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1. Consideracions i recomanacions 

L’any 2021, l’economia catalana ha crescut el 5,8%, impulsada, especialment, per la de-
manda interna. No es preveu que el PIB recuperi els nivells previs a la crisi generada per la 
pandèmia per COVID-19 abans de finals de 2023.  

Hi ha factors de risc i d’incertesa que poden desaccelerar sensiblement el creixement 
de l’economia catalana  

En aquest context, però, destaquen alguns factors que poden desaccelerar sensiblement el 
creixement de l’economia catalana:  

• La invasió d’Ucraïna i les sancions imposades a Rússia. 

• L’augment en el preu de l’energia i de les matèries primeres. 

• L’elevada inflació, inèdita en les darreres dècades i que ja està provocant una forta 
reducció del poder adquisitiu de les famílies i un increment notable dels costos de 
producció de les empreses. L’any 2021 les pressions inflacionistes van estar deter-
minades de manera molt rellevant pel creixement del preu del petroli i el gas, i per la 
seva repercussió en els preus de l’electricitat. En aquests moments, però, a aquest 
escenari s’afegeix, com s’ha assenyalat prèviament, un nou element de pressió a 
l’alça dels preus energètics, induït per la invasió d’Ucraïna. Aquest fet està provocant, 
alhora, un fort impacte en els preus d’altres productes que, al mes de maig, ha situat 
el creixement interanual de la inflació subjacent en el 4,5% a Catalunya. 

GRÀFIC 1. Evolució interanual de la inflació (IPC) i la inflació subjacent des del gener del 
2021 al maig del 2022. Catalunya 

  
Unitats: taxa de creixement interanual, percentatges.  
Font: elaboració pròpia a partir d’INE (IPC).  
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• El canvi de signe de la política monetària, amb increments previsibles i significatius 
de les taxes d’interès i la reducció dràstica del programa de compra d’actius. 

• Addicionalment, el risc COVID persisteix, malgrat estar atenuat i controlat.  

A escala sectorial, la incidència d’aquest escenari no serà homogènia i podria tenir majors 
repercussions en la indústria, l’agroalimentació i la construcció, fortament dependents dels 
costos del petroli i del transport.  

El fort creixement dels preus de l’energia i de les matèries primeres afectarà negativament 
també el sector exterior, reduint la competitivitat de les exportacions. Tot i que les exporta-
cions fins ara s’han recuperat a molt bon ritme, resta veure què succeirà amb el turisme. 
Recuperar el volum de viatgers previ a la crisi provocada per la pandèmia ajudaria a millorar 
el saldo d’intercanvis i facilitaria la recuperació de l’economia catalana.  

Per la seva banda, el sector agroalimentari necessita una política de suport pública que 
inclogui tant suport econòmic com una aposta clara per la digitalització, la sostenibilitat i el 
suport en la distribució i comercialització dels productes, basada en les plataformes i siste-
mes de comerç electrònic, així com acords generals amb la gran distribució. En aquest 
context, per afavorir que la població consumeixi béns i serveis procedents de l’economia 
social, cal que aquesta adquireixi més escala i se’n fomenti la comercialització. El CTESC 
considera que en el moment present la defensa i el foment d’aquest sector és favorable per 
al país. 

El CTESC recomana que s’estableixin amb urgència les mesures adequades per aug-
mentar la inversió de l'Estat i les seves entitats a Catalunya 

En aquest entorn macroeconòmic, l'evolució de l'indicador d'inversió bruta de les adminis-
tració públiques a Catalunya mostra una evolució preocupant, al reduir-se el 0,8% l’any 
2021, fins als 4.579,5 milions d'€, situant el seu pes sobre el PIB en el 2,0% (dos dècimes 
per sota del 2020). La inversió bruta de l'Estat i les seves entitats a Catalunya representa 
el 20,7% d’aquesta xifra i, en relació amb l’any 2020, s’ha reduït el 22,7%, com a conse-
qüència, fonamentalment, de la baixa execució de la inversió pressupostada en les infraes-
tructures ferroviàries. El CTESC recomana que s’estableixin amb urgència les mesures ade-
quades per revertir aquesta situació. 

El CTESC recomana vetllar per evitar que es produeixin aquests retards en l’execució 
dels fons Next Generation EU 

En aquest context, els fons Next Generation EU i el Marc Financer Pluriennal de la UE per 
al període 2021-2027 constitueixen una oportunitat única, i difícilment repetible en l’horitzó 
temporal de les properes dècades, per fer front als escenaris plantejats prèviament, així 
com per transformar el nostre sistema productiu, que ha de ser més sostenible, digital i 
resilient. Des d’aquest punt de vista, al llarg del 2021, l'Estat ha ingressat 19.036 milions d'€ 
del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), segons dades del Govern central a 31 
de desembre de 2021, d'aquest import hauria assignat només el 59% (11.246,8 milions d'€) 
a les comunitats autònomes, dels quals 8.831,4 milions d’€ es transfereixen a l’Administra-
ció regional per a la seva gestió a través de les conferències sectorials, i 2.415,5 milions d’€ 
a través de convenis i concessions gestionats per l’Estat. D’aquest import el 14,0% (1.579 



Consideracions i recomanacions 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 6 

milions d'€) s’han assignat a Catalunya. Des d’aquest punt de vista, preocupa, doncs, que 
es puguin produir retards en l’execució dels fons. El CTESC recomana vetllar per evitar que 
es produeixin aquests retards. 

Els pressupostos aprovats de la Generalitat de Catalunya per al 2022 preveuen que el 34% 
de la despesa de capital en l'àmbit del AP-SEC de la Generalitat, de 3.860 milions d'€, es 
finançarà amb fons NGEU, majoritàriament a través dels fons del MRR. 

El CTESC recomana al Govern que la Comissió de Seguiment i Avaluació dels Pro-
jectes Finançats pels fons NGEU a Catalunya es constitueixi en el si del CTESC 

Per tal de garantir una governança eficaç a Catalunya dels fons NGEU, el CTESC considera 
que el Govern de la Generalitat hauria de crear la Comissió de Seguiment i Avaluació dels 
Projectes Finançats, integrada per representants dels agents socials i econòmics i del teixit 
de l'economia social i solidària, tal com preveu l'Acord de Govern ACORD GOV/105/2021 
de 13 de juliol de 20211. I garantir que es reuneixi un mínim de quatre vegades a l'any. El 
CTESC reivindica i posa en valor la seva candidatura per tal de desenvolupar aquesta fun-
ció i, en conseqüència, recomana al Govern que la Comissió de Seguiment i Avaluació dels 
Projectes Finançats pels fons NGEU a Catalunya es constitueixi en el si del CTESC.    

D'acord amb les recomanacions del CESE sobre la complementarietat de la política de co-
hesió en la lluita contra la desigualtat i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, el 
CTESC considera i recomana que: 

• El Govern de la Generalitat hauria de desenvolupar una metodologia que avaluï l'im-
pacte social a Catalunya de les reformes estructurals proposades en el PRTR, per 
tal de reforçar-ne i concretar el seu enfocament sobre la distribució equitativa. 

• En aquells projectes finançats amb fons NGEU que depenguin de la Generalitat de 
Catalunya, cal invertir especialment en ajudar les persones a tornar a tenir una ocu-
pació de qualitat, sobretot les dones, els joves, els aturats de llarga durada, les per-
sones pertanyents a minories ètniques, les persones amb discapacitat i les persones 
grans. 

• Els projectes finançats amb el MRR han de facilitar una reforma dels serveis de salut 
i d'assistència que prevegin la creació d'ofertes de suport personalitzat a les perso-
nes a la seva comunitat, inclosa l'assistència personal i l'ajuda a domicili. 

• Cal aplicar l'enfocament polític dels fons estructurals europeus als desemborsaments 
del fons MRR, i reforçar els criteris de selecció dels projectes finançats per tal que 
incorporin la necessitat d'aplicar els convenis col·lectius i proporcionar llocs de treball 
d'alta qualitat sobre la base de la legislació i la normativa existent o aquella que es 
pugi aprovar derivada d'un acord dels interlocutors socials. Els projectes seleccionats 
han de tenir  l'objectiu de reduir el nombre de llocs de treball precaris (per exemple, 

 
1 Vegeu l’ACORD GOV/105/2021, de 13 de juliol, pel qual es creen els òrgans de coordinació dels fons Next 
Generation EU a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 8458, de 15.07.2021 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=906353&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=906353&type=01&language=ca_ES
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contractes de durada determinada o contractes temporals imposats unilateralment 
per l'ocupador), i han de comptar amb institucions sòlides per a la gestió conjunta. 

• Així mateix el Govern de la Generalitat hauria d'elaborar un informe sobre el percen-
tatge i el disseny de la despesa i els projectes que es considera que compleixen els 
objectius socials en general i la cohesió social en particular. També cal garantir que 
les inversions ecològiques i digitals i totes les altres despeses finançades amb els 
fons NGEU s'apliquin respectant l'objectiu de la sostenibilitat social. 

Addicionalment, el CTESC recomana que l'aplicació dels fons NGEU seleccioni projectes 
que augmentin l'estoc de capital públic, a la vegada que les inversions públiques comple-
mentin la inversió privada. 

El CTESC recomana que en els concursos públics, a través dels quals s'instrumenti la 
canalització dels fons NGEU, els criteris de valoració de mèrits donin preferència, entre els 
projectes solvents i d'igual productivitat, aquells destinats a empreses que tenen majors 
problemes d'accés al finançament extern, per tal d'ajudar a les petites empreses a superar 
les friccions financeres existents, garantint una proporció de contractes públics per a les 
petites empreses. 

Així mateix el CTESC recomana que, per tal de millorar la marxa dels projectes, la contrac-
tació pública incentivi l'ús de les consultes preliminars i els procediments de licitació nego-
ciada. 

El CTESC considera que, tal com ja ha posat de manifest en anteriors memòries, el Govern 
central ha d’abordar la reforma del model de finançament autonòmic, de la qual ha de sortir 
un nou model de finançament per a Catalunya que reforci la seva autonomia financera, que 
compleixi el principi d’ordinalitat i reconegui una agència tributària pròpia coordinada amb 
la de l’Estat. I recomana que entre altres mesures prevegi la possibilitat d’incloure meca-
nismes d’harmonització fiscal per tal d’evitar el “dumping fiscal” entre les comunitats autò-
nomes. 

Pel que fa a l’economia social, un any més el CTESC constata que la manca de dades 
estadístiques oficials sobre les entitats de l’economia social n’impedeix l’anàlisi rigorosa. 
Enguany ha empitjorat la disponibilitat d’aquestes dades, atès que el Ministeri de Treball i 
Economia Social ha deixat de publicar les relatives a les cooperatives i societats laborals. 
La darrera dada disponible és del juny de 2020. 

La manca de dades estadístiques oficials sobre les entitats de l’economia social n’im-
pedeix l’anàlisi rigorosa 

Aquesta mancança d’àmbit català i estatal es trasllada en l’àmbit europeu i internacional i 
conflueix amb la situació d’altres estats, fet que comporta que tampoc sigui possible una 
anàlisi comparada i fidedigna. El Comitè Econòmic i Social Europeu considera que és un 
fre per mesurar l’impacte social d’aquestes entitats.  

El CTESC considera que el Pla d’acció per l’economia social aprovat per la Comissió Euro-
pea pot ser un bon instrument per superar aquest dèficit i al mateix temps assolir els seus 



Consideracions i recomanacions 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 8 

objectius: fomentar la innovació social, afavorir el desenvolupament de l’economia social i 
impulsar-ne el model transformador. 

Partint d’aquests objectius genèrics, el CTESC destaca que enguany s’ha treballat per ela-
borar un nou marc normatiu d’àmbit català a l’economia social: la futura llei d’economia 
social i solidària i la del Tercer Sector. Tot i que economia social i Tercer Sector no són la 
mateixa realitat, conflueixen en molts àmbits, ja sigui per la forma jurídica, pels principis 
rectors o pels àmbits d’activitat. 

En les darreres edicions d’aquesta Memòria s’han identificat dos sectors d’activitat on les 
entitats de l’economia social tenen més importància relativa: els serveis a la comunitat (que 
inclouen l’educació) i les activitats sanitàries, socials, culturals i altres serveis.  

De manera paral·lela, es planteja la necessitat d’afavorir l’accés a la contractació pública 
de les empreses que compleixin requisits ètics, socials i mediambientals, donant-los més 
pes en les licitacions públiques i reduint la importància del preu com a criteri d’adjudicació, 
sempre i quan garanteixin la qualitat del bé o servei a proporcionar. D’altra banda, per ga-
rantir la concurrència, es considera necessari garantir que el major nombre de pimes pugui 
accedir als contractes públics. 

Un altre sector on algunes entitats de l’economia social (en concret, les cooperatives) tenen 
una importància relativa elevada és el sector agrari: una de cada deu cooperatives és agrà-
ria (el 9,5%). És un sector estratègic per a la producció d’aliments per garantir l’abastiment 
alimentari del país i la sobirania alimentària i alhora, garanteix l’equilibri econòmic, social i 
territorial.  

Així mateix, el CTESC constata la necessitat de garantir el suport i finançament públic dels 
CET, les empreses d’inserció i les altres entitats de l’economia social que en depenguin de 
manera total o parcial. 

En aquest escenari, en el mercat de treball, l’any 2021 la taxa d’activitat ha crescut sense 
recuperar el nivell de 2019, amb una certa convergència de les taxes entre grups de pobla-
ció, sobretot per gènere i nacionalitat. Aquest increment es produeix en un context de crei-
xement moderat de la població en edat de treballar. 

