 12 de març, pel que es crea la Comissió Interministe-

rial per a l’estudi dels assumptes amb transcendència pressupostaria per l’equilibri

financer del Sistema Nacional de Salut o implicacions econòmiques significatives,

i que dóna compliment a la disposició final segona de la Llei 16/2003. (BOE núm. 87,

de 10.03.2004)

Reial decret 339/2004, de 27 de febrer, sobre acreditació d’instituts d’investigació

sanitària en l’àmbit del Sistema Nacional de Salut, d’acord amb el que disposa l’arti-

cle 50 de la Llei 16/2003. (BOE núm. 63, de 13.03.2004)
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Reial decret  1720/2004, de 23 de juliol, pel que s’estableixen les tipologies fisiopa-

tològiques que permeten la superació dels límits generals establerts per a la fecundació

d’ovòcits en processos de reproducció assistida. (BOE núm. 180, de 27.07.2004)

Reial decret 2132/2004, de 29 d’octubre, pel que s’estableixen els requisits i pro-

cediments per a sol·licitar el desenvolupament de projectes d’investigació amb cèl·lu-

les troncals obtingudes de preembrions sobrants. (BOE núm. 262, de 30.10.2004) 

Reial decret 2198/2004, de 25 de novembre, pel que es determinen els col·lectius

als que es dirigeixen les polítiques de cohesió a efectes del seu finançament pel Fons

de cohesió sanitària durant l’exercici 2004. (BOE núm. 285, de 26.11.2004)

Marc normatiu autonòmic

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienico-

sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. (DOGC núm. 4185, de

29.07.2004)

EDUCACIÓ

Marc normatiu estatal

Reial decret 1741/2003, de 19 de desembre, pel que es regula la prova general de

Batxillerat. (BOE núm. 19, de 22.01.2004) 

Reial decret 49/2004, de 19 de desembre, sobre homologació de plans d’estudis i títols

de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. (BOE núm. 19, de 22.01.2004) 

Reial decret 1742/2003, de 19 de desembre, pel que s’estableix la normativa bàsica per

l’accés als estudis universitaris de caràcter oficial. (BOE núm. 19, de 22.01.2004) 

Reial decret 113/2004, de 23 de gener, pel que es desenvolupen els aspectes edu-

catius bàsics i l’organització dels ensenyaments de l’Educació Preescolar, i es deter-

minen les condicions que hauran de reunir els centres d’aquesta etapa. (BOE núm. 32,

de 6.02.2004) 
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Reial decret 114/2004, de 23 de gener, pel que s’estableix el currículum de l’Edu-

cació Infantil. (BOE núm. 32, de 6.02.2004) 

 Reial decret 115/2004, de 23 de gener, pel que s’estableix el currículum de l’Edu-

cació Primària. (BOE núm. 33, de 7.02.2004) 

Reial decret 116/2004, de 23 de gener, pel que es desenvolupa l’ordenació i s’esta-

bleix el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria. (BOE núm. 35, de 10.02.2004) 

Reial decret 117/2004, de 23 de gener, pel que es desenvolupa l’ordenació i s’es-

tableix el currículum del Batxillerat. (BOE núm. 42, de 18.02.2004)  

Reial decret 1318/2004, de 28 de maig, pel que es modifica el Reial decret 827/2003,

de 27 de juny, pel que s’estableix el calendari d’aplicació de la nova ordenació del

sistema educatiu, establerta per la Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de Qua-

litat de l’Educació. (BOE núm. 130, de 29.05.2004)  

Reial decret 1936/2004, de 27 de setembre, pel que es modifica el Reial decret

631/1993, de 3 de maig, pel que es regula el Pla nacional de formació i inserció pro-

fessional. (BOE núm. 238, de 02.10.2004)  

Marc normatiu autonòmic

Decret 252/2004, d'1 d'abril, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de

l'alumnat als centres docents en els ensenyaments sufragats amb fons públics. (DOGC

núm. 4105, de 02.04.2004) 

Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat. (DOGC núm.

4175, de 15.07.2004) 

Resolució EDC/1964/2004, de 12 de juliol, per la qual es modifiquen els concerts edu-

catius de centres docents privats d'educació especial. (DOGC núm. 4177, de 19.07.2004) 

Resolució EDC/2175/2004, de 23 de juliol, per la qual s'estableixen els mòduls eco-

nòmics dels concerts educatius per a l'any 2004. (DOGC núm. 4191, de 06.08.2004)  

Decret 365/2004, de 24 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de

grau superior de prevenció de riscos professionals. (DOGC núm. 4205, de 26.08.2004) 
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HABITATGE 

Marc normatiu autonòmic

Decret 454/2004, de 14 de desembre, de desplegament del Pla per al dret a l’habi-

tatge 2004-2007. (DOGC núm. 4281, de 16.12.2004)

Decret 455/2004, de 14 de desembre, de regulació del Pla de rehabilitació d’habi-

tatges de Catalunya, ambdós del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de

Catalunya. (DOGC núm. 4281, de 16.12.2004)

PROTECCIÓ SOCIAL

Marc normatiu estatal 

Reial decret 3/2004 de prorroga per l’any 2004 el programa de la Renda activa

d’inserció. (BOE núm. 9, de 10.01.2004) 

Llei 52/2003, de 10 de desembre, de disposicions específiques en matèria de Se-

guretat Social. (BOE núm. 296, de 11.12.2003)

Reial decret 364/2004, de 5 de març, de millora de les pensions d’orfandat en fa-

vor de discapacitats. (BOE núm. 57, de 06.03.2004)

Reial decret 337/2004, de 27 de febrer, desenvolupa la Llei 28/2003, de 29 de setem-

bre, reguladora del Fons de reserva de la Seguretat Social. (BOE núm. 59, de 09.03.2004)

Reial decret 335/2004, de 27 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament General de

Cotització a la Seguretat Social. (BOE núm. 59, de 09.03.2004)

Reial decret 428/2004, de 12 de març, pel qual es modifica el Reglament general

sobre col·laboració en la gestió de les mútues d’accidents de treball i malalties pro-

fessionals de la Seguretat Social. (BOE núm. 77, de 30.03.2004)

 Reial decret 1415/2004, d’11 de juny, pel qual s’aprova Reglament General de

Recaptació de la Seguretat Social. (BOE núm. 153, de 25.06.2004)
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Reial decret llei 3/2004 per la racionalització de la regulació del salari mínim in-

terprofessional i per l’increment del seu import. (BOE núm. 154,  de 26.06.2004)

Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la

violència de gènere estableix mesures en matèria de Seguretat Social. (BOE núm. 313,

de 29.12.2004)

MEDI AMBIENT 

Marc normatiu comunitari

Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre del 2000

per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació a l’àmbit de la política d’aigües.