Creix l’ocupació i la taxa d’activitat i es redueix la taxa d’atur, en un context d’aug-
ment moderat de la població en edat de treballar 

TAULA 1. Principals indicadors del mercat de treball. Catalunya, 2019-2021 

   2021 
Variació 

2020-2021 
(%) 

Variació 
2019-2021 

(%) 

Taxa 2021 
(%) 

Variació de 
la taxa 

2020-2021 
(pp) 

Variació de 
la taxa 

2019-2021 
(pp) 

Població* 7.763 -0,2 1,1 - - - 

En edat de treballar 4.923 0,2 0,8 - - - 

Activa 3.843 1,7 0,4 78,1 1,2 -0,3 

Ocupada 3.395 3,0 -0,3 69,0 1,9 -0,8 



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 9 

-treball a temps parcial 437 -2,7 -10,9 12,9 -0,8 -1,5 

-temporal 597 8,3 -5,2 20,6 0,9 -1,0 

Aturada 449 -6,7 5,8 11,7 -1,1 0,6 

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 
* Població a 1 de gener de l’any 2021. La resta fa referència a població de 16 a 64 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE) i Idescat. 

L’augment de l’ocupació l’any 2021 permet acostar-se al volum de població ocupada i a la 
taxa d’ocupació previs a la pandèmia, sense arribar-hi. En general, l’increment de la pobla-
ció ocupada és més intens en aquells grups de població que van patir un retrocés més 
important durant el 2020. La variació de la població ocupada a Catalunya és similar a la del 
conjunt d’Espanya. En canvi, l’augment de la població ocupada a Catalunya ha estat dels 
més alts del conjunt de països europeus, però la taxa d’ocupació s’ha mantingut per sota 
de la mitjana. 

Malgrat l’increment de les hores treballades durant l’any 2021, aquestes encara es troben 
lluny dels valors de 2019, tant a Catalunya (-5,8%) com al conjunt d’Espanya (-4,1%). Així 
mateix, l’any 2021 es tanca amb un volum de població afiliada en ERTO baix en comparació 
amb els mesos de confinament de 2020. 

La indústria apareix com el sector que pitjor està recuperant la població ocupada perduda 
arran de la crisi de la COVID-19. En canvi, la construcció és el sector d’activitat econòmica 
que ha guanyat més població ocupada i afiliació des de 2019. Així mateix, per branques 
d’activitat dins del sector serveis, l’afiliació l’any 2021 segueix lluny de la de 2019 a l’hosta-
leria i a les activitats culturals i esportives i altres serveis, dues de les branques d’activitat 
més afectades per la pandèmia. En canvi, d’altres presenten una afiliació més alta, on des-
taquen les vinculades amb el sector públic (Administració pública i sanitat i serveis socials) 
que expliquen una part important de l’augment de l’afiliació tant a Catalunya com a Espanya 
durant l’any 2021. 

A escala territorial, l’afiliació ha augmentat més a les comarques on aquesta havia retrocedit 
més durant la pandèmia, així com en algunes comarques del Pirineu. En canvi, es manté 
per sota dels valors anteriors a la COVID-19 al Barcelonès, fet que podria estar relacionat 
amb el teletreball i els canvis de residència. De fet, el teletreball s’ha mantingut en percen-
tatges elevats, sobretot durant la primera meitat de l’any. 

La taxa de treball a temps parcial ha retrocedit per segon any consecutiu, però ha augmen-
tat el treball a temps parcial involuntari. 

La població assalariada amb contracte temporal ha augmentat el 8,3% l’any 2021, corregint, 
en part, la davallada experimentada l’any 2020 (-12,4%). El 47,5% dels 96.000 llocs de 
treball assalariat creats entre els anys 2020 i 2021 eren amb contracte temporal. Això con-
trasta amb un increment més baix de la població assalariada amb contracte indefinit 
(+2,2%), el que ha suposat un increment de la taxa de temporalitat de 0,9 pp, fins a situar-
la al 20,6%. Així, la població assalariada amb contracte temporal es troba encara per sota 
de l’existent l’any 2019 (-5,2%) i la taxa de temporalitat és 1,0pp més baixa que abans de 
la pandèmia. El creixement de la temporalitat ha estat especialment intens al sector públic, 
eixamplant el diferencial entre el sector públic i el sector privat.  



Consideracions i recomanacions 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 10 

Pel que fa a la contractació, el nombre de contractes firmats l’any 2021 ha crescut un 23,8% 
respecte a l’any 2020, situant-se en poc més de 2.772.000 contractes, un 17,1% menys que 
l’any 2019. D’aquests, el 15,1% eren indefinits i el 84,9% temporals, segons dades de l’Ob-
servatori del Treball i Model Productiu. Així, el nombre de contractes indefinits l’any 2021 
s’ha incrementat un 34,4%, mentre que el nombre de contractes temporals ho ha fet un 
22,1%. També ha augmentat la rotació al mercat de treball, sense arribar als nivells de 
2019.  

La taxa d’atur s’ha reduït l’any 2021 i ho ha fet especialment entre la població jove i la de 
nacionalitat estrangera, tot i que de forma insuficient per corregir els increments de 2020, 
més intensos en aquests grups de població i les dones. Així mateix, destaca el creixement 
de la població en situació d’atur de llarga durada en un context de descens de la desocu-
pació. A escala territorial, les principals baixades de la taxa d’atur registral es produeixen a 
la costa i a l’Aran, coincidint amb les zones més afectades per les mesures per contenir la 
pandèmia l’any 2020 i on més havia pujat la taxa. 

En aquest context, tal com ja s’ha assenyalat prèviament, caldrà veure de quina manera la 
negociació col·lectiva acaba traslladant als salaris l’elevada inflació, que ja està provocant 
una reducció del poder adquisitiu de les famílies, alhora que incrementa de forma notable 
els costos de producció.  

En aquest escenari, les polítiques d’ocupació són un àmbit estratègic i essencial en la 
millora del mercat de treball i en la lluita contra l’atur, essent aquests els seus objectius 
bàsics i prioritaris.  

És crucial millorar l’eficiència, eficàcia, velocitat de resposta i simplificació adminis-
trativa de les polítiques actives d’ocupació 

La modernització de les polítiques actives d’ocupació, la revisió de les subvencions i boni-
ficacions a la contractació laboral i la digitalització del SEPE per a la seva modernització i 
eficiència formen part de les reformes previstes al Component 23 del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència que hauran de continuar desplegant-se l’any 2022. Així, és pre-
vista la continuació de la tramitació de la reforma de la Llei d’ocupació i la reforma dels 
incentius a la contractació i altres mesures d'impuls i manteniment de l'ocupació estable, 
ambdues iniciades l’any 2021.  

En aquest context, el CTESC emfasitza també la importància dels concerts en matèria d'o-
cupació, previstos al Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, i que encara estan pendents de desenvolupar. Aquests concerts hau-
rien de permetre una estabilitat en les polítiques d’ocupació i que els diferents agents que 
intervenen puguin fer inversions i disposar d’equips prou consolidats per impulsar els ser-
veis i programes per a la inserció i millora de l’ocupació. 

El desenvolupament del sistema d’avaluació de l’Estratègia espanyola de suport actiu per 
a l’ocupació 2021-2024 i l’adequació a la nova regulació dels programes comuns d’activació 
formen part també dels punts a abordar de manera immediata. Així mateix, s’ha iniciat la 
tramitació de l’actualització i adequació de la Llei d’empreses d’inserció per ajustar el model 
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a les noves circumstàncies econòmiques i socials, a causa de l’aparició de nous factors que 
incrementen el risc d’exclusió social.2  

En relació amb la cronificació de l’atur de determinats col·lectius, i als programes necessaris 
per impulsar la seva ocupació, cal reconèixer i potenciar especialment el paper del Tercer 
Sector, afavorint major interlocució i ajustament a les particularitats i a les necessitats 
d’aquests col·lectius.  

D’altra banda, caldrà analitzar la implementació de la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, 
d’ordenació i integració de la formació professional3 per valorar si realment assoleix l’objec-
tiu de crear un sistema integrat. En estreta relació amb aquesta norma, així com amb la 
tramitació de l’Avantprojecte de llei d’ocupació, caldrà tenir en compte la represa de les 
negociacions entre el Govern i els interlocutors socials per reformar la Llei 30/2015 de for-
mació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.4  

Pel que fa al pressupost destinat a les polítiques actives d’ocupació, la Llei 22/2021, de 28 
de desembre de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2022,5 inicialment assigna al 
SEPE 6.463.1 M € per finançar programes o reforçar serveis que facilitin l'execució de po-
lítiques d'activació per a l'ocupació. D’aquests, 5.816,2 milions d’euros es destinen a finan-
çar els programes i serveis recollits al PAPE 2022. La resta, 646,9 milions d'euros, financen 
les actuacions vinculades al MRR.  

A Catalunya li correspondrà gestionar 448,4 milions d’euros (391,2 a càrrec del PAPE 2022 
i 57,1 a càrrec dels fons MRR)6 del total de 2.798,5 milions d’euros que es distribuirà entre 
les comunitats autònomes. L’import a distribuir no ha variat respecte de l’any 2021, ha variat 
només el pes de les fonts: la disminució de fons MRR (383,4 milions) s’ha compensat aug-
mentant els fons propis (2.415,1 milions d’euros en el marc del PAPE 2022).  

Aquest import s’incorpora al finançament de la política de foment de l’ocupació, a la que els 
pressupostos de la Generalitat per a 20227 destinen inicialment 878 milions d’euros, el 2,1% 
del pressupost total de despeses. L’estructura de programes d’aquesta política de despesa 
té la mateixa distribució que exercicis precedents: ocupabilitat i autoocupació (645 milions 
d’euros, que a abril de 2022 havien augmentat 194,5 milions d’euros), igualtat, qualitat i 
integració laboral (223 milions d’euros, 29,1 més a l’abril) i formació professional agrària i 
pesquera (9 milions d’euros). El SOC continua essent l’actor que major import gestiona (478 
milions d’euros), seguit del Departament d’Empresa i Treball (320 milions d’euros) i el Con-
sorci per a la Formació Contínua (61 milions d’euros). 

El CTESC recomana vetllar pel compliment de l’Estratègia catalana per a l’ocupació 
de qualitat 2022-2027 

 
2  Modificació de la Llei d’empreses d’inserció. Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
3 Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la formació professional. BOE núm. 78, 
d’01.04.2022. 
4 Modificació de la regulació de la formació professional en l’àmbit laboral. La Vanguardia, 20.05.2022. 
5 Llei 22/2021, de 28 de desembre de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2022. BOE núm. 312, de 
29.12.2021. 
6 Distribució de fons en matèria de polítiques actives d’inserció. Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
7 Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022. DOGC núm. 
8575, de 31.12.2021. 

https://expinterweb.mites.gob.es/participa/listado/download/890c397f-7ef7-4659-9001-3baa5784482f
https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/03/31/3
https://www.lavanguardia.com/economia/20220520/8280984/yolanda-diaz-muestra-optimista-reforma-ley-formacion-ambito-laboral.html
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/22/con
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/Documents/2022/060422-PoliticasActivasEmpleo.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8575/1885251.pdf


Consideracions i recomanacions 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 12 

En aquest context, el CTESC recomana vetllar pel compliment de l’Estratègia catalana per 
a l’ocupació de qualitat 2022-2027 recentment aprovada pel Consell de Direcció del SOC, 
amb l’acord de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives i de les as-
sociacions municipalistes. L’Estratègia és el full de ruta de les polítiques públiques en ma-
tèria d’ocupació a Catalunya i recull els reptes i les línies estratègiques que han de marcar, 
en els propers cinc anys, les polítiques d’ocupació en línia amb les polítiques europees i 
estatals. En aquest sentit, el document estableix els principis rectors i els objectius amb uns 
indicadors estratègics que permetran mesurar el grau d’acompliment dels compromisos 
acordats. 

La Moció 65/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la reordenació del Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya i el reforçament de la Inspecció de Treball, aprovada el 9.02.2022, insta 
el Govern a abordar la reordenació del SOC, amb l’objectiu de garantir la intermediació 
pública i universal per a tothom, adaptant-la a les necessitats actuals del mercat i de la força 
de treball, i també la seva descentralització, impulsant plans d’ocupació locals.  

Pel que fa al sistema de prestacions d’atur, els PGE 2022 destinen 22.457 M € al Programa 
de prestacions d’atur, el 10% menys que el 2021. Aquest import representa el 77,1% del 
pressupost total del SEPE (el 79,1% si no es tenen en compte els fons provinents del PRTR, 
que es destinen majoritàriament a foment de l’ocupació i formació professional). 

El mes d’abril hi ha hagut 215.693 persones beneficiàries de prestacions d’atur (54% dones, 
46% homes), el 20% menys en termes interanuals (53.900 persones menys). D’ençà de 
2007 que no es trobava aquesta magnitud, ni en un mes concret ni en mitjana anual (la 
mitjana anual el 2007 fou de 199.761 persones, mentre que el 2008 va ser de 267.600 
persones).   

Pel que fa a la distribució entre tipus de prestacions, les contributives representen el 54,1%. 

En aquest àmbit caldrà estar atents a la tramitació de la reforma i simplificació del nivell 
assistencial de protecció d’atur, iniciada l’any 2021. 

Junt amb les polítiques d’ocupació, les relacions laborals són un element cabdal del mer-
cat de treball i, al mateix temps, tenen un paper estratègic per promoure el creixement de 
l’ocupació sostenible, l’estabilitat en l’ocupació i la capacitat d’adaptació de les empreses i 
persones treballadores, fent-los menys volàtils i sensibles als desajustos conjunturals de 
cada moment, tal com s’ha pogut confirmar amb les mesures adoptades per apaivagar els 
greus efectes causats per la irrupció de la pandèmia de la COVID-19. 

Els convenis col·lectius són peces clau en la configuració dels sistema de relacions laborals 
ja que permeten l’adaptació de les condicions de treball a les característiques del sectors, 
de les empreses i de les persones treballadores. Tot i això, l’eficiència de la negociació 
col·lectiva requereix que la seva configuració respecti l’equilibri necessari i s’articuli de ma-
nera proporcionada. 

Cal destacar la rellevància de la negociació col·lectiva, davant les garanties que aporta en 
termes d'adaptació equilibrada gràcies al coneixement que les interlocutores i els interlocu-
tors socials tenen de les necessitats dels sectors, de les empreses i de les persones treba-
lladores.  
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Per tant, l’instrument més adient per tal de mantenir el necessari equilibri entre les neces-
sitats empresarials i socials són la concertació i el diàleg social i, com a concreció última 
d’aquest diàleg, la plasmació de les mesures en els convenis col·lectius. 

El CTESC considera convenient que la negociació col·lectiva i el diàleg entre els prin-
cipals agents socials del nostre país es mantinguin com a eines que han de permetre 
continuar millorant i defensant un model català de relacions laborals 

Atesa la importància de la negociació col·lectiva, és essencial disposar de dades estadísti-
ques, per tal de fer una anàlisi acurada de la realitat de la negociació col·lectiva a Catalunya.  

En aquest sentit, el CTESC valora el fet que l’Observatori del Treball i Model Productiu 
hagi reprès l’estadística de la negociació col·lectiva, com a resultat de l’anàlisi i el 
tractament de dades a partir del full estadístic del REGCON 

Amb la difusió d’aquestes dades, l’Observatori fa un pas endavant en facilitar una informació 
detallada de l’evolució de la negociació col·lectiva a Catalunya. Tot i això, cal assenyalar 
que des del 2012, quan a Catalunya es va iniciar l’ús del REGCON, els convenis col·lectius 
són la única forma de negociació col·lectiva que recull l’estadística. Per tant, no es poden 
analitzar altres tipus de convenis, com els d’adhesió, acords per mediació o laudes arbitrals, 
convenis d’extensió, pactes d’eficàcia limitada i els acords o pactes de funcionaris i laborals, 
que sí estaven inclosos a l’estadística prèvia a 2012.  

Altrament, l’estadística té algunes mancances. En aquest sentit no recull informació de les 
modificacions realitzades al marge dels convenis, ni reflecteix en els totals les modificacions 
salarials acordades en el marc d’inaplicacions de convenis. Pel que fa a l'increment salarial 
revisat, les dades poden no arribar a fer referència al conjunt dels convenis. El Ministeri està 
intentant recuperar la informació faltant sol·licitant-la a les comissions negociadores per tal 
d’incorporar-la al registre al REGCON en el cas dels convenis plurianuals. 

Tenint en compte aquests aspectes, el CTESC recomana que s’emprenguin les acci-
ons necessàries per tal de poder disposar de recursos econòmics i personals, a fi i 
efecte de disposar d’una base de dades estadística de la negociació col·lectiva el més 
fidel a la realitat possible.  

D’altra banda, i tal com es posa de manifest a l’informe del CTESC El temps de treball: 
canvis normatius, tendències emergents i regulació en els convenis col·lectius, el CTESC 
recomana millorar la informació i les dades que s’incorporen en els fulls estadístics que han 
de complimentar obligatòriament les comissions negociadores en el moment de la signatura 
del conveni col·lectiu ja que, malgrat l’esforç que això requereix, resulten clau per a l’anàlisi 
estadística de la negociació col·lectiva.  

Fora bo, també, poder disposar dels codis d'acord col·lectiu associats amb els diferents 
comptes de cotització i, així mateix, el nombre de persones afiliades a la Seguretat Social 
per a cada compte i els seus corresponents codis de la Classificació nacional/catalana d’ac-
tivitats econòmiques (CNAE/CCAE) associats. Aquesta informació es troba en l’actualitat a 
la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).  
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La disposició d'aquestes dades de la TGSS milloraria de manera significativa la capacitat 
d'anàlisi de la cobertura de la negociació col·lectiva en el nostre territori. En l'actualitat 
aquesta informació només es troba a partir dels agregats resultants de la informació reco-
llida pels fulls estadístics dels convenis. 

De l’estadística de la negociació col·lectiva l’any 2021 es desprèn que fins a 31 de març de 
2022 s’han registrat un total de 511 convenis col·lectius a Catalunya amb inici d’efectes 
econòmics de gener a desembre de 2021. Tal com és característic de la negociació col·lec-
tiva a Catalunya, la major part de convenis són d’empresa, si bé els convenis sectorials 
afecten la immensa majoria d’empreses i persones treballadores. La jornada mitjana anual 
pactada l’any 2021 ha estat de 1.726 hores. L’increment salarial pactat ha estat de l’1,35% 
i, un cop revisat, de l’1,42%, percentatge que se situa per sota de l’IPC. 

Cal tenir en compte que el darrer Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva té una 
vigència compresa entre els anys 2018-2020. Durant l’any 2021 no s’ha assolit un acord 
entre els agents socials en el marc d’un nou Acord per a l’ocupació i la negociació col·lec-
tiva, que permetria consensuar aspectes en matèria salarial, entre d’altres.  

Cal posar en valor el diàleg social i el consens per tal d’arribar a un acord en el marc 
d’un nou Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva, que va perdre la seva 
vigència l’any 2020 

Enguany s’ha aprovat el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents 
per a la reforma laboral, la garantia d’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat 
de treball, fruit de l’acord tripartit entre els agents socials CCOO, UGT, CEOE i CEPYME. 
Aquest fet reafirma la importància del diàleg social per tal de regular un marc normatiu sobre 
el qual sustentar un model de relacions laborals més just i eficaç. 

El CTESC considera que cal realitzar la vertebració d’un sistema de relacions laborals 
equilibrat 

Un dels aspectes sobre els quals incideix aquesta norma és la modernització de la negoci-
ació col·lectiva, atès que, tal com posa de manifest el preàmbul de la norma, és una peça 
clau del paquet de reformes i cal abordar aspectes com la relació entre els convenis secto-
rials i d’empresa i la ultraactivitat dels convenis. També és necessari incorporar canvis en 
la pròpia estructura de la negociació, enfortint la representativitat de les parts negociadores 
enriquint els continguts i enfortint la seguretat jurídica en la seva aplicació i els seus efectes.  

En aquest sentit s’estableixen modificacions en l’arquitectura de la negociació col·lectiva, 
en aspectes com la recuperació de la ultraactivitat indefinida dels convenis denunciats i la 
supressió de la matèria salarial de la prioritat aplicativa del conveni d’empresa, tot assegu-
rant les cauteles i garanties perquè la descentralització dels convenis col·lectius no provoqui 
un efecte devaluador de costos retributius i desavantatges injustificats entre les empreses, 
i aporti flexibilitat en la mesura adequada.  

Caldrà esperar la valoració dels efectes del Reial decret llei, atès que s’aprova a finals de 
2021.  
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Tal com es va assenyalar a l’edició anterior, durant la pandèmia s’han establert mesures de 
flexibilitat interna i, en els casos en què no ha estat possible, s’ha adoptat una regulació 
específica: els ERTO. A  través d’aquesta figura, es flexibilitzen els mecanismes d’ajust 
temporal de l’activitat per tal d’evitar acomiadaments.  

L’experiència arran de la crisi sanitària i econòmica derivada de la COVID-19 ha mos-
trat la importància i l’eficàcia del recurs als ERTO, com a mecanisme de flexibilitat 
interna de les empreses per a l’ajustament temporal de la seva activitat, amb l’objec-
tiu d’evitar la destrucció d’ocupació característica de crisis anteriors 

Aquest fet proporciona una base per tal d’avançar cap a un mecanisme permanent, que 
garanteixi un marc de flexibilitat i contribueixi a l’estabilitat laboral i econòmica, així com a 
potenciar la formació i requalificació de les persones treballadores. 

A través de l’anàlisi de les dades estadístiques sobre els ERO de l’any 2021, es constata 
un decrement interanual, tant dels expedients, com de les persones treballadores afectades 
per aquests. Tot i aquesta tendència positiva, les dades encara estan lluny dels períodes 
anteriors a la crisi de la pandèmia de la COVID-19.  

La majoria d’expedients per força major han suposat l’adopció de mesures temporals, ma-
joritàriament de suspensió del contracte. Tot i això, preocupa l’increment de les persones 
treballadores afectades pels expedients d’extinció del contracte al sector industrial i, en 
aquest sentit, caldrà observar la seva evolució per prendre les mesures adequades. 

En aquest context, el Reial decret llei 32/2021 integra en el conjunt del sistema de relacions 
laborals un nou mecanisme d’estabilització econòmica i de flexibilitat interna de les empre-
ses, alternatiu a la destrucció de l’ocupació i a l’elevada temporalitat, per tal d’assolir un 
doble objectiu. D’una banda, protegir l’ocupació enfront de les crisis econòmiques i les difi-
cultats del mercat. De l’altra, acompanyar els processos de canvi estructural per tal d’evitar 
un impacte macroeconòmic negatiu del qual en resulti una pèrdua de capital humà, de crei-
xement potencial i de benestar del conjunt de la societat. 

Amb aquests objectius s’incorporen mesures per facilitar l’ús dels ERTO, com a fórmula 
alternativa i prioritària a les extincions i un nou mecanisme de flexibilitat i estabilització de 
l’ocupació (mecanisme RED) per atendre les necessitats excepcionals de naturalesa ma-
croeconòmica o sectorial que justifiquin l’adopció de mesures d’ajustament i protecció tem-
poral, així com inversions de caràcter públic, prèvia declaració d’aquesta circumstància mit-
jançant acord del Consell de Ministres. 

El CTESC valora l’adopció de mesures de flexibilitat interna adoptades mitjançant el 
Reial decret llei 32/2021, en detriment de l’extinció de contractes de treball, sempre 
que això sigui possible 

Pel que fa a la solució extrajudicial de conflictes, el CTESC constata un increment de les 
conciliacions, les mediacions i els expedients tramitats pel TLC, la qual cosa representa una 
recuperació de la tendència a l’alça observada abans de la pandèmia. 

Les vagues també augmenten, a diferència de l’any 2020, tot i que encara no arriben als 
nivells dels anys anteriors a la pandèmia. 
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En l’àmbit de la prevenció de riscos i la sinistralitat laboral cal tenir present que el 2021 
és un any singular on els efectes de la pandèmia de la COVID-19 encara es manifesten, 
tant pel que fa a les demandes d’actuacions en matèria de prevenció de riscos com en la 
sinistralitat laboral registrada pels accidents laborals (AT) i per les malalties professionals 
(MP) patides per les persones treballadores.  

La irrupció del virus SARS-CoV-2 va comportar l’aplicació el 2020 de nombroses mesures 
sanitàries amb conseqüències en l’economia, en el mercat de treball i amb restriccions a la 
mobilitat que van potenciar el teletreball, mentre que d’altres ocupacions van viure jornades 
de treball intenses i esgotadores, fent emergir alguns riscos psicosocials i ergonòmics, entre 
d’altres qüestions relacionades amb la seguretat i la salut laboral. Pel que fa als recomptes 
de la sinistralitat les mesures aplicades van generar un descens abrupte i sense precedents 
en la quantitat i en els índexs d’incidència dels AT i de les MP declarades, de tal manera 
que va tenir un efecte disruptor en les pautes i tendències fins aleshores detectades.  

La pandèmia de la COVID-19 va provocar una disrupció en les dades de sinistralitat i 
una alteració en gran part de les tendències detectades en els darrers anys 

Com s’ha explicat en els apartats previs a aquest, l’any 2021 alguns indicadors de l’evolució 
de l’activitat econòmica i laboral de Catalunya presenten les primeres mostres de recupe-
ració. Paral·lelament, les xifres dels AT i les MP també experimenten un cert retorn als 
valors registrats els anys precedents a la pandèmia. Encara són inferiors als del 2019 amb 
l’excepció dels AT mortals, que s’incrementen més d’un 6%.  

Així, a Catalunya, com en els països del nostre entorn, les xifres de sinistralitat de l’any 
2021 deixen enrere el descens experimentat el 2020 i es reprenen els comportaments pre-
pandèmia. En total  han tingut lloc 201.153 AT, dels quals 184.448 AT han estat en jornada 
laboral (93.463 AT sense baixa, el 50,7%, i 90.985 AT que han requerit baixa, el 45,2%) i 
16.705 són AT in itinere.  

GRÀFIC 2. Índexs d'incidència dels AT segons tipologia. Catalunya 2019-2021 

Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la SS amb les contingències professionals cobertes* 100.000.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu. 
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La comparativa entre les diferents tipologies d’accidents posa de manifest que les xifres 
una mica més elevades d’accidentalitat sense baixa condicionen que els índexs d’incidèn-
cia8 en aquest cas siguin lleugerament més alts que en els dels AT amb baixa (2.733,23 i 
2.660,8, respectivament).  

Aquesta situació, però, no es dona per a tots els sectors econòmics, ja que a l’agricultura i 
a la construcció el risc de patir un AT que requereix baixa és més elevat que el d’aquells 
que no la necessiten. La prelació de la sinistralitat dels sectors econòmics es manté cons-
tant en les dues tipologies, AT amb baixa i sense, de tal forma que el risc és més elevat en 
la construcció, seguit de la indústria, l’agricultura i, en darrer terme, als serveis. 

L’evolució del total dels AT comparada amb l’any anterior mostra un increment de la sinis-
tralitat que repercuteix en 26.403 accidents més, el 15,1%. Totes les tipologies d’accidents 
mostren increments, si bé cal destacar pel seu creixement els AT en jornada amb baixa 
(21,0%), mentre que la intensitat es redueix en els AT in itinere (13,0%) i en els AT sense 
baixa (9,1%). 

Si s’incrementa la desagregació de l’accidentalitat en funció d’aspectes com la gravetat, la 
situació professional, els sectors econòmics o la contractació, entre d’altres, s’observa que 
l’augment de la sinistralitat respecte del 2020 és especialment acusat entre els AT amb 
baixa del sectors serveis (26,4%) i de les persones amb contracte eventual (25,2%).  