(DOUE núm. L237, de 22.12.2000)

Directiva 2004/35/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’abril de 2004,

sobre responsabilitat mediambiental en relació amb la prevenció i reparació de danys

mediambientals. (DOUE L 143, de 30.04.2004) 

Directiva 2004/101/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’octubre de 2004,

per la que es modifica la Directiva 2003/87/CE, per la que s’estableix un règim per al

comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle en la Comunitat amb respecte

als mecanismes de projectes del Protocol de Kioto. (DOUE L 338, de 13.11.2004) 

Marc normatiu estatal

Reial decret 1796/2003, de 26 de desembre, relatiu a l’ozó a l’aire ambient. (BOE

núm. 11, de 13.01.2004)

Reial decret 430/2004, de 12 de març, pel que s’estableixen noves normes sobre

limitació d’emissions a l’atmosfera de determinats agents contaminants procedents de

grans instal·lacions de combustió, i condicions pel control de les emissions a l’atmos-

fera de les refineries de petroli. (BOE núm. 69, de 20.03.2004)

Reial decret 435/2004, de 12 de març, pel que es regula l’Inventari nacional de zo-

nes humides. (BOE núm. 73, de 25.03.2004)
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Reial decret llei 2/2004, de 18 de juny, pel que es modifica la Llei 10/2001, de 5

de juliol, del Pla Hidrològic Nacional. (BOE núm. 148, de 19.06.2004)

Reial decret 1546/2004, de 25 de juny, pel que s’aprova el Pla Bàsic d’Emergència

Nuclear. (BOE núm. 169, de 14.07.2004)

Reial decret 1866/2004, de 6 de setembre, pel que s’aprova el Pla nacional d’as-

signació de drets d’emissió, 2005-2007. (BOE núm. 216, de 07.09.2004)

Reial decret 1892/2004, de 10 de setembre, pel que es dicten normes per a

l’execució del Conveni Internacional sobre la responsabilitat civil derivada de

danys deguts a la contaminació de les aigües del mar per hidrocarburs. (BOE

núm. 226, de 18.09.2004) 

Marc normatiu autonòmic

Resolució MAH/1145/2004, de 13 d'abril, per la qual es dóna publicitat al Progra-

ma anual d'aprofitaments i millores dels terrenys forestals de propietat pública a

Catalunya per a l'any 2004. (DOGC núm. 4123, de 30.04.2004) 

Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'in-

cidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció

integral de l'Administració ambiental. (DOGC núm. 4167, de 05.07.2004) 

CULTURA

Marc normatiu comunitari

Decisió núm. 626/2004/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març de

2004, per la que es modifica la Decisió núm. 508/2000/CE per la que s’estableix el

programa "Cultura 2000". (DOUE L núm. 99, de 03.04.2004)

Dictamen exploratori del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el tema Les in-

dústries culturals a Europa, elaborat a sol·licitud de la Comissió Europea. (DOUE C

núm.108, de 30.04.2004)
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Marc normatiu estatal

Reial decret 1652/2004, de 9 de juliol, pel que s’aprova el Reglament que regula

la inversió obligatòria per al finançament anticipat de llargmetretges i curtmetratges

cinematogràfics i pel·lícules per a televisió, europeus i espanyols. (BOE núm. 174, de

20.07.2004)

Reial decret 1893/2004, de 10 de setembre, pel que es crea la Comissió Intermi-

nisterial per a la coordinació de l’u per cent cultural. (BOE núm. 227, de 20.09.2004)

Reial decret 1949/2004, de 27 de setembre, sobre ampliació dels mitjans materials

traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 1010/1981, de 27 de febrer,

en matèria de cultura. (BOE núm. 227, de 20.09.2004)

Marc normatiu autonòmic

Llei 3/2004, de 28 de juny, de segona modificació de la Llei 2/2000, del 4 de maig,

del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. (DOGC núm. 4166, de 02.07.2004)

TIC

Marc normatiu estatal

Resolució de 23 de desembre de 2003, de la Secretaria d’Estat de Telecomunica-

cions y per la Societat de la Informació, Conveni de Col·laboració per la realització

del Projecte de Ciutat Digital. (BOE núm. 16, de 19.01.2004)

Resolució d’1 d’abril de 2004, de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per

la Societat de la Informació, pel foment de les activitats de l’Internet Interdisciplinary

Institute. (BOE núm. 102, de 27.04.2004)

Marc normatiu autonòmic

Resolució UNI/2770/2004, de 22 de setembre, convocatòria d’ajuts per a projectes

de formació en tecnologies de la informació i la comunicació a Catalunya. (DOGC

núm. 4239, de 15.10.2004)





RELACIÓ DE TAULES
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Taula 1. PIB i components de despesa. Zona de l’euro 2003-2004.
(pàg. 16)

Taula 2. Enquesta d’opinió de la Comissió Europea. Zona de l’euro
2004. (pàg. 17)

Taula 3. Valor afegit brut a preus bàsics per branques d’activitat. Zona
de l’euro 2003-2004. (pàg. 17)

Taula 4. Producció industrial. Zona de l’euro 2003-2004. (pàg. 18)

Taula 5. Creixement de l’ocupació. Zona de l’euro 2003-2004. (pàg. 19)

Taula 6. Taxes d’atur per grups d’edat i sexe. Zona de l’euro 2003-2004.
(pàg. 20)

Taula 7. Índex harmonitzat de preus de consum (IHPC) per categories
base 1996 = 100. Zona de l’euro 2003-2004. (pàg. 21)

Taula 8. Índex de preus industrials. Zona de l’euro 2003-2004. (pàg. 22)

Taula 9. Costos laborals unitaris i remuneració dels assalariats per
branques d’activitat. Zona de l’euro 2004. (pàg. 23)

Taula 10. Productivitat del treball per branques d’activitat. Zona de
l’euro 2003-2004. (pàg. 24)

Taula 11. Evolució econòmica als EUA 2003-2004. (pàg. 25)