Val a dir que, segurament, aquestes xifres estan molt influïdes pel comportament del mercat 
de treball, ja sigui amb la recuperació de l’ocupació en el sector serveis o pel creixement de 
la temporalitat el 2021. Així, cal tenir present l’augment de la població ocupada en un 3,0%, 
recuperant una part important de l’ocupació perduda l’any 2020, que s’ha acompanyat d’un 
increment del nombre de persones assalariades amb contracte temporal (el 8,3% més, amb 
una taxa de temporalitat del 20,6%), que són les que tenen una proporció més alta d’acci-
dentalitat. Alhora, la població assalariada amb contracte temporal ha augmentat el 35,1% a 
l’agricultura, el 17,9% a la indústria, el 6,8% a la construcció i el 6,4% als serveis. 

El 2021 la sinistralitat repunta de nou però amb valors encara inferiors als registrats 
el 2019... 

Amb tot, comparativament amb l’accidentabilitat del 20199 cal esmentar que els grans grups 
d’AT no arriben a assolir les xifres registrades dos anys enrere. Només dues tipologies molt 
concretes dels AT en jornada laboral amb baixa mostren valors superiors:  els AT en jornada 
amb baixa del treball per compte propi (5.015 AT que superen els 4.667 AT del 2019) i els 
AT mortals (69 AT).  

En aquest punt s’evidencia que la variació interanual dels AT mortals en jornada mostra un 
comportament decreixent, desprès d’experimentar un augment intens el 2020 (79 AT), però 
el seu volum encara supera els valors del 2019 (65 AT). Un comportament diferent del dels 

 
8 Nombre d’accidents per cada 100.000 persones afiliades que tenen cobertes les contingències d’AT i MP.  
9 Tot i que encara el 2021 es troba sota els efectes de la COVID-19, en les seves diferents onades, compartint 
algunes de les circumstàncies que es van viure el 2020, en ser aquest un any atípic es fa adient que la 
comparativa de referència en l’anàlisi de l’evolució de les dades s’ampliï a altres moments temporals, bé sigui 
el 2019 o els anys precedents. 
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AT in itinere que amb 16 AT mortals presenten valors inferiors al 2020 i al 2019 (21 AT i 26 
AT, respectivament).  

En relació amb l’accidentalitat mortal convé fer referència al Pla de xoc contra els accidents 
mortals en el treball, presentat a la fi del 2021 pel Govern espanyol sota el lema “Arriscar la 
vida no és una opció”, i en el que participa la Inspecció de Treball de Catalunya. En aquesta 
línia el CTESC es fa eco d’aquest pla de xoc i considera que cal seguir treballant per tal de 
reduir les xifres dels sinistres mortals, així com disminuir la gravetat dels danys produïts en 
la salut de les persones treballadores, mitjançant l’aplicació de mesures preventives en els 
centres de treball i impulsant aquelles actuacions que fomentin una reducció dels accidents 
de trànsit.  

Altres trets característics dels AT amb baixa es deriven de la forma o contacte de l’AT, és a 
dir, el mode com la víctima s’ha lesionat. La categoria que agrupa el sobreesforç físic, el 
trauma psíquic, les radiacions, el soroll, la llum o la pressió, que concentra el 30,8% dels 
AT en jornada amb baixa. Pel que fa a les parts lesionades destaquen dos punts, les extre-
mitats superiors (35,9% del total) i les extremitats inferiors (27%), mentre que les lesions 
més habituals són les dislocacions, els esquinços i les torçades (43,7%) i les ferides i lesions 
superficials (35,2% dels AT). Amb tot, entre els AT mortals s’observa una proporció elevada 
de lesions múltiples (23 dels 60 AT mortals).  

A més, enguany cal fer referència a una altra de les tipologies de lesions, incorporada en 
les estadístiques des de la irrupció de la pandèmia, que són els AT per COVID-19. El nom-
bre d’AT per COVID-19 inclosos en el recompte que fa el Ministeri d’Inclusió, Seguretat 
Social i Migracions no és gaire elevat, ja que en el conjunt de l’Estat espanyol s’han registrat 
12.462 AT per COVID-19 entre els mesos de gener i desembre de 2021, dels quals 2.947 
AT s’han comptabilitzat a Catalunya. Val a dir que Catalunya és la comunitat autònoma amb 
un major nombre de registres, seguida de la Comunitat de Madrid (2.031 AT).  

La normativa que regula les mesures de prevenció i contenció per fer front a la crisi 
sanitària de la COVID-19 inclou mesures específiques per als centres de treball 

També relacionat amb la sinistralitat derivada de la COVID-19, cal tenir present que al llarg 
del 2021 es van mantenir vigents algunes mesures restrictives per frenar la pandèmia i que, 
amb el mateix objectiu, s’aprova diversa normativa que regula les mesures de prevenció i 
higiene que han d’aplicar els centres de treball. Tal és el cas de la Llei 2/202110 que en el 
seu art. 7 s’adreça als centres de treball i fixa un conjunt de mesures que caldrà aplicar. 
També pel que fa a l’entorn laboral cal recordar les recomanacions en els diferents moments 
de la “desescalada” que s’adrecen als centres laborals, públics i privats, per tal d’adoptar 
mesures de reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i el foment 
de l’ús del teletreball quan sigui possible, pel manteniment de la distància de seguretat, per 
la necessitat de proporcionar equips de protecció d’acord amb el nivell de risc, per garantir 
la ventilació dels espais i edificis i per reforçar les mesures de neteja i desinfecció.  

Altre dels efectes derivats de les mesures de lluita contra el coronavirus ha esta l’accelera-
ció de la implementació de nous sistemes de treball basats en la digitalització i les noves 
formes d’organització del treball que se’n deriven (treball a distància, teletreball, treball en 

 
10 Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19. BOE núm. 76, de 30.03.2011. 

https://www.insst.es/documents/94886/2590896/Plan+de+choque+siniestralidad+laboral.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/2590896/Plan+de+choque+siniestralidad+laboral.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-4908&p=20210330&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-4908&p=20210330&tn=1
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plataformes, etc.). Per aquest motiu, el CTESC considera que cal preveure actuacions pre-
ventives, fent atenció als riscos emergents provocats per la innovació tecnològica o canvis 
organitzatius en el treball.  

Entre els aspectes positius que la digitalització aporta en matèria de prevenció de riscos 
destacar la millora de la gestió de les dades, l’agilitat en els processos o l’automatització de 
certes tasques que evitarien les sobrecarregues físiques i mentals, entre d’altres. Al mateix 
temps facilita l’accés dels serveis de prevenció a nous canals de comunicació, d’informació, 
de formació i de sensibilització de les persones treballadores sobre determinats riscos. Però 
també cal alertar que els nous sistemes de treball basats en la digitalització també poden 
ocasionar alguns riscos, sovint de caire psicosocial sobre els quals caldria actuar preventi-
vament. No es pot ignorar que, en ocasions, determinades mesures digitals poden provocar 
rebuig i inseguretat en les persones treballadores que desconeixen l’ús de les noves tecno-
logies, ja sigui per qüestions relacionades amb l’edat o per manca de formació. Alhora, si 
es pren com exemple el teletreball es posa de manifest la necessitat de reforçar el conei-
xement de les mesures ergonòmiques per aplicar en el nou entorn de treball, alhora que 
convé aplicar actuacions de caire psicosocial per tal de reduir els riscos relacionats amb la 
manca de relacions intergrupals, l’aïllament, la gestió del temps o l’estrès.   

Quant al perfil de les persones accidentades, cal esmentar que els homes pateixen el 68,7% 
del total d’AT amb baixa (62.547 AT els homes i 28.438 AT les dones), si bé cal posar de 
manifest que el pes de l’accidentalitat femenina cada vegada és més gran (el 31,3% el 
2021, vers el 19,1% de l’any 2000).  

Amb tot, s’observen diferències segons el sector on la persona està ocupada (les dones 
tenen més accidentalitat en els serveis, 43,1% del total d’AT, però també la seva ocupació 
en el sector és superior, ja que el 55,5% de l’ocupació són dones) i en funció de la gravetat 
(el 91,3% dels AT mortals han estat patits per homes). També la distribució per sexes manté 
un predomini masculí entre els AT sense baixa, ja  que les dones concentren el 32,6% del 
total d’AT sense baixa. Una distribució més equilibrada, si bé amb un cert predomini de 
l’accidentalitat femenina, és la que té lloc entre els AT in itinere, on les dones absorbeixen 
el 51,0% dels AT.  

Les dones concentren el 31,3% dels AT en jornada amb baixa, el 32,6% dels AT sense 
baixa i el 50,9% dels AT in itinere. 

Enguany, que la proporció d’accidentalitat femenina sigui més alta pot respondre a què les 
dones estan molt presents en les branques d’activitats sanitàries, que és on el nombre d’AT 
ha estat més alt. En concret, l’accidentalitat d’aquesta branca econòmica s’eleva a 7.706 
AT, el que suposa un increment de 3.738 AT, com a conseqüència del risc derivat de la 
malaltia de la COVID-19 entre les ocupacions sanitàries i sociosanitàries. 

Val a dir que durant el 2021 s’ha mantingut la preocupació per augmentar la protecció de 
les persones que presten els serveis en els centres sanitaris i sociosanitaris amb un reforç 
legislatiu que ja va iniciar-se el 2020. Així, normativament s’estableix la consideració com a 
contingència professional derivada d’AT de les malalties patides pel personal que presta 
serveis en aquests centres i que han contret el virus SARS-CoV-2 i determina que tindran 
les mateixes prestacions que el sistema de Seguretat Social atorga a les persones que es 
veuen afectades per una MP, si bé no modifica la contingència com a AT. D’aquesta manera 
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es vol reconèixer el treball excepcional desenvolupat per les/els professionals durant la 
pandèmia. També és cert que, a més del risc de contagi directe amb el virus pels serveis 
assistencials i/o mèdics o per la manipulació del material infecciós, cal afegir en aquest 
col·lectiu la possibilitat de patir riscos psicosocials  associats al treball intens desenvolupat 
durant un llarg període de temps, que inclou les diferents onades del coronavirus, i a les 
exigències emocionals lligades al treball assistencial.  

En aquest punt sorgeix la necessitat d’enfortir la seguretat i salut de les persones treballa-
dores mitjançant actuacions legislatives orientades al reconeixement de la COVID-19 com 
a MP. El CTESC aconsella seguir les passes de l’acord subscrit pels 27 estats membres i 
les organitzacions sindicals i empresarials en el Comitè Consultiu de Seguretat i Salut en el 
Treball de la UE per tal de garantir aquest reconeixement al més aviat possible. 

GRÀFIC 3. Evolució de les notificacions de malalties professionals. Catalunya 2008-2021 
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Unitats: nombres absoluts. 
Font: Observatori de les Contingències Professionals de la Seguretat Social (MISSM). 

En relació amb les MP registrades a Catalunya, de nou les dades experimenten una certa 
recuperació en els valors, desprès del descens pronunciat que van viure el 2020. Enguany, 
hi ha 2.259 notificacions de malalties professionals registrades mitjançant el sistema CE-
PROSS, fet que suposa el 12,4% més, mentre que les notificacions tancades com a MP 
han estat 1.026, amb un increment interanual més suau, del 7,0%. Com és habitual, el grup 
de malaltia més prevalent i que origina la major part de les notificacions és el Grup 2, que 
amb 836 registres concentra el 81,5% del total.11 

Un any més les MP més freqüents són les produïdes per agents físics, especialment 
les relatives a trastorns musculoesquelètics 

 
11 El Grup 2 aglutina les MP causades per agents físics, entre les que destaquen les derivades de postures 
forçades i moviments repetitius en el treball que provoquen principalment les malalties per fatiga i inflamació 
de baines tendinoses i, en segon terme, les paràlisis dels nervis deguts a la pressió. 
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Quant a les incapacitats temporals (IT) per contingències professionals registrades el 2021, 
també s’ha produït un lleuger increment en les xifres. El resultat han estat  127.020 proces-
sos iniciats en el període, fet que suposa un creixement del 0,4% (497 IT més). Amb tot, en 
termes absoluts hi ha un traspàs entre les entitats que els gestionen, ja que s’observa un 
augment pronunciat de les IT gestionades per les mútues col·laboradores, 109.001 proces-
sos (94.449 el 2020), mentre que es redueixen de forma significativa els gestionats per 
l’INSS (18.011 el 2021 i 32.061 el 2020). 

Alhora, cal recordar el canvi normatiu regulat el 2020, segons el qual es considera situació 
assimilada a AT als efectes de tenir accés a la prestació d’IT per als períodes d’aïllament i 
contagi de les persones treballadores. Així, d’acord amb aquesta normativa s’han iniciat 
622.025 processos d’IT a Catalunya motivats per aïllaments com a conseqüència de la CO-
VID-19, xifra que mostra un creixement de 12.494 processos d’IT més (l’11,7%) que l’any 
precedent. 

Finalment, més enllà de l’anàlisi de les dades sobre la sinistralitat i els processos d’IT, no 
es pot obviar que malgrat que el 2021 no ha patit amb la mateixa intensitat els efectes de 
la pandèmia, encara cal fer front a alguns reptes en matèria preventiva. Per aquest motiu, 
el CTESC considera important l’enfortiment de les tasques preventives.  

A Catalunya s’aprova l’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 2021-2026 

En aquesta línia, el CTESC valora positivament l’aprovació al mes de juny de 2021 de l’Es-
tratègia catalana de seguretat i salut laboral 2021-2026 (ECSSL), així com el nou Marc 
estratègic de la UE sobre Salut i Seguretat en el Treball 2021-2027. Alhora destaca la pu-
blicació dels resultats de l’Enquesta de qualitat i condicions de treball (EQCT) i de l’informe 
Gestió de la prevenció de riscos laborals a les empreses de Catalunya 2019 mitjançant els 
quals es pot obtenir informació per orientar les actuacions a aplicar, ja sigui des de l’àmbit 
públic com per part dels diferents agents implicats en la seguretat i la salut laboral.   

En el context econòmic laboral descrits prèviament, la recerca, el desenvolupament i la 
innovació (R+D+I), la societat digital, les infraestructures de transport i el model ener-
gètic i de sostenibilitat ambiental són factors clau en la transformació digital i ecològica 
que cal que experimenti el nostre teixit productiu per dotar-lo d’una major resiliència, efici-
ència i sostenibilitat.  

La despesa en R+D+I en percentatge del PIB es manté en el 2,79% en el primer any 
de pandèmia 

Es constata que la despesa en R+D+I de Catalunya en percentatge del PIB es manté pràc-
ticament igual, del 2,81% al 2,79%, entre els anys 2019 i 2020 malgrat la forta caiguda del 
PIB a causa de la pandèmia. Conseqüentment, les despeses en R+D+I pateixen una re-
ducció similar a la caiguda de l’economia. Ara bé, tal com s’analitza en el text principal, 
aquesta reducció afecta especialment les despeses en innovació, atès el seu caràcter més 
conjuntural que les despeses en R+D, que tenen un perfil més estratègic i aconsegueixen 
augmentar lleugerament el seu import. Així, mentre que les despeses en R+D augmenten 
la seva intensitat en el PIB tant en el sector públic com en el sector privat, en canvi, la 
despesa en innovació actua en sentit contrari i pateix un retrocés considerable al passar de 
l’1,30% a l’1,09%. 

https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/Estrategia_Catalana-SSL.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/Estrategia_Catalana-SSL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0323&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0323&from=EN
https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/enquesta_qualitat_condicions_treball/edicio2021/arxius/Enquesta-qualitat-i-condicions-treball_ed2021.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/Gestio-PRL-empreses-Catalunya-2019.pdf
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GRÀFIC 4. Evolució de les despeses en recerca i desenvolupament per sectors d’execució i 
de les despeses en innovació del sector privat (descomptant les de recerca i desenvolupa-
ment) en percentatge del PIB. Catalunya, 2017-2020 
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Unitats: percentatge sobre el PIB. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 
Nota 1: el sector públic inclou l’ensenyament superior i l’Administració pública. 
Nota 2: canvi metodològic a partir de l’any 2018. 

El CTESC confia en què les noves lleis de ciència i tecnologia dotin de més recursos 
l’R+D+I 

El sector de l’R+D presenta unes despeses internes de 3.619,3 milions d’euros i un personal 
ocupat en aquestes tasques que disminueix el 2,6% i assoleix la xifra de 50.776 persones 
ocupades en termes d’equivalència a jornada completa. El CTESC confia en què la trami-
tació parlamentària dels avantprojectes de llei de la ciència en què estan immerses les ad-
ministracions de la Generalitat i de l’Estat permeti dotar de més recursos el personal inves-
tigador i definir polítiques de personal que consolidin la seva carrera professional en l’àmbit 
de l’R+D+I. 

El CTESC valora de difícil consecució l’objectiu de situar les despeses en R+D sobre 
el PIB en el 2,12% al 2024 

Les despeses internes en R+D en percentatge del PIB se situen en l’1,70% i el personal to-
tal en R+D per 1.000 persones ocupades en 14,54. Tenint en compte que el Pla nacional 
per a la societat del coneixement fixa l’objectiu de les despeses internes en R+D sobre el 
PIB en el 2,12% per a l’any 2024, aleshores la taxa anual de creixement d’aquesta magnitud 
hauria de ser del 8,2% en el pròxims 4 anys per assolir aquesta fita. El CTESC valora aquest 
objectiu de difícil consecució. 

El sector privat executa poca despesa en R+D en comparació amb la UE 
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La comparació internacional de la intensitat de les despeses internes en R+D sobre el PIB 
i del personal en R+D per 1.000 persones ocupades permet constatar que l’evolució de les 
despeses aproxima el registre de Catalunya al de la UE (2,32%) però l’evolució del personal 
té un efecte de distanciament. Una anàlisi detallada de les diferències en la intensitat de les 
despeses internes en R+D sobre el PIB per sectors d’execució entre Catalunya i la UE-27 
revela una distància considerable entre ambdues magnituds de 0,62 punts percentuals, la 
majoria de la qual ve explicada per una menor dimensió relativa del sector privat de 0,51 
punts percentuals. El CTESC considera que si el nou model de ciència i tecnologia acon-
seguís incorporar més recursos i simplifiqués les càrregues administratives associades a la 
gestió d’aquests recursos, les empreses tindrien més capacitat per augmentar la seva in-
versió en R+D+I. Un altre element que podria actuar en el mateix sentit seria l’impuls de la 
transferència de coneixement entre les empreses i el sector de l’ensenyament superior, la 
qual cosa està lligada amb la reforma de les polítiques del personal investigador que es 
comentava anteriorment. 

El CTESC valora positivament l’augment del finançament en R+D+I de la Generalitat 
durant el primer any de pandèmia amb el protagonisme en l’àmbit de la salut 

El CTESC valora positivament l’augment del finançament en R+D+I de la Generalitat de 
Catalunya perquè té un comportament més expansiu que el de la mitjana del sector. Per 
una banda, augmenta el percentatge sobre el total de les despeses en R+D del 22,2% al 
24,7% entre els anys 2019 i 2020 i, per una altra banda, augmenta el percentatge sobre el 
total de la innovació del 2,0% al 3,0%. El departament que més recursos ha augmentat és 
el de Salut (65,2 milions d’euros) seguit del d’Empresa i Coneixement (27,7 milions d’euros). 
Aquest protagonisme del Departament de Salut és degut lògicament a una major activitat 
de recerca sanitària provocada per l’aparició de la pandèmia.  

El CTESC lamenta que durant l’any 2021 les despeses del Programa d’innovació s’ha-
gin reduït 

El CTESC constata que durant l’any 2021 les despeses liquidades dels programes de re-
cerca i desenvolupament de la Generalitat, que inclouen només les transferències als cen-
tres de recerca públics i privats, mantenen una evolució positiva amb un creixement del 
12,2%, però lamenta la disminució que presenten les despeses del Programa d’innovació 
(9,8%). Pel que fa a la despesa COVID que estima el Departament d’Economia i reporta al 
Govern central, les que estan relacionades amb les universitats recullen la compensació de 
la caiguda d’ingressos de les universitats públiques (14,4 milions d’euros) i són inferiors a 
les de l’any 2020 quan les transferències al sistema universitari pretenien atendre l’incre-
ment de despesa no pressupostada a conseqüència de la COVID-19 (36,7 milions d’euros).  

El primer any de pandèmia ha tingut efectes agregats negatius en la innovació de les 
empreses 

Pel que fa a la innovació de les empreses, el primer any de pandèmia té uns efectes agre-
gats negatius. Així, el nombre d’empreses innovadores amb establiment a Catalunya dis-
minueix el 28,6% i se situa en 4.797, mentre que la despesa en innovació es redueix el 
14,0% i se situa en 4.512,5 milions d’euros. Aquesta situació negativa de la innovació és 
similar si tenim en compte les empreses innovadores amb seu social a Catalunya. La dis-
minució en el nombre d’empreses innovadores (29,2%) és pràcticament la mateixa que en 
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el cas anterior, però la reducció de la despesa en innovació és menys pronunciada (10,8%). 
En qualsevol cas, es manifesta una forta caiguda del nombre d’empreses innovadores en 
el total de la població empresarial, que d’estar per sobre del 20% passa a situar-se a l’entorn 
del 15%. Per tal d’esmenar aquesta situació, el CTESC valora positivament els esforços 
que es puguin incorporar en el model ciència i tecnologia dirigits a la millora i el reforçament 
del sistema institucional d’innovació a través d’entitats com ACCIÓ, TECNIO o EURECAT, 
per donar suport a les seves empreses client. 

TAULA 2. Nombre d’empreses innovadores amb seu social a Catalunya i despesa en innova-
ció, 2018-2020 

Variable Indicador 2018 2019 2020 2019-2020 

Empreses Nombre 5.278 6.378 4.518 -1.860 

Empreses Creixement anual (%) - 20,8 -29,2 - 

Empreses Pes a Catalunya (%) 17,5 21,8 15,2 -6,6 

Empreses Pes a Espanya (%) 23,2 23,9 21,5 -2,3 

Despesa Import (M€) 4.419,7 4.459,3 3.978,2 -481,1 

Despesa Creixement anual (%) - 0,9 -10,8 - 

Despesa Pes a Espanya (%) 23,6 23,0 23,3 0,3 

Unitats: nombre d’empreses, milions d’euros i percentatges. 
Font: elaboració a partir de l’INE. 

El Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern espanyol que haurà de perme-
tre gestionar els fons Next Generation de la UE consta de 10 palanques per promoure la 
cohesió econòmica, social i territorial de la UE, augmentar la capacitat de resiliència dels 
estats membres, mitigar les repercussions socials i econòmiques de la COVID-19, i fer pos-
sible una transició ecològica. La que fa referència a l’R+D+I és la VI, que porta per títol 
“Pacte per a la ciència i la innovació. Reforç a les capacitats del Sistema Nacional de Salut”. 
Es pot comprovar que el pressupost assignat en aquesta palanca és de 4.949 milions d’eu-
ros a distribuir en el període 2021-2026 per al conjunt d’Espanya. Si els recursos es distri-
bueixen entre les comunitats autònomes en funció de la població, aquesta palanca podria 
reportar a Catalunya un import de 133,5 milions d’euros cada any, que equival al 3,0% de 
la despesa en R+D+I de l’any 2020. El CTESC considera que aquesta xifra no és prou 
elevada com per impulsar les activitats de recerca, desenvolupament i innovació que ne-
cessita el sector a Catalunya per assolir els seus objectius d’aproximació als registres de la 
UE i que s’haurien de destinar recursos dels pressupostos ordinaris per reforçar la política 
d’R+D+I. 

El CTESC valora positivament que l’accés a Internet de les llars tingui una cobertura 
del 96,9%, pràcticament universal  

En l’àmbit de la Societat Digital, primerament, el CTESC valora positivament l’accés a 
Internet i la connexió a banda ampla de les llars catalanes, que assoleixen una cobertura 
del 96,9% i això demostra que l’accés a Internet és totalment de banda ampla i gairebé de 
caràcter universal. Pel que fa a la forma de connexió, la cobertura amb banda ampla mòbil 
creix 8 punts percentuals i se situa en el 86,7% del total de les llars, atrapant la cobertura 
amb banda ampla fixa (86,9%) la qual presenta un increment més modest de 0,9 p.p. El 
percentatge de llars que només disposen de banda ampla mòbil se situa en el 9,9%. 
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No s’observen diferències significatives en el percentatge d’internautes habituals en-
tre dones (93,4%) i homes (93,7%) 

Respecte del perfil de les persones que utilitzen Internet habitualment no s’observen dife-
rències en el percentatge d’internautes entre homes i dones. En canvi, s’aprecia una forta 
caiguda en la franja de 65 a 74 anys, que assoleix una quota del 72,3%. Malgrat això, 
aquesta quota encara és més elevada que en el conjunt de la UE-27 (60,0%). Els resultats 
segons la dimensió dels municipis són similars per a totes les dimensions analitzades, tot i 
que els municipis de menys de 20 mil habitants disposen de les taxes més elevades (per 
sobre del 95%) de persones que utilitzen Internet habitualment. 

El CTESC adverteix que les recomanacions de fer servir els serveis en línia en lloc 
dels presencials està generant una bretxa digital entre les persones més grans i altres 
col·lectius  

Les trucades o vídeos per Internet es mantenen en les primeres posicions dels serveis d’In-
ternet utilitzats per motius particulars malgrat que el seu ús sigui una mica menys intensiu 
un cop que ha desaparegut el confinament per motius de la pandèmia. Per la seva banda, 
s’incrementen de forma notable els serveis en línia per concertar una cita mèdica, que ja 
representen el 52,4% dels internautes. El CTESC interpreta aquest darrer resultat en el 
sentit que les persones han seguit les recomanacions de les autoritats sanitàries per no 
col·lapsar els serveis presencials. En aquest sentit, el CTESC adverteix que aquestes re-
comanacions no haurien de perjudicar les persones més grans que no fan les gestions per 
Internet. 

El CTESC considera que cal seguir fomentat els factors positius de l’ús del teletreball 
a partir de la negociació col·lectiva 

Quan al teletreball, es constata que el seu ús s’estén al 23,4% de les persones ocupades 
el primer trimestre del 2021. Una dada que encara podria haver estat superior tenint en 
compte que el 14,9% de les persones ocupades manifesten que no han teletreballat malgrat 
que la seva feia ho permetia. El principal motiu declarat per aquest darrer col·lectiu és que 
prefereixen el treball presencial (56,2%), seguit del fet que l’empresa no té voluntat d’im-
plantar el teletreball (31,7%). El CTESC considera que cal seguir fomentant els factors po-
sitius de l’ús del teletreball, quan l’activitat ho permeti (evita desplaçaments, concilia la vida 
familiar, permet aprofitar el temps i gestionar individualment el temps de treball, etc.) i resulti 
de l’acord entre les organitzacions empresarials i sindicals de cada sector. 

El CTESC confia en el Kit Digital per aproximar l’equipament TIC de les empreses 
petites i microempreses al de les empreses de més dimensió 

Pel que fa l’equipament i ús de les TIC de les empreses, la situació és ben diferent segons 
la seva dimensió. Així, les empreses de 10 o més persones ocupades fan ús de l’ordinador 
i Internet de forma pràcticament universal i la immensa majoria disposa de connexió a banda 
ampla fixa. A certa distància, però amb una utilització superior al 80%, es troben la pàgina 
web, la connexió a banda ampla mòbil i les xarxes externes. En canvi, les empreses de 
menys de 10 persones ocupades es troben en una situació ben diferent. Aquesta diferència, 
però, no té la mateixa intensitat en totes les tecnologies analitzades i varia des dels 16,6 
punts percentuals en la utilització d’ordinadors fins als 59,3 punts percentuals en l’ús de la 
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pàgina web. Sobresurt de forma positiva el fet que en la darrera enquesta de l’INE aquesta 
situació millora en general.  