Taula 12. Evolució econòmica al Japó 2003-2004. (pàg. 27)
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Taula 13. Producte interior brut (PIBpm) per components de demanda.
Catalunya i Espanya 2003-2004. (pàg. 30)

Taula 14. Importacions per destinació econòmica dels béns. Catalunya i
Espanya 2003. (pàg. 32)

Taula 15. Atur registrat. Catalunya i Espanya 2004. (pàg. 36)

Taula 16. Població ocupada per sectors d’activitat. Catalunya i Espanya
2003-2004. (pàg. 37)

Taula 17. Atur estimat. Catalunya i Espanya 2004. (pàg. 38)

Taula 18. PIB per branques d’activitat. Catalunya 2003-2004. (pàg. 40)

taula 19. Índex de producció industrial (IPI) per grans sectors industrials.
Catalunya i Espanya 2004. (pàg. 41)
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Taula 21. Resultats economicofinancers de les empreses catalanes
2003-2004. (pàg. 44)
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Taula 68. Població activa per grups d’edat i sexe. Catalunya i Espanya
2004. (pàg. 148)

Taula 69. Taxa d’activitat per grups d’edat i sexe. Catalunya i Espanya
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acomiadaments en procediments de conciliació individual.
Catalunya 1999-2004. (pàg. 233)

Taula 119. Acomiadaments efectius segons procediment i sector econòmic.
Catalunya 2003-2004. (pàg. 235)

Taula 120. Nombre d’acords col·lectius segons la naturalesa de l’acord.
Catalunya 2003-2004. (pàg. 239)
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d’empresa. Catalunya 2004. (pàg. 251)
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Taula 142. Població per comunitats autònomes. Espanya 2003-2004.
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(pàg. 359)

Taula 175. Alumnes de formació professional. Catalunya 2003-2004.
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ACC Agència Catalana de Consum
ADIGSA Administració, Promoció i Gestió, SA
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line (Línia de subscripció

digital asimètrica)
AEAT Agència Estatal d’Administració Tributària
BCN Barcelona
BOE Butlletí Oficial de l’Estat 
BUP Batxillerat unificat i polivalent
CA Comunitat autònoma
CAC Consell Audiovisual de Catalunya
CAC 40 Índex borsari francès
CAP Centre d’atenció primària
CatSalut Servei Català de la Salut
CCAA Comunitats autònomes
CCOC Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya
CCOO Comissions Obreres
CD Compact Disc (Disc compacte)
CESE Comitè Econòmic i Social Europeu
CET Centre especial de treball
CFGM Cicles formatius de grau mitjà
CFGS Cicles formatius de grau superior
CLU Cost laboral unitari
CMA Cirurgia major ambulatòria
CMBDAH Registre del conjunt mínim bàsic de dades de l’alta hospitalària
CRE Comptabilitat regional d’Espanya
CTESC Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya
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DADO Informe de Detecció d’accidents domèstics i d’oci
DAX Índex borsari alemany
DG Direcció General 
DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  
DOUE Diari Oficial de la Unió Europea
Dow Jones Índex bursari de la borsa de Nova York
DURSI Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
DVD Digital Versatile Disc (Disc digital versàtil)
EBE Excedent brut d’explotació
ECPF Enquesta contínua de pressupostos familiars
EDDS Enquesta sobre discapacitat, deficiències i estat de salut
EEE Espai Econòmic Europeu
EEMM Estats membres
EEO Estratègia Europea per a l’Ocupació
EFF Enquesta de finançament de les famílies
EFG Especialitat farmacèutica genèrica 
EIN Empreses innovadores
EITO Observatori Europeu d’Informació Tecnològica
EJC Equivalència a jornada completa 
EMT Empresa municipal de transport
EPA Enquesta de població activa
EPO Oficina Europea de Patents
ESO Ensenyament secundari obligatori
ESP Ensenyaments especials
ETT Empresa de treball temporal
EUA Estats Units d’Amèrica
EUROSTAT Oficina Estadística de les Comunitats Europees 
FAS Fons Nacional d’Assistència Social
FEDER Fons Europeu de Desenvolupament Regional
FEOGA-O Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola (secció

Orientació)
Footsie 100 Índex borsari anglès
FP Formació professional
FSE Fons Social Europeu
GISA Gestió d’Infraestructures, SA
Ibex 35 Índex de la borsa espanyola
ICASS Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
ICC Institut Català de Consum
ICD Institut Català de la Dona
ICL Índex de cost laboral
IDESCAT Institut d’Estadística de Catalunya
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IFOP Instrument Financer d’Orientació de la Pesca
IHPC Índex harmonitzat de preus al consum
IMSERSO Institut de Migracions i Serveis Socials
INCASÒL Institut Català del Sòl
INE Institut Nacional d’Estadística
INEM Institut Nacional d’Ocupació 
INSHT Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
INSS Institut Nacional de la Seguretat Social
IPC Índex de preus al consum
IPI Índex de producció industrial
IPREM Indicador públic de renda d’efectes múltiples
IPRI Índex de preus industrials
IRPF Impost sobre la renda de les persones físiques
ISBN International Standard Book Number - Número internacio-

nal normalitzat per als llibres
IVA Impost sobre el valor afegit
LGSS Llei General de la Seguretat Social
LISMI Llei d’integració social dels minusvàlids
LPGE Llei de pressupostos generals de l’Estat
MCS Marc comunitari de suport
MCT Ministeri de Ciència i Tecnologia
MDO Malaltia de declaració obligatòria
MIB 30 Índex borsari italià
MTAS Ministeri de Treball i Afers Socials
NAOS Estratègia nacional per a la nutrició, l’activitat física i la

prevenció de l’obesitat
Nikkei Índex de la borsa de Tòkio
OCDE Organització per la Cooperació i Desenvolupament Econòmic
OMS Organització Mundial de la Salut
OTG Oficines de Treball de la Generalitat
PAC Punt d’atenció continuada
PDR Programes de desenvolupament rural
PHOGUE Panell de llars de la Unió Europea 
PIB Producte interior brut
PIME Petita i mitjana empresa
Pimec Confederació empresarial de la petita i mitjana empresa de

Catalunya
PIT Pla d’infraestructures de transport 
PNAE Pla nacional d’acció per a l’ocupació del Regne d’Espanya
PROGRIC Programa de gestió dels residus industrials de Catalunya