El CTESC confia en el Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d’Espanya, 
que conté la palanca V, “Modernització i digitalització del teixit industrial i de la pime, recu-
peració del turisme i impuls a una Espanya nació emprenedora”, per contribuir a revertir 
aquesta situació. Aquesta palanca disposa d’un pressupost de 16.075 milions d’euros a 
distribuir en el període 2021-2026. La primera gran concreció d’aquesta palanca és el Kit 
Digital, un programa destinat a facilitar i/o accelerar la digitalització de les petites empreses, 
microempreses i persones en situació d'autoocupació. La seva dotació és de 3 mil milions 
d’euros i Catalunya podria rebre, en funció de la seva participació en el total de la població 
empresarial espanyola, més de 500 milions d’euros, gairebé 900 euros per empresa de 
mitjana (595.342 empreses de 0 a 9 persones ocupades i 22.358 empreses de 10 a 49).  

GRÀFIC 5. Equipament TIC de les empreses segons la seva dimensió. Catalunya, 2021 
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Unitats: percentatges sobre el total d’empreses de cada categoria. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

 

El CTESC constata la diversitat de programes orientats a la digitalització i confia en 
que el seu desplegament tingui una cobertura social i territorial equilibrada, sobretot 
en l’àmbit del 5G 

El Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d’Espanya conté altres palan-
ques que també estan relacionades amb la Societat Digital. Per exemple, la palanca I,  
”Agenda urbana i rural, lluita contra la despoblació i desenvolupament de l’agricultura”, in-
clou els programes de mobilitat sostenible i connectada, rehabilitació de l’habitatge i trans-
formació ambiental i digital de l’agricultura i la pesca. La palanca II, “Infraestructures i eco-
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sistemes resilients”, a banda de tractar la restauració d’ecosistemes i la preservació d’es-
pais litorals i de recursos hídrics, també incorpora els programes de mobilitat sostenible i 
connectada. També la palanca IV, “Una administració per al segle XXI”, inclou els progra-
mes de modernització de les administracions públiques. Finalment, la palanca VII, “Educa-
ció i coneixement, formació contínua i desenvolupament de capacitats”, conté els progra-
mes de competències digitals i digitalització del sistema educatiu. L’estimació de les actua-
cions de digitalització incloses en el citat pla situen la dotació pressupostària d’aquesta po-
lítica transversal en gairebé el 30% de la dotació total, que és de 70 mil milions d’euros en 
subvencions. Durant l’any 2021 les transferències rebudes en matèria de Societat Digital 
més destacades han estat la dels següents components: Modernització de les administra-
cions públiques (32M€), Pla industrial Espanya 2030 (47,1M€), Connectivitat digital, Impuls 
a la ciberseguretat i desplegament del 5G (32,4M€), Pla nacional de competències digitals 
(185,6M€), i Modernització i digitalització del sistema educatiu (47,9M€). 

A causa de la pandèmia, l’enquesta TIC de les empreses fa un petit tractament del teletre-
ball. En aquest camp, les estadístiques mostren una utilització del teletreball bastant estesa 
entre les empreses de 10 o més persones ocupades (58,5%) amb una implicació menor si 
tenim en compte el percentatge de persones ocupades que teletreballen (32,9%). 

El CTESC recomana a les empreses i a les administracions estar atentes amb l’apa-
rició i evolució de les noves tecnologies digitals i no desaprofitar els seus avantatges 

En el text principal d’aquest apartat de Societat Digital s’analitzen els serveis recents d’In-
ternet. Els que tenen una acceptació més àmplia són els de computació al núvol (43,0%) i 
mostren un creixement en el darrer any de 8,6 punts percentuals. Amb una acceptació me-
nor del 25,8% se situen els serveis d’Internet de les coses i també mostren una evolució 
força positiva (7,4 punts percentuals). Per la seva banda, la utilització de tecnologies que 
permeten fer anàlisis de big data implica un percentatge més baix d’empreses que se situa 
en el 12,5%. La seva evolució en el darrer any també mostra una intensitat considerable 
(4,8 punts percentuals). En darrer lloc es classifiquen els serveis d’intel·ligència artificial, els 
quals impliquen al 8,9% del total de les empreses. El CTESC recomana a les empreses i a 
les administracions estar atentes a l’aparició i evolució de les noves tecnologies per no 
desaprofitar els avantatges que es puguin derivar de la seva aplicació.  

El CTESC considera que l’ocupació de persones especialistes en tecnologies de la 
informació i comunicació requereix programes de foment de la incorporació de les 
dones i de retenció del talent 

Les dades mostren una estabilitat en el percentatge d’empreses que ocupen especialistes 
TIC (20,4%) i en el percentatge de les empreses que van contractar o intentar contractar 
especialistes TIC (12,3%). També mostra estabilitat la quota de les empreses que van tenir 
dificultats per contractar, que se situa a l’entorn del 25%. Atenent les respostes que donen 
les empreses consultades per l’INE, la dificultat principal per contractar especialistes TIC és 
la manca d’experiència laboral adequada de les persones sol·licitants (76,7%), seguida molt 
a prop de la manca de sol·licituds (63,4%) i de la manca de qualificació adequada (61,6%). 
També resulta majoritària la dificultat per cobrir la vacant d’especialistes TIC motivada per 
expectatives salarials massa elevades (56,4%). Quan a les estadístiques referides a les 
dones especialistes TIC, el percentatge d’empreses que n’ocupen sobre el total d’empreses 
baixa al 6,4%.  
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En matèria d’infraestructures de transport, destaca la incidència que té el fet que l’any 
2021 es prorroguessin els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, mentre que l’Estat 
els ha aprovat per primer cop en els últims tres anys, amb una inversió centrada en les 
infraestructures ferroviàries. Amb vista a l’any 2022 ja s’han aprovat tant els pressupostos 
generals de l’Estat, com els de la Generalitat de Catalunya, quelcom que no succeïa des 
de l’any 2017. Això es produeix en un context pressupostari marcat pels fons Next Genera-
tion i la inflació, que pot acabar incidint en el cost de les inversions, fet que en podria en-
darrerir l’execució. 

L’ús de les infraestructures de transport ha augmentat en tots els modes, però només 
el transport de mercaderies per carretera presenta valors per sobre dels de 2019. 

En tots els modes de transport ha augmentat el nombre d’usuaris l’any 2021, però cap ha 
recuperat el nivell previ a la pandèmia. Els que més s’acosten als valors de 2019 són els 
modes terrestres i, especialment, els modes viaris (sobretot quan els desplaçaments es fan 
amb vehicle privat), tot i les restriccions de mobilitat durant la primera meitat de 2021 i l’ús 
del teletreball. En canvi, els desplaçaments per via marítima o aèria han quedat lluny dels 
valors de 2019, molt condicionats, encara, per l’estat del turisme a escala internacional. Pel 
que fa al transport de mercaderies, l’impacte de la pandèmia ha estat més moderat que en 
el transport de passatgers. Tot i així, després dels increments en el volum de mercaderies 
transportades en tots els modes l’any 2021, només el transport de mercaderies per carre-
tera ha superat el de 2019. Per contra, el volum de mercaderies transportades per via por-
tuària s’acosta al nivell de 2019, sense arribar-hi, i per via aeroportuària s’ha quedat lluny 
dels valors anteriors a la COVID-19. 

Els pròxims anys estaran condicionats per l’emergència climàtica i pels alts preus de l’ener-
gia, fet que té un impacte directe en el cost del transport. L’alliberament dels peatges en 
algunes de les principals autopistes de pagament del país, per contra, ha reduït els costos 
del transport per carretera, incentivant l’increment del seu ús, sobretot en el transport de 
mercaderies. Això ha implicat un augment de la saturació de les vies ràpides com l’AP2 i 
AP7, del voltant d’un 40%, amb 60% més d’accidents. Alhora, però, segueix sense definir-
se un model per finançar-ne el manteniment, tal com indiquen les diferents directives de la 
UE sobre l’eurovinyeta. Aquest fet pot incidir en la seguretat de les vies, incrementa la des-
pesa que han d’atendre els pressupostos de la Generalitat i impedeix la capacitat de regular 
fluxos de trànsit per part del Govern. De la mateixa manera, la liberalització de l’alta velocitat 
ferroviària també sembla haver-ne abaratit els preus. Tanmateix, Catalunya disposa d’una 
infraestructura a bona part del seu territori infrautilitzada, especialment per a usos laborals.  

En relació amb la sostenibilitat ambiental, abans de res, recordar que el Pacte Verd Eu-
ropeu (PVE) ha entrat en vigor l’any 2021 amb l’objectiu d’aconseguir una UE climàticament 
neutre l’any 2050 i reduir les emissions el 55% l’any 2030 en comparació amb l’any 1990. 
La UE les ha reduït el 24% l’any 2020 respecte de 1990, amb un creixement econòmic del 
60%, de manera que les emissions semblen haver-se desacoblat del creixement econòmic. 

El 30% del pressupost de la UE donarà suport a la transició verda entre els anys 2021-
2027. Catalunya ha d’aprofitar aquest marc per invertir en sostenibilitat i clima amb 
rigor científic  



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 29 

L’FMI, el Banc Mundial i l’ONU recomanen incorporar de manera progressiva la perspectiva 
mediambiental i climàtica tant als pressupostos com al cicle pressupostari. De fet, una ter-
cera part dels programes del marc de finançament 2021-2027 i Next Generation de la UE 
van destinats a donar suport a l’acció climàtica i mediambiental. Així com, el 37% del pres-
supost dels plans de recuperació i resiliència dels països europeus i el 39,7% del Pla de 
l’Estat espanyol. Catalunya s’ha de preparar també per fer-ho. 

El CTESC considera que les mesures per reduir la degradació ambiental marina i mi-
tigar l’impacte del canvi climàtic sobre els ecosistemes i la salut humana s’haurien 
d’accelerar.  

En general, la integració dels objectius de la lluita contra el canvi climàtic, l’Agenda 2030 i 
l’Acord de París hauria de servir per limitar l’augment de la temperatura global a 1,5 °C. Fa 
cinquanta anys que els científics van donar la primera veu d’alarma, però el procés de con-
sens i l’adopció de mesures encara són molt lents.   

A més, els canvis en les interaccions entre la salut humana, animal i la dels ecosistemes (la 
pandèmia de la COVID-19 n’és exemple) ha donat rellevància al concepte d’Una sola salut. 
En aquest marc, la CE ha publicat el Pla d’acció contaminació zero per a l’aire, l’aigua i el 
sòl i l’Estat espanyol ha aprovat el Pla estratègic de salut i medi ambient l’any 2021.  

Pel que fa als indicadors, la superfície natural protegida ha augmentat fins al 32,0% a Ca-
talunya. Ara bé, la meitat dels hàbitats litorals marins i la seva biodiversitat estan en mal 
estat i ha desaparegut el 54% de la biodiversitat aquàtica. Les espècies exòtiques invasores 
han augmentat els desequilibris i la vulnerabilitat a nous agents patògens.   

El risc de desequilibri ecològic i estrès hídric augmenta a Catalunya i pot afectar el 
benestar, la qualitat de vida i la salut de la ciutadania. En conseqüència, els recursos 
dedicats a restaurar-lo s’haurien d’incrementar.   

Una manera de revertir aquesta pèrdua de biodiversitat és invertint en infraestructura verda 
(aiguamolls, dunes, fons marí...) i espais agroforestals. Per exemple, la regeneració del fons 
marí litoral amb Posidònia oceànica ha donat resultats positius a Catalunya.  

TAULA 3. Indicadors de preservació del medi ambient. Catalunya 2021 

Indicador Percentatge o valor Objectiu Evolució 

Espais protegits  32,0 100% bon estat Augmenta 

Percentatge d’espècies exòtiques 5,3 0,0 Augmenta 

Aigua reutilitzada sobre depurada 3,8 10,0 Augmenta 

Sistema de depuració 34,7 100,0 Augmenta 

Masses d'aigua en bon estat (any 2020) 36,0 66,0  Sense actualitzar 

Contaminació atmosfèrica PM10 20,9 µg/m3  20,0 µg/m3  Augmenta 

Unitats: percentatge o valor. 
Nota: Directiva hàbitats i Llei del patrimoni natural i de la biodiversitat; Directiva marc de l’aigua i Pla de gestió del districte de conca fluvial 
de Catalunya; llindars de contaminació de l’OMS i Pla d’acció de la UE: contaminació zero per l’aire, l’aigua i el sòl.    
Font: elaboració pròpia a partir del DACAAR. 

El problema de la contaminació difusa a l’aigua persisteix, així com al sòl i els sediments 
d’alguns espais naturals. Ara bé, els indicadors de qualitat de les aigües costaneres marines 
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i continentals a Catalunya són millors que els de l’Estat o la UE-27, tot i empitjorar una mica 
l’any 2021.  

Pel que fa als residus plàstics als mars i oceans, s’està gestant un acord global, en el marc 
de l’avaluació de la consecució de l’objectiu de desenvolupament sostenible per protegir-
los de l’Agenda 2030 de l’ONU (l’ODS número 14: vida submarina).    

La garantia d’aigua (abastament, reutilització i dessalinització) s’haurà d’incrementar 
els pròxims anys, però s’haurà d’innovar i usar renovables per compensar el consum 
d’energia que necessita.   

La producció d’aigua regenerada per reutilitzar s’ha incrementat fins a la meitat de l’objectiu 
per a l’any 2027. També ha augmentat la capacitat de sanejament de les aigües residuals i 
s’ha reduït la càrrega contaminant abocada per les indústries catalanes.  

No obstant això, el canvi climàtic està afectant els recursos hídrics de Catalunya, disminuint-
los, i els dèficits d’aigua del sistema Sud i la Muga-Fluvià s’agreugen els anys secs com el 
2021. A més, l’escalfament global posa en perill la disponibilitat d’aigua de reg i amplifica 
els efectes destructors dels temporals. De fet, el Pla de gestió de l’aigua 2022-2027 de 
Catalunya que està a informació pública preveu triplicar la inversió en aquest àmbit.  

L’estrès hídric també afecta la disponibilitat d’energia hidroelèctrica, així com la dessalinit-
zació o reutilització d’aigua, pel consum energètic associat. En aquest àmbit Catalunya, 
conjuntament amb Balears i Occitània està impulsant l’estalvi i l’aigua reutilitzada al sector 
del turisme en el marc del projecte europeu LIFE Wat’savereuse, que impulsa l’Euroregió 
Pirineus Mediterrània, amb el suport de la Unió Europea 

Pel que fa a la qualitat de les aigües, un dels grans reptes està en les subterrànies afectades 
per la contaminació d’algunes àrees rurals (Osona i terres de Ponent). Moltes masses d’ai-
gua estan sota pressió, situació que s’hauria de revertir progressivament.  

Per complir amb els llindars de contaminació atmosfèrica de l’OMS, el CTESC consi-
dera que cal continuar la lluita contra la contaminació   

En general, la qualitat de l’aire ha millorat al llarg dels anys a Catalunya. Ara bé, els indica-
dors de contaminació atmosfèrica han empitjorat l’any 2021 respecte de l’anterior per la 
recuperació de l’activitat econòmica i encara són alts, això sí, no han assolit els nivells 
d’abans de la pandèmia. Així, Catalunya ha augmentat els nivells d’òxid de nitrogen i de 
partícules inferiors a 10 micres, que són pitjors que els de l’Estat i la UE-27 en un context 
en què l’OMS ha reduït els nivells acceptables. A més, també s’ha evidenciat que la COVID-
19 severa o fatal empitjora en els pacients exposats a contaminants atmosfèrics a Catalu-
nya.  

La població exposada a nivells de soroll elevats tant durant el dia com la nit supera el 17% 
i 27% respectivament a Catalunya: el trànsit i l’oci són les fonts principals que s’haurien 
d’abordar.  
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Per acabar, la superfície de sòls degradats per l’acció humana s’ha multiplicat en vint anys 
a Catalunya, paral·lelament a l’augment del sòl urbanitzat, forestal i la reducció del sòl ocu-
pat per conreus i sense vegetació. El sòl urbanitzat ha fragmentat el territori i ha reduït la 
biodiversitat dels espais de conreu, pastures i prats de Catalunya.  

Per tant, el CTESC considera que les actuacions derivades de la dotació del Fons de Patri-
moni Natural, i l’ajuda del fons Next Generation de la UE, podrien contribuir a revertir 
aquesta situació. Moltes iniciatives de la UE tenen el focus posat en la preservació del sòl 
(sòls saludables) i la millora de la fertilització, gràcies al finançament d’Horitzó 2020 i Horitzó 
Europa.   

TAULA 4. Indicadors de sostenibilitat de la producció agrícola, forestal i del sector pesquer. 
Catalunya 2021 

Indicador Percentatge o valor Objectiu Evolució 

Superfície de conreus 27,5 Augmentar-la Disminueix 

Agricultura ecològica 18,5 25% Augmenta 

Embarcacions de pesca 712 embarcacions Mantenir-les Disminueix 

Unitats: percentatge o valor. 
Nota: PAC, PVE, Pla d’acció per al desenvolupament de la producció ecològica 2021-2017 i Programa de desenvolupament rural; PPC i 
Llei de pesca i acció marítimes i Reial decret 470/2016 d’ordenació del sector pesquer i adaptació al Fons Europeu de la Pesca.   
Font: elaboració pròpia a partir del DACAAR. 

Els ajuts per transformar de manera gradual el model de producció agrària conven-
cional són clau per no perdre més conreus i persones ocupades i avançar cap a la 
reducció dels seus impactes ambientals.  

Després de llargs debats, el Parlament Europeu ha adoptat la política agrària comuna (PAC)  
que va en la direcció d’impulsar i incentivar una agricultura menys contaminant, que redueixi 
l’ús de fertilitzants i agroquímics, protegeixi el medi ambient i la biodiversitat, mitigui el canvi 
climàtic i s’hi adapti, i desenvolupi les zones rurals a partir de l’any 2023.  

En aquest context, l’agricultura catalana (el 25,8% del territori i el 73,3% de la superfície 
agrícola utilitzada) perd conreus, especialment de secà i a Barcelona, i persones ocupades. 
Contràriament, augmenta el consum de fertilitzants de síntesi, especialment nitrogenats, 
per nodrir un sòl cada cop més pobre. Val a dir, també, que el conflicte amb Ucraïna està 
afectant els costos de producció agrícola i ramadera segons diverses fonts, així com la 
importació de cereals i oleaginoses. 

La PAC també té la finalitat d’elaborar indicadors comuns per aconseguir que el 25% de les 
terres agràries siguin ecològiques l’any 2030. De fet, la CE ha presentat el Pla d’acció per 
al desenvolupament de la producció ecològica per augmentar-la. Per això s’han establert 
els criteris de control de la producció i etiquetatge aquest any 2021. En aquest marc, l’agri-
cultura ecològica guanya hectàrees i significa el 18,5% de les terres agràries a Catalunya i 
creix el nombre de productors ecològics. Per continuar impulsant-la s’ha presentat el Pla 
d’acció producció i consum ecològic 2023-2027 de Catalunya. 
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També s’estan fent avenços en agricultura regenerativa per crear uns sòls amb matèria 
orgànica autosostenible que no depenguin d’adobs i herbicides, retinguin l’aigua i absorbei-
xin CO2,  així com en agricultura de precisió, com ara fermentació microbiana i cultius cel·lu-
lars per produir aliments i consumir menys recursos.  

Els indicadors de superfície forestal són millors que la mitjana de l’Estat o la UE-27 
des del punt de vista quantitatiu, però el gran repte és esmerçar recursos per gestio-
nar-la de manera sostenible (boscos madurs, ordenats i restauració passiva) 

La UE ha exercit un impacte positiu, però limitat, per protegir els boscos del seu territori i la 
biodiversitat. A causa de la despoblació de les zones rurals, la migració cap a àrees urbanes 
i l’abandonament dels conreus, el 63,8% de la superfície de Catalunya és forestal. Ara bé, 
l’indicador de superfície forestal per habitant tendeix a disminuir. En aquest context, més 
d’una tercera part dels boscos s’han gestionat de manera ordenada a Catalunya, tant privats 
com públics, tot i que s’ha perdut bosc públic certificat. 

Però la realitat és que l’expansió del bosc representa una oportunitat per restaurar ecosis-
temes i mitigar el canvi climàtic. Els boscos madurs i estructurats només representen l’1% 
del total del territori a Catalunya, amb un valor de 2,3 en una escala del 0 al 10. Els boscos 
catalans acumulen tant carboni com el que emet la població en gairebé cinc anys. Ara bé, 
l’acumulació de biomassa és un factor de risc d’incendis a les zones rurals. La seva escassa 
gestió també es pot considerar com una pèrdua d’oportunitats per a l’activació d’un sector 
que podria ser important en la generació d’energia renovable i autòctona i en el proveïment 
de fusta, on Catalunya també és deficitària. 

L’any 2020 es van perdre 132 hectàrees de bosc; els incendis es van reduir a la meitat 
respecte l’any anterior per les pluges. No obstant això, els incendis han augmentat l’any 
2021 (sec i càlid).  

Cal defensar el model de cogestió del sector pesquer català i la pesca de proximitat 
per no perdre més embarcacions i persones ocupades al sector  

Conservar els ecosistemes marins per contribuir a la mitigació del canvi climàtic és clau per 
adaptar-se a un futur incert, més, quan l’acidificació i l’augment del nivell del mar i de la 
temperatura impacten en la biodiversitat. De fet, el Mediterrani s’està tropicalitzant pel so-
breescalfament de l’aigua, en són exemple els afloraments de meduses i la migració d’es-
pècies autòctones cap a aigües més fredes, així com l’arribada d’alguna espècie invasora i 
d’al·lòctones. 

En aquest context, el Fons Financer Pesquer 2021-2027 està destinat a fomentar la pesca 
i l’aqüicultura sostenible, la conservació i recuperació dels recursos marins i l’economia 
blava a la UE, entre d’altres, i és cada cop més restrictiu pel que fa a l’arrossegament.  

Ara bé, el sector pesquer català perd embarcacions, ocupació i captures l’any 2021, però 
no ingressos. L’aqüicultura presenta una evolució positiva tant pel que fa a la producció com 
a la recaptació. I el pes de les importacions és considerable, el 84,8% del total (captures, 
producció i importació). Amb la finalitat de no perdre ni una barca més, cal protegir la pesca 
costanera i defensar el model català de cogestió, la pesca de proximitat i les confraries, per 
això s’ha creat el Consell de Cogestió Marítima de Catalunya.  
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El CTESC recomana continuar impulsant mesures per reduir l’extracció i la importa-
ció de recursos naturals i materials i augmentar-ne la reutilització i el reciclatge a 
Catalunya, és a dir, per desmaterialitzar l’economia catalana i reduir la generació de 
residus.  

En aquest context, la fiscalitat ambiental i altres instruments econòmics poden ajudar a  
modificar el consum i la producció i fer-los més sostenibles. Però la reforma fiscal verda 
s’està posposant per l’augment de la inflació i l’escalada dels preus de l’energia per la guerra 
d’Ucraïna. Així que segurament haurà d’esperar que baixin els costos energètics i ser més 
gradual, així com compensar els col·lectius més perjudicats.  

Ara bé, la UE-27 sí que ha acordat establir un mecanisme d’ajust per gravar les importaci-
ons de productes extracomunitaris intensius en carboni (ciment, alumini, fertilitzants, ener-
gia, ferro i acer) a la frontera i, així, eliminar la competència deslleial i evitar que les empre-
ses europees intensives en carboni traslladin la producció a terces països amb normatives 
ambientals menys estrictes o que els productes de la UE se substitueixin per altres impor-
tats més intensius en carboni.   

TAULA 5. Indicadors d’economia circular. Catalunya 2021 (dades 2019). 

Indicador Percentatge o valor Objectiu Evolució 

Extracció de recursos materials 68,7 Sense determinar Disminueix 

Importació de materials  31,3 Sense determinar Augmenta 

Unitats: percentatge o valor. 
Font: elaboració pròpia a partir del DACAAR. 

Els ajuts econòmics i el diàleg social han de procurar que les empreses fomentin 
l’economia circular 

Les empreses, per ser competitives i gestionar millor els riscos, estan integrant els ODS i 
els criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu a les inversions. La inversió de 
les empreses per millorar la qualitat de l’aire, mitigar el canvi climàtic i depurar les aigües 
residuals i protegir el sòl ha augmentat, i en menor grau, la despesa corrent.  

A més, cada cop són més les empreses que incorporen criteris de sostenibilitat per trans-
formar la producció. El nombre d’empreses amb certificat mediambiental ha augmentat l’any 
2021, especialment les empreses amb distintiu o etiqueta ecològica.  

TAULA 6. Indicadors de producció i serveis sostenibles. Catalunya 2021   

Indicador Percentatge o valor Objectiu Evolució 

Empreses certificades 586 empreses Sense determinar Augmenta 

Despesa empreses en medi ambient (any 2019) 618 M€ Sense determinar Augmenta 

Unitats: percentatge o valor. 
Font: elaboració pròpia a partir del DACAAR. 

L’Estat espanyol ha aprovat la Llei de residus i sòls contaminats, amb més fiscalitat ambi-
ental i l’ampliació de la responsabilitat del productor en la recollida de residus. La fiscalitat i 
la compra pública són importants per desincentivar l’ús de determinats productes sense 
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traçabilitat que acaben als abocadors i incineradores i prioritzar la innovació i els models de 
negoci que recuperin materials. 

D’altra banda, la creació d’un clúster d’empreses de gestió de residus a Catalunya pot aju-
dar a desenvolupar l’economia circular i obtenir solucions tecnològiques de valorització de 
residus i creació de materials i productes sostenibles. És fa molt poc ús circular dels mate-
rials; augmentar-lo representa una oportunitat per als gestors de residus de tancar el cicle 
dels materials i ser proveïdors de recursos.  

Ara bé, un canvi real del model de producció i consum implica modificar la legislació per 
impulsar el disseny de productes que es puguin reutilitzar i el mercat de matèries primeres 
secundàries, canviar la compra pública i el teixit productiu quant a distribució i la venda, així 
com el comportament dels consumidors per prevenir la generació de residus. 

A la UE-27, el 12,8% dels materials utilitzats l’any 2020 provenia de materials reciclats i va 
augmentar en 0,8 punts percentuals respecte de 2019 segons Eurostat. A l’Estat espanyol 
aquest percentatge és del 9,6%. Malauradament no es tenen dades de Catalunya. 

Catalunya ha millorat els indicadors de reducció de la generació i gestió de residus.    

S’està lluny de complir amb els propòsits de la Directiva de residus, la finalitat de reduir-los 
entre els anys 2012-2022 no s’ha aconseguit. En canvi, sí que s’ha assolit reduir la petjada 
de carboni de gestionar-los. Tots els sectors els han reduït l’any 2020, especialment la in-
dústria i la construcció, i s’ha desacoblat, en part la generació de residus del creixement del 
PIB. Ara bé, es rebutgen el 24,4% dels recursos consumits a Catalunya. 