2001-2006
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PROGROC Programa de gestió dels residus de la construcció 2001-2006
PTO Pactes territorials per a l’ocupació
RD Reial decret 
R+D Recerca i desenvolupament
R+D+I Recerca, desenvolupament i investigació
RE Règim Especial
RENFE Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
RMB Regió Metropolitana de Barcelona
RO Remuneració per ocupat
SA Societat anònima 
SAD Servei d’ajuda domiciliària 
SEC-95 Sistema europeu de comptes nacionals i regionals 1995
SEU Servei especial d’urgències
SGIM Subsidi de garantia d’ingressos mínims
SISPE Sistema d’Informació dels Serveis Públics d’Ocupació 
SMDP Subsidi de mobilitat i compensació de despeses de transport
SMI Salari mínim interprofessional
SOC Servei d’Ocupació de Catalunya
SOU Servei ordinari d’urgències
SOVI Assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa
SPOE Servei Públic d’Ocupació Estatal
ST Serveis territorials
TGV Tren de gran velocitat
TIC Tecnologies de la informació i la comunicació
TLC Tribunal Laboral de Catalunya
UE Unió Europea
UAB Universitat Autònoma de Barcelona
UB Universitat de Barcelona
UdG Universitat de Girona
UdL Universitat de Lleida 
UGT Unió General de Treballadors
UHD Unitats hospitalàries de desintoxicació
UIC Universitat Internacional de Catalunya
UOC Universitat Oberta de Catalunya
UPC Universitat Politècnica de Catalunya
UPF Universitat Pompeu Fabra
URL Universitat Ramon Llull
URV Universitat Rovira i Virgili
UV Universitat de Vic
VAB Valor afegit brut
VABcf Valor afegit brut a cost dels factors
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VIH Virus de la immunodeficiència humana
XHUP Xarxa d’Hospitals d’Utilització Pública
ZAL Zona d’activitats logístiques
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Índex analític

7.ÍNDEX ANALÍTIC

Accidents de treball
Accidents de treball amb baixa 277, 

281-287, 290-294, 301-302
Accidents de treball sense baixa  277, 281, 283
Afiliació a la Seguretat Social  287-288, 290
Construcció  273, 275-277, 284-292, 294
Contractació  271-273
Dones  285-286, 301-302
Emigració i immigració  274
Evolució  277-283, 301
Índex d’incidència  287-290, 294
Joventut  275
Malalties professionals  277, 289
Pensions i prestacions 400

Acomiadament
Conciliacions individuals  232-234, 265-267,

299
Costos 119
Expedients de regulació d’ocupació  234-236,

299-300
Pensions i prestacions 424

Administració autonòmica
Empreses públiques  89-90
Endeutament 49, 88-89
Pressupost  83-88, 132

Afiliació a la Seguretat Social
Accidents de treball 287-288, 290
Emigració i immigració 176-178
Mercat de treball 144, 159-160, 176-178, 

287-288, 290, 296
Pressupost de la Seguretat Social 403

Aigua 433-436, 475
Aire 436-438, 475-476
Assistència psiquiàtrica

vegeu Salut mental
Atenció domiciliària

Serveis socials 393-399, 474
Atenció especialitzada

Serveis socials 405
Atenció farmacèutica

Discapacitats 417-418
Pensionistes 415
Salut i assistència mèdica 342-343

Atenció primària
Pressupost de la Seguretat Social 405
Salut i assistència mèdica 342

Atur
Conjuntura econòmica 36, 38-39, 51
Emigració i immigració 175-176, 296
Exclusió social 221-223
Marc normatiu estatal 419-421
Mercat de treball 145-146, 160-166, 

168-170, 295-297
Nivell de benestar i pobresa 390
Pensions i prestacions 119, 124, 406, 

419-428, 475
Renda activa d’inserció 419, 421, 424-427

Atur registrat
Conjuntura econòmica 35-36, 39
Mercat de treball 165-166, 297

Béns de consum 
Conjuntura econòmica 18-19, 24, 29, 32, 40
Preus 108-114

Béns d’equipament
Conjuntura econòmica 18-19, 24, 31-32, 

34, 40, 129
Preus 114

Borsa de valors 47-48
Clàusula de revisió salarial 115-116, 250-253
Cohesió social 

Política d’ocupació 92, 205, 209
Comerç electrònic

Tecnologies de la informació
i la comunicació 466

Comerç exterior 77-79
Competències de les CCAA

Formació contínua 143, 211-212
Serveis socials 397

Competitivitat
Conjuntura econòmica 16, 31, 114, 129
Cooperatives 98, 101
Formació professional 198
Infraestructures 52

Conciliació de la vida familiar i laboral
Negociacions col·lectives de treball 246 

Conflictes laborals
Conciliacions individuals 232-234, 299
Expedients de regulació d’ocupació  234-236,

254, 257-261, 299-300
Solució extrajudicial de conflictes 254, 

261-269, 300  
Tancaments patronals 254, 257, 300
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Vagues 254-257, 300
Conjuntura econòmica

Agricultura 19, 51
Atur 36, 38-39,51
Atur registrat 35-36, 39
Béns de consum 18-19, 24, 29, 32, 40
Béns d’equipament 18-19, 24, 31-32, 34, 

40, 129 
Competitivitat 16, 31
Construcció 17-19, 22, 29, 32-33, 

36-37, 39-40, 43, 48, 51
Consum privat 15-16, 24-29
Costos laborals 21, 23-24, 43, 117-124
Demanda interna 29-31, 33-35, 128
Empreses catalanes 43-45
Exportacions i importacions 16, 25, 27-28,

31-32
Formació bruta de capital 16, 29, 31, 33-34
Índex de preus al consum 21, 26
Índex de preus industrials 22
Indústria 18, 27, 39-40, 51
Inflació 21-22, 28, 31, 108, 129, 134
Mercat de treball 19-20, 26, 36-39, 128
Ocupació 26, 33, 36-39, 43, 51
Pesca 19
Salaris pactats 23-24, 108, 115-117, 

250-253, 300
Saldo exterior 29-32
Serveis 18, 25, 27, 36-39, 43, 51
Taxa d’atur 19-20, 26, 36, 38-39

Construcció
Accidents de treball 273, 275-277, 

284-292, 294
Conflictivitat laboral 255, 257, 266
Conjuntura econòmica 17-19, 22, 29, 32-33,

36-37, 39-40, 43, 48, 51
Contractació 222, 225, 230, 233-236,

259-260
Habitatge 33, 369-374, 377, 379, 

381-383, 473
Mercat de treball 36-37, 39, 117-118, 146,

152, 160-161, 164, 173-174, 179-181,
183-185, 188

Negociacions col·lectives de treball 242, 
248, 253

Societats laborals 105-107
Consum 

Arbitratge 454
Cooperatives 99, 102

Despesa privada 34, 129, 455-459, 477
Despesa pública 33, 129
Economia 15-16, 24-29
Hàbits de consum 459-460
Marc normatiu autonòmic 453, 476
Marc normatiu comunitari 452-453
Marc normatiu estatal 453-454
Reclamacions 454-455, 477

Consum de les llars
vegeu Consum privat

Consum privat
Conjuntura econòmica 15-16, 24-29
Economia internacional 24-28

Consum públic
Demanda interna 29

Contractació
Accidents de treball 271-273
Discapacitats 221-225
Dones 226, 228, 230, 259-261, 298
Economia social 98
Emigració i immigració 174, 178-181
Empreses de treball temporal 228-229
Evolució 220-228, 298-299
Evolució dels acomiadaments 232-236, 299
Modalitats de contracte 221-225, 298
Sectors productius 222, 225, 230, 233-236,

259-260
Subcontractació 271-273

Cooperatives 
Competitivitat 98, 101
Consum 99, 102
Economia social 98-104, 134
Habitatge 103, 383-384
Marc normatiu comunitari 101
Mercat de treball 98, 100-101, 156, 201, 

211, 425
Sector financer 45-46

Convenis col·lectius de treball
Clàusula de revisió salarial 115-116, 250-253
Jornada mitja pactada 247-250, 300
Negociacions col·lectives de treball 237-253,

299-300
Seguretat i salut laboral 273-274

Costos laborals
Conjuntura econòmica 43
Costos laborals unitaris 21, 23-24, 26, 117,

122-124
Economia social 101
Productivitat 21-23
Salaris 23-24, 117-120, 134-135, 250
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Cultura i oci
Cinema 446-447, 476
Despesa privada 445-446
Despesa pública 444-445, 476
Edició 449-450, 476
Esport 447-449, 476
Marc normatiu autonòmic 444
Marc normatiu comunitari 443
Marc normatiu estatal 443-444
Política lingüística 450-452, 476
Teatre 447

Demanda interna
Béns de consum 18-19, 24
Béns d’equipament 18-19, 24
Conjuntura econòmica 29-31, 33-35, 

128-129
Construcció 17-19, 22
Consum privat 15-16, 24-28
Consum públic 29
Estalvi i inversió 24, 27-28
Formació Bruta de Capital 16, 29, 31, 33-34 
Renda disponible de les famílies 34-35

Demografia
Creixement de la població 305-310, 470
Emigració i immigració 306-307, 321-324,

470
Envelliment de la població 311-313, 

391-392, 470
Esperança de vida 310-311
Estructura demogràfica 310-313
Fecunditat 309-310
Mercat de treball 311-313
Migracions internes 313-316
Mortalitat 309

Dependència
Atenció domiciliària 392-399, 474
Discapacitats 392
Exclusió social 385-386, 406
Família 406
Gent gran 392, 396, 398-399, 474

Despesa privada
Consum 34, 129, 455-459, 477
Cultura i oci 445-446
Habitatge 369-370, 375-381
Inflació 110-113
Investigació 66

Despesa pública
Consum 33, 129
Cultura i oci 444-445, 476
Investigació 66

Pressupost 80-88, 90-92
Salut i assistència mèdica 342-344, 471-472 
Seguretat Social 402-407, 474

Discapacitats
Atenció farmacèutica 417-418
Contractació 221-225
Dependència 392
Exclusió social 221-222
Habitatge 367
Pensions i prestacions de la LISMI 413-418
Polítiques actives d’ocupació 193-194, 297

Discriminació laboral 247
Dones

Accidents de treball 285-286, 301-302
Contractació 226, 228, 230, 259-261,

298-299
Formació contínua 214-216
Pensions i prestacions d’atur 422, 425-427
Pobresa 386-389, 474
Taxa d’activitat 149-150
Taxa d’atur 162-164, 169-170, 296
Taxa d’ocupació 155-156, 159, 168, 295
Violència 401-402

Drogues 338-339, 471
Economia catalana 

Consum 29
Empreses catalanes 43-45, 129-130
Equilibri territorial 49-51
Exportacions i importacions 31-32
Formació Bruta de Capital 29, 31, 33-34, 

129
Inflació 108-127
Producte Interior Brut 29, 34, 40, 129
Sector financer 45-49
Sectors productius 40-43, 51, 129

Economia espanyola 29-43
Economia internacional

Consum privat 24-28
Economia europea 15-24, 128
Economia nord-americana 24-26, 128
Estalvi i inversió 31-33
Inflació 28, 108
Producte Interior Brut 15-16, 20, 24, 26-28 
Taxa d’atur 19-20, 26

Economia social 
Contractació 98
Cooperatives 45-46, 98-104, 134, 156, 201,

211, 383-384, 425
Societats laborals 98-99, 101, 104-107,

134, 211
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Subvencions 98-100, 133-134
Educació 

Alumnes estrangers 361-363, 473
Educació infantil 345, 350-351, 353-356, 

472
Emigració i immigració 361-363
Ensenyament no universitari 347-351
Ensenyament primari 345, 356-357
Ensenyament secundari 345, 357-359, 472
Ensenyament universitari 345, 351-353, 

363-364, 472
Finançament 346-353
Formació professional 346, 359-360
Inversions 352-353, 472
Llei Orgànica de Qualitat 

de l’Educació (LOCE) 345
Emigració i immigració

Accidents de treball 274
Afiliació a la Seguretat Social 176-178
Atur 175-176, 296
Contractació 174, 178-181
Demografia 306-307, 321-324, 470
Educació 361-363
Immigració irregular 142, 171
Marc normatiu estatal 170-172
Mercat de treball 170-181, 296
Serveis socials 405

Empreses de treball temporal 228-229
Envelliment de la població 147, 311-313, 

391-392, 470
Equilibri territorial

Economia catalana 49-51
Habitatge 374, 382, 384
Infraestructrures 59

Esperança de vida
Demografia 310-311
Salut i assistència mèdica  335

Esport 447-449, 476
Estalvi i inversió

Demanda interna 24, 27-28
Economia 31-33
Infraestructures 52, 54, 80
Inversió pública 80-81
Tecnologies de la informació 

i la comunicació 461
Euro 16, 19, 21, 31, 34, 128 
Exclusió social

Aturats 221-223
Dependència 385-386, 406

Discapacitats 221-222
Pobresa 385-391
Política d’ocupació 98
Política social 385-386
Tecnologies de la informació 

i la comunicació 467-468
Expedients de regulació d’ocupació 234-236,

254, 257-261, 299-300
Exportacions i importacions

Conjuntura econòmica 16, 25, 27-28, 31-32
Economia catalana 31-32
Infraestructures 54
Sector exterior 16, 24-25, 28-30, 129
Tecnologia 77-79

Família 
Dependència 406
Pensions i prestacions 406
Pobresa 388-389

Fecunditat 309-310
Finançament autonòmic

Educació 346-353
Hisenda pública 82-83, 85, 94-97
Impost sobre el valor afegit 82, 95-97, 132
Impost sobre la renda de les persones

físiques 82, 97, 132
Pressupost 83-89, 132
Recaptació d’impostos 82-83, 132
Salut i assistència mèdica 86
Sector públic 49
Sistema tributari 82-83, 94-97, 133

Foment de l’ocupació
Marc normatiu comunitari 140
Marc normatiu estatal 142
Política d’ocupació 182, 201-204, 297

Fons de cohesió 93, 133
Fons estructurals 92-93, 133, 188, 204, 

207, 210
Formació bruta de capital

Conjuntura econòmica 16, 29, 31, 33-34
Demanda interna 16, 29, 31, 33-34
Economia catalana 29, 31, 33-34, 129

Formació professional 
Educació 346, 359-360
Formació contínua 142-143, 208-219, 298
Formació ocupacional 188-200, 297
Formació permanent 140
Formació professional reglada 231
Mercat de treball 148, 154, 297-298
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Política d’ocupació 142-143, 182, 188-200,
208-219

Gent gran
Atenció domiciliària 393-399
Dependència 392, 396, 398-399, 474
Envelliment de la població 391-392
Maltractament 328
Pensions contributives 408-413
Pensions no contributives 413-417
Pobresa 387-388
Serveis socials 405, 474

Gestió de residus 438-442, 476
Habitatge

Construcció 33, 369-374, 377, 379, 
381-383, 473

Cooperatives 103, 383-384
Demanda 371-372, 379
Despesa privada 369-370, 375-381
Discapacitats 367
Distribució territorial 372-384
Habitatges protegits 381-384, 473
Joventut 368
Lloguer 367-368, 380-381
Marc normatiu autonòmic 365-369
Política de l’habitatge 381-384
Préstecs hipotecaris 34-35, 129, 370, 

377-379, 473
Preus 34, 374-380, 473

Hisenda pública
Finançament autonòmic 82-83, 85, 94-97

Immigració
vegeu Emigració i immigració

Importacions
vegeu Exportacions i importacions

Impost sobre el valor afegit
Finançament autonòmic 82, 95-97, 132

Impost sobre la renda de les persones físiques
Finançament autonòmic 82, 97, 132

Incendis
Medi Ambient 430-432, 475
Índex de Preus al Consum 21, 26, 108-113,

120, 128
Índex de Preus Industrial 22, 114
Inflació

Conjuntura econòmica 21-22, 28, 31, 108,
129, 134

Despesa privada 110-113
Economia catalana 108-127
Economia internacional 28, 108

Impostos 83
Preus 108-113, 115-116, 134

Infraestructures
Competitivitat 52
Equilibri territorial 59
Exportacions i importacions 54
Inversions 33, 52, 54, 80, 129-131
Localització industrial 52, 55
Mobilitat laboral 52, 60
Política d’ocupació 142
Transport de mercaderies 53-54
Transport ferroviari 53, 60
Transport per carretera 53-54
Transport públic 59-60
Transport urbà 61

Innovació
Tecnologia  63, 71-73, 461

Integració social
vegeu Exclusió social

Internet
Tecnologies de la informació 

i la comunicació 462-469
Inversions

Conjuntura econòmica 31-33, 129
Educació 352-353, 472
Infraestructures 33, 52, 54, 80, 129-130
Investigació 65-70, 130-131
Sector públic 65-70, 80-81
Tecnologies de la informació

i la comunicació 461
Investigació

Despesa privada 66
Despesa pública 66
Empresa 71-73, 131
Exportacions i importacions 77-79
Inversions 65-70, 130-131
Patents 73-77
Tecnologia 63-65, 131

IPC
vegeu Índex de Preus al Consum

IPRI
vegeu Índex de Preus Industrials

IRPF
vegeu Impost sobre la renda de les persones

físiques
IVA

vegeu Impost sobre el valor afegit
Jornada laboral

vegeu Temps de treball
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Jornada mitja pactada
Temps de treball 246-250, 300

Joventut
Accidents de treball 275
Habitatge 368
Mercat de treball 162-164, 166, 169-170,

226-227, 229-230, 296-297
Pobresa 387-388

Maltractament
Dones 328-329, 401-402
Gent gran 328
Infància 328

Marc normatiu autonòmic
Consum 453, 476
Cultura i oci 444
Educació 345-346
Habitatge 365-369
Medi ambient 429
Mercat de treball 143, 211
Salut i assistència sanitària 326
Seguretat i salut laboral 272-274

Marc normatiu comunitari
Consum 452-453
Cooperatives 101
Cultura i oci 443
Foment de l’ocupació 182, 201-204, 297
Medi ambient 429-430
Mercat de treball 139-141
Salut i assistència sanitària 325-326
Seguretat i salut laborals 270

Marc normatiu estatal
Atur 419-421
Consum 453-454
Cultura i oci 443-444
Educació 345-346
Emigració i immigració 170-172
Medi ambient 429-430
Mercat de treball 141-143
Salut i assistència sanitària 325
Seguretat i salut laborals 271-272
Seguretat Social 399-402

Marginació social
vegeu Exclusió social

Medi ambient
Aigua 433-436, 475
Aire 436-438, 475-476
Gestió de residus 438-442, 476
Incendis 430-432, 475
Marc normatiu autonòmic 429

Marc normatiu comunitari 429-430
Marc normatiu estatal 429-430
Natura i biodiversitat 430-432

Mercat de treball
Agricultura 36-37, 39, 146, 151-152, 160,

164, 173, 179-181
Afiliació a la Seguretat Social 144, 159-160,

176-178, 287-288, 290, 296
Atur 145-146, 160-166, 168-170, 295-297
Atur de llarga durada 162, 168
Atur registrat 165-166, 297
Conjuntura econòmica 19-20, 26, 36-39, 128
Construcció 36-37, 39, 117-118, 146, 152,

160-161, 164, 173-174, 179-181, 183-185,
188, 222, 225, 230, 233-236

Contractació 220-236, 298-299
Cooperatives 93, 100-101, 156, 201, 211, 

425
Demografia 311-313
Emigració i immigració 170-181, 296
Formació professional 148, 154, 297-298
Joventut 162-164, 166, 169-170, 226-227,

229-230, 296-297
Indústria 19, 36-37, 39, 146, 151-152, 160,

164, 173, 179-181, 222, 225, 230, 233-236
Marc normatiu autonòmic 143, 211
Marc normatiu comunitari 139-141
Marc normatiu estatal 141-143
Mobilitat laboral 209
Pesca 146, 151-152, 160, 164, 173,

179-181,183-185
Població activa  145-148, 150-151, 174-176,

295-296
Població desocupada 160-162, 164-165, 

175-176, 295-297
Població ocupada 151-154, 156-159, 

174-176, 211, 250, 295-296
Sector públic 158-159
Sectors d’activitat 146, 151-152, 160, 164,

173, 179-181, 222, 225, 230, 233-236
Serveis 18, 36-39, 117-118, 146, 151-152,

160, 164, 173, 179-181, 183-185, 222, 225,
230, 233-236

Societats laborals 211
Taxa d’activitat 149-151, 295
Taxa d’atur 26, 162-165, 168-170, 296-297
Taxa d’atur femení 162-164, 169-170
Taxa d’atur juvenil 162-164, 166, 169-170
Taxa de temporalitat 158-159, 296
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Taxa d’inactivitat 145
Taxa d’ocupació 155-156, 159, 167-168,

295-296
Treball a temps parcial 142, 156, 221-227, 298

Mercat financer
vegeu Mercat de capitals

Mobilitat laboral
Infraestructures 52, 60
Mercat de treball 209
Negociacions col·lectives de treball 246

Morbiditat
Salut i assistència mèdica 329-331

Mortalitat
Demografia 309
Salut i assistència mèdica 326-329, 470-471

Natalitat
vegeu Fecunditat

Natura i biodiversitat
Medi Ambient 430-432
Negociacions col·lectives de treball
Accidents de treball 273-274
Conciliació de la vida familiar i laboral 246
Condicions de treball 238-239, 246-247
Convenis col·lectius de treball 237-253, 

299-300
Mobilitat laboral 246
Sectors productius 242, 248, 253

Nivell de benestar i pobresa
Atur 390
Dones 358-391, 474
Protecció social 385-391, 474 

Ocupació 
vegeu Política d’ocupació o Taxa d’ocupació

Pactes territorials per a l’ocupació 204-208, 
297-298

Pensions i prestacions  
Accidents de treball 400
Acomiadament 424
Atur 119, 124, 406, 419-428, 475
Família 406, 408, 413
Incapacitat 400-401, 404, 409-411, 413
Invalidesa 406, 414-416
Jubilació contributiva 401, 408-411, 474
Jubilació no contributiva 414-416
LISMI 413, 415, 417-718
Maternitat 402
Orfandat 400, 408-410
SOVI 408-409
Vellesa 406, 413-414, 417

Viduïtat 402, 408-410, 412
Persones grans

vegeu Gent gran
Pesca

Conjuntura econòmica 19
Mercat de treball 146, 151-152, 160, 164,

173, 179-181, 183-185
PIB

vegeu Producte Interior Brut
Població activa 145-148, 150-151, 174-176, 

295-296
Població desocupada 160-162, 164-165, 175,

176, 295-297
Població ocupada 151-154, 156-159, 174-176,

211, 250, 295-296
Pobresa

Dones 386-389, 474
Exclusió social 385-391
Família 388-389
Gent gran 387-388
Joventut 387-388

Política de l’habitatge 381-384
Política d’ocupació

Cohesió social 92, 205, 209
Consorci per a la Formació Contínua 211-212,

217-219, 298
Exclusió social 98
Foment de l’ocupació 182, 201-204, 297
Formació professional 142-143, 182, 

188-200, 208-219
Infraestructures 142
Pactes territorials per a l’ocupació 204-208,

297-298
Polítiques actives d’ocupació 182-218, 

297-298
Servei d’Ocupació de Catalunya 142, 

171-172, 297
Societat del coneixement 209

Política lingüística 450-452, 476
Política monetària

Sistema financer 48
Polítiques actives d’ocupació 182-218, 297-298
Pressupost

Finançament autonòmic 83-89, 132
Salut i assistència mèdica 344
Seguretat Social 402-407, 474

Pressupost consolidat 85-88, 132-133
Préstecs hipotecaris 34-35, 129, 370, 

377-379, 473
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Preus
Béns de consum 108-114
Béns d’equipament 114
Euro 16, 19, 21, 31, 34, 128
Habitatge 34, 374-380, 473
Índex de Preus al Consum 21, 26
Índex de Preus Industrials 22
Inflació 108-113, 115-116, 134
Tipus d’interès 25-26

Producte Interior Brut
Despesa en investigació 66
Economia catalana 29, 34, 40, 129
Economia internacional 15-16, 20, 24, 

26-28, 128
Economia europea 15-16, 20, 128

Productivitat laboral 20-23, 31, 122-124, 129,
140, 205, 250

Protecció social 385-428
R + D

vegeu Investigació
Recaptació d’impostos

Finançament autonòmic 82-83, 132
Renda activa d’inserció 419, 421, 424-427
Renda disponible de les famílies

Demanda interna 34-35
Salaris

Clàusula de revisió salarial 115-116, 135,
250-253

Costos laborals 23-24, 117-120, 
134-135, 250

Negociacions col·lectives de treball 250-253,
300

Salaris pactats
Conjuntura econòmica 23-24, 108, 

115-117, 250-253, 300
Saldo amb la resta d’Espanya

Conjuntura econòmica 29
Saldo exterior

Conjuntura econòmica  29-32, 128
Salut i assistència mèdica

Accidents 332-333, 471
Alcohol 337-338, 471
Alimentació i nutrició 334-337
Atenció farmacèutica 342-343 
Atenció primària 342
Despesa pública 342-344, 471-472
Drogues 338-339, 471
Esperança de vida 335
Finançament autonòmic 86
Hàbits 333-339, 471
Hepatitis 330

Legionel·losi 331
Marc normatiu autonòmic 326
Marc normatiu comunitari 325-326
Marc normatiu estatal 325
Morbiditat 329-331
Mortalitat 326-329, 470-471
Obesitat 335-337, 471
Pressupost 344
Salut mental 340, 331, 471
SIDA 329-330
Sistema sanitari 339-344, 471
Tabaquisme 333-334
Tuberculosi 330
Violència de gènere 328-329

Sector de la indústria 
Accidents de treball 275, 284-292
Conflictivitat laboral 255, 257, 266
Conjuntura econòmica 18, 27, 39-40, 51
Contractació 222, 225, 230, 233-236, 

259-260
Investigació 63-64
Mercat de treball 19, 36-37, 39, 117-118,

146, 151-152, 160, 164, 173, 179-181,
183-185

Negociacions col·lectives de treball 242, 
248, 253

Societats laborals 105-107
Sector dels serveis 

Accidents de treball 284-292, 294
Conflictivitat laboral 255, 257, 266
Conjuntura econòmica 18, 25, 27, 26-29, 

43, 51
Contractació 222, 225, 230, 233-236, 

259-260
Cooperatives 102-103
Infraestructures 59
Mercat de treball 18, 36-39, 117-118, 146,

151-152, 160, 164, 173, 179-181, 183-185
Negociacions col·lectives de treball 242, 

248, 253
Societats laborals 105-107

Sector de la construcció 
vegeu Construcció

Sector de l’agricultura
Accidents de treball 284-282
Conjuntura econòmica 19, 51
Contractació 222, 225, 230, 233-236, 

259-260
Cooperatives 101-103
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Economia social 100
Mercat de treball 36-37, 39, 146, 151-152,

160, 164, 173, 179-181, 183-185
Negociacions col·lectives de treball 242, 

248, 253
Societats laborals 105-107

Sector exterior
Conjuntura econòmica 29-32
Exportacions i importacions 16, 24-25, 

28-30, 129
Sector públic 

Empreses públiques 89-90
Endeutament 49, 88-89
Finançament autonòmic 49
Impostos directes 82, 95, 97
Impostos indirectes 82, 95
Impost sobre el Valor Afegit 82, 95-97
Impost sobre la Renda de les 

Persones Físiques 82, 97
Inversions 65, 70, 80-81
Mercat de treball 158-159
Pressupost consolidat 85-88
Pressupost de la Seguretat Social 86
Sector públic central 80-81

Sectors productius 
Economia catalana 40-43, 51, 129
Mercat de treball 146, 151-152, 160, 164,

173, 179-181, 222, 225, 230, 233-236
Negociacions col·lectives de treball 242, 

248, 253
Seguretat i salut laboral

Accidents de treball 277-294, 301-302
Actuacions de promoció 274-277
Marc normatiu autonòmic 272-274
Marc normatiu comunitari 270
Marc normatiu estatal 271-272
Negociacions col·lectives de treball 273-274

Seguretat Social
Marc normatiu estatal 399-402
Pressupost 402-407, 474
Prestacions contributives 119, 407-413, 

474-475
Prestacions no contributives 413-418, 474

Servei d’Ocupació de Catalunya 
Contractació 228
Intermediació 182-187, 297
Pactes territorials per a l’ocupació 204-208,

297-298

Política d’ocupació 142, 171-172, 297
Serveis socials

Atenció domiciliària 393-399, 474
Atenció especialitzada 405
Atenció primària 405
Competències de les CCAA 397
Emigració i immigració 405
Gent gran 405, 474
Prestacions a les famílies 406, 408, 413
Renda mínima d’inserció 426

Sinistralitat 
vegeu Accidents de treball

Sistema financer
Bancs i caixes 45-48, 130
Borsa de valors 47-48
Cooperatives 45-46
Política monetària 48

Sistema Sanitari
Salut i assistència mèdica 339-344, 471

Sistema tributari
Finançament autonòmic 82-83, 94-97, 133
Impost sobre el Valor Afegit 82, 95-97
Impost sobre la Renda de les

Persones Físiques 82, 97
Societat de la informació 

Tecnologies de la informació 
i la comunicació 461-469, 477

Societat del coneixement
Política d’ocupació  209
Tecnologies de la informació 

i la comunicació 461-469, 477
Societats laborals 

Economia social 98-101, 104-107, 134
Mercat de treball 211
Sectors productius 105-107

Solució extrajudicial de conflictes
Mediació 261-263, 300
Conciliació laboral 261, 263-267, 300
Tribunal Laboral de Catalunya 261, 

267-269, 300
Tancaments patronals 254, 257, 300
Taxa d’activitat

Femenina 149-150
Mercat de treball 149-151, 295

Taxa d’atur
Conjuntura econòmica 19-20, 26, 36, 

38-39
Economia internacional 19-20, 26
Femenina 162-164, 169-170, 296
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Juvenil 162-164, 166, 169-170
Mercat de treball 162-165, 168-170, 296-297

Taxa d’inactivitat 145
Taxa d’ocupació

Femenina 155-156, 159, 168, 295
Mercat de treball 26, 155-156, 159, 

167-168, 295-296
Taxa de temporalitat 158-159, 296
Tecnologia 

Exportacions i importacions 77-79
Innovació 63, 71-73, 461
Investigació 63-65, 131

Tecnologies de la informació i la comunicació
Comerç electrònic 466
Exclusió social 467-468
Internet 462-469
Inversions 461

Societat de la informació 461-469,477
Societat del coneixement 461-469, 477

Temps de treball
Jornada mitja pactada 246-250, 300
Treball a temps parcial 142, 156, 221-227,

298
Tipus d’interès

Conjuntura econòmica 34, 129
Preus 25-26

Transport de mercaderies 53-54
Transport ferroviari 53, 60
Transport per carretera 53-54
Transport públic 59-60
Transport urbà 61
Vagues 254-257, 300
Violència

Dones 328-329, 401-402
Gent gran 328