TAULA 7. Indicadors de generació i gestió de residus. Catalunya 2021 (dades 2020) 

Indicador Percentatge o valor Objectiu Evolució 

Reducció generació residus 32,0 -15,0 Disminueix 

Valorització de residus 59,5 50,0 a 65,0 Augmenta 

Unitats: percentatge o valor. 
Nota: Nota: Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 
Font: elaboració pròpia a partir del DACAAR. 

Tot i que el coeficient de generació de residus urbans s’ha reduït i el reciclatge municipal 
ha millorat, no s’ha assolit l’objectiu de reduir-los el 15% a Catalunya, malgrat la pandèmia 
de la COVID-19. Tampoc s’han aconseguit els de recollida selectiva municipal i de materials 
impropis (el 21,8% del total) o de gestió de la fracció resta que superen els del conjunt de 
la UE-27. Ni els de valorització a la construcció. En canvi, la indústria els ha sobrepassat. 

El CTESC recomana  fer més esforços per reciclar els residus de la construcció, mi-
llorar l’ecodisseny dels envasos i productes industrials i reutilitzar-los.  

El millor residu és el que no es genera, per això la millor estratègia és l’ecodisseny per reduir 
els envasos i embalatges. El 42% dels residus gestionats per les empreses registrades són 
de la construcció, el 30% municipals i el 26% industrials.  
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Cal una normativa específica per reduir els plàstics d’un sol ús que representen el 60% de 
la contaminació marina. La producció de plàstics s’ha duplicat en vint anys, així com el 
consum i els residus de plàstic a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.  

Els impostos als productes energètics s’han d’alinear amb les polítiques europees 
energètiques i climàtiques  

Tot i l’atzucac que representa la desconnexió del gas rus, aquesta pot impulsar la transició 
energètica de la UE i reduir la factura energètica, gràcies a la millora de l’eficiència energè-
tica a les llars i l’electrificació. De fet, la CE ha elaborat un pla perquè Europa sigui indepen-
dent dels combustibles fòssils russos abans del 2030 i per substituir dues terceres parts de 
les importacions de gas de Rússia a finals de 2022, alhora que s’impulsen mesures per 
ajudar el sector del transport i reduir el preu del gasoil. 

De fet, es tracta de substituir de manera progressiva una font d’energia per una altra, per 
fer abaixar el preu de l’energia l’any 2030 i 2050, i sense oblidar que s’ha de tenir sempre 
energia disponible.  

En aquest context l’AIE ha instat l’Estat espanyol a augmentar els impostos que graven els 
combustibles fòssils perquè els consumidors finals paguin els costos reals de les emissions 
i l’electrificació i les renovables puguin ser competitives.  

La tecnologia en l’àmbit energètic és clau. L’hidrogen verd suposa un eix estratègic per la 
UE-27 per aconseguir la neutralitat climàtica i la independència energètica, tot i que encara 
està en fase de desenvolupament i, per tant, no és competitiu ni resulta rendible a gran 
escala. A més, significa la solució pels sectors industrials on no és possible l’electrificació i 
que necessiten calor (cimenteres, refineries, ceràmica, indústries químiques).  

El projecte conjunt d’electròlisis per obtenir hidrogen verd amb electricitat renovable de 
trenta empreses europees, inclosa la petroquímica de Tarragona (HyDeal), així com el Pla 
per fomentar la producció de biogàs i aprofitar els purins i altres recursos biològics de la 
indústria agroalimentària, representen una oportunitat per Catalunya en aquest àmbit. 

Enguany també s’han regulat les xarxes elèctriques industrials tancades, com ara la de la 
petroquímica de Tarragona; això facilita la connexió a la xarxa de les empreses, la seguretat 
industrial i abarateix el preu de l’energia.  

L’intercanvi elèctric de Catalunya amb França és només del 2,8% i hauria d’augmen-
tar fins al 10% per complir amb l’objectiu d’interconnexió de la UE. 

L’Estat espanyol i Catalunya tenen una baixa interconnexió amb Europa (el 2,8%) per as-
solir el mercat únic europeu de l’electricitat, descarbonitzar, intercanviar energia i integrar 
les renovables i l’hidrogen verd, per sota dels objectius (el 10% l’any 2020 i el 15% el 2030).   

El sector energètic català ha de reduir les emissions en el futur i per fer-ho ha d’aug-
mentar la inversió en energies renovables, tecnologia, R+D+I, autoconsum col·lectiu, 
col·laboració publicoprivada, així com canviar el sistema d’incentius.  
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Catalunya té el repte de descarbonitzar el model energètic des d’una posició més endarre-
rida, amb una baixa participació d’energies renovables.  Per fer-ho el 80% de les necessitats 
d’energia final s’haurien de satisfer amb electricitat, amb la màxima participació d’energies 
renovables per generar-la, i, el 20% restant, directament amb renovables (biomassa, biogàs 
biodièsel, bioetanol, residus renovables i solar). L’autoconsum col·lectiu, especialment fo-
tovoltaic podria ajudar. La modificació del Codi civil de Catalunya fixant uns mínims i clarifi-
cant les majories necessàries va en aquesta direcció.   

De fet, el full de ruta del Govern català per accelerar la transició energètica estableix el 50% 
d’electricitat renovable per al 2030 i la neutralitat de les emissions l’any 2050 amb l’adopció 
de mesures d’autoconsum elèctric i la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables, 
entre d’altres. El nou decret de renovables també pretén minimitzar l’impacte social i terri-
torial i prioritza l’ocupació de cobertes de les edificacions, els sòls urbanitzables i els espais 
agraris en desús, protegeix el sòl agrícola i considera l’impacte acumulatiu.  

La capacitat renovable per generar electricitat a Catalunya ha augmentat molt poc l’any 
2021, només la solar, fotovoltaica i el biogàs, però de manera insuficient, i se situa per sota 
del planificat i és inferior a la de l’Estat espanyol i la UE-27, per tant, cal un desplegament 
urgent de la capacitat renovable. No obstant això, les sol·licituds per instal·lar energies re-
novables han augmentat a Catalunya des de l’any 2019, així com a l’Estat espanyol. En 
aquest darrer cas, les sol·licituds han superat les previstes en el Pla nacional integrat d’ener-
gia i clima (PNIEC) per a l’any 2030 (176.000 MW de potència segons Red Elèctrica Espa-
nyola l’any 2021).  

Per acabar, cal esmentar que s’ha presentat la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 
PROENCAT 2050 per part de l’ICAEN per aconseguir la sobirania energètica, un sistema 
energètic renovable, la mínima ocupació del territori i uns preus energètics competitius.   

Pel que fa a l’ús de l’energia, els reptes són millorar l’eficiència del sistema energètic 
català, reduir la intensitat energètica, augmentar la participació renovable en el con-
sum d’energia primària i final i estalviar energia.  

Aquest any 2021 s’ha produït un repunt en el consum energètic i les emissions de l’energia. 
A més, l’elevat preu del gas natural als mercats internacionals i dels drets d’emissió de CO2 

i l’augment de la demanda elèctrica ha disparat els preus de l’electricitat l’any 2021.  

TAULA 8. Indicadors de producció i ús d’energia. Catalunya 2021 (dades 2021 I 2019) 

Indicador Percentatge o valor Objectiu Evolució 

Potència elèctrica renovable sobre la total 34,5 50,0 Augmenta 

Electricitat renovable 17,5 50,0 Augmenta  

Estalvi energètic (any 2019) 1,7 -14,6 Sense dades 

Energia final renovable (any 2019) 3,9 20,0 Sense dades 

Unitats: percentatge o valor. 
Nota: PRECAT 2020 i PROENCAT 2050. 
Font: elaboració pròpia a partir del DACAAR. 

El CTESC constata que la reducció de la generació elèctrica renovable d’origen hi-
dràulic mostra l’esforç inversor que encara s’ha de fer per satisfer la meitat de la 
demanda amb renovables.  



 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàgina 37 

La generació elèctrica renovable a Catalunya és inferior a la mitjana de l’Estat espanyol i 
de la UE-27. Val a dir que la hidroelèctrica té molt de pes a Catalunya, un territori amenaçat 
per les sequeres i l’escassetat d’aigua a causa del canvi climàtic.  

El clima és important en l’evolució de les societats humanes i avui dia tenim un dels reptes 
més importants, adaptar-nos al ràpid escalfament de tot el sistema climàtic per l’augment 
de la concentració de CO2 (de 280 ppm l’any 1750 a 417 ppm l’any 2021) i metà a l’atmos-
fera segons alerta l’IPCC. La Declaració de Glasgow ha ratificat l’Acord de París de no 
sobrepassar els 1,5 °C o 2 °C d’increment de la temperatura o d’escalfament aquest any 
2021, i l’Agència Internacional de l’Energia avaluarà si es compleix.  

Aquest escalfament afectarà la Conca Mediterrània, que s’ha escalfat 0,4 °C per sobre de 
la mitjana global (1,5 °C) i és més vulnerable. A Catalunya la temperatura augmenta des de 
1950, 2,0 °C l’any 2021 respecte de la mitjana climàtica. El Delta de l’Ebre i el Llobregat i el 
Golf de Roses són zones de Catalunya molt vulnerables i necessitaran mesures de protec-
ció i adaptació al canvi climàtic.  

De fet, la societat ja està experimentant l’estrès ambiental i els seus efectes provocats pel 
canvi climàtic de manera que cada cop els fenòmens extrems són més freqüents i greus i 
augmenten les pèrdues econòmiques. Per exemple les temperatures a l’estiu ja superen 
els 40 °C en alguns llocs de Catalunya.  

Les platges estan en una situació límit i només el 20% es poden acomodar a l’augment del 
nivell del mar. Ara bé, s’està invertint en vigilància, monitoratge i predicció al litoral i la costa 
gràcies a projectes i plans finançats amb el fons climàtic creat per la Llei del canvi climàtic 
de l’any 2017.  

TAULA 9. Indicadors de canvi climàtic. Catalunya 2021 

Unitats: percentatge o valor. 
Nota: Acord de París i Glasgow,  PVE, PECAC 2020 i Llei del canvi climàtic de Catalunya. 
Font: elaboració pròpia a partir del DACAAR. 

El canvi climàtic és un risc sistèmic que pot alterar el sistema econòmic i per això cal 
regular i fer polítiques d’adaptació.  

L’objectiu del Pacte Verd de la UE-27 i la futura Llei europea del clima és que l’economia 
sigui neutre en emissions de CO2 l’any 2050. L’Estat espanyol també ha aprovat el Pla 
nacional integrat d’energia i clima (PNIEC 2021-2030) per reduir-les el 23% l’any 2030 res-
pecte de 1990.  

Per reduir les emissions de CO2 a Catalunya cal que, amb ajuda de la tecnologia, es 
produeixin canvis en la forma de produir i consumir que permetin una transició me-
diambiental justa.  

Les emissions de Catalunya tendeixen a augmentar per sobre dels valors del conjunt de 
l’Estat i la UE-27, tot i el compromís de reduir-les el 40% l’any 2030 (Llei catalana del canvi 

Indicador Percentatge o valor Objectiu Evolució 

Temperatura atmosfèrica +2,0 ºC +1,5 ºC (màxim+2,0 ºC) Augmenta 

Nivell del mar +0,33 cm any 0 cm Augmenta 
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climàtic). La intensitat de les emissions és de 5,8 tCO2/càpita i l’objectiu és que siguin de 
0,4 tCO2/càpita. Per tant, és el torn dels sectors no regulats (mobilitat, edificació, agricul-
tura...), atès que els regulats són els que més esforços han fet fins a l’any 2020.  

TAULA 10. Indicadors de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Catalunya 2021 (dades 2019 
i 2021) 

Unitats: percentatge o valor. 
Nota: Acord de París i Glasgow,  PVE, PECAC 2020 i Llei del canvi climàtic de Catalunya. 
Font: elaboració pròpia a partir del DACAAR. 

El CTESC recomana electrificar la mobilitat i fer rehabilitacions integrals de l’estoc 
d’edificis a gran escala per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions difu-
ses de Catalunya. 

Quant a la mobilitat, les estacions de recàrrega elèctrica pública i les vendes de cotxes i 
furgonetes elèctriques han augmentat l’any 2021. Els vehicles elèctrics representen el 2% 
del parc de vehicles de Catalunya. El nou impost al CO2, el programa MOVES i el Pacte 
nacional per una mobilitat segura i sostenible han contribuït a aquest objectiu. Pel que fa a 
l’edificació, la majoria dels habitatges tenen qualificacions E, F i G. Per incrementar el nom-
bre d’habitatges amb qualificació A i B cal apostar per la rehabilitació energètica, tal i com 
ja apuntava el CTESC l’any 2013 en l’informe Reorientació de les estratègies del sector de 
l’edificació.12 

Pel que fa a les emissions regulades, superar les assignades ha tingut un cost per a Cata-
lunya de 270 milions d’€ per la compra de drets d’emissió (53,5 € de mitjana el 2021).  

No només s’ha d’aconseguir zero emissions sinó que cal retornar la concentració atmosfè-
rica de GEH al seu estat original com ha passat amb l’ozó troposfèric. Si la mantenim a 450 
ppm, no es podrà limitar la temperatura mitjana global per sota dels 2°C. Per aquesta raó 
és tan important la innovació tecnològica.  

De fet, la finalitat dels fons d’Innovació s’ha modificat per donar suport financer als projectes 
tecnològics que redueixin les emissions. Les disrupcions tecnològiques en el sector ener-
gètic (solar fotovoltaica, eòlica, bateries d’ió-liti) i el transport (vehicle autònom i elèctric i 
mobilitat com a servei o MaaS) tenen molta implicació en el canvi climàtic perquè poden 
eliminar el 90% del GEH en els pròxims anys. A més, són tecnologies disponibles comerci-
alment. 

 
12 CTESC (2013). Reorientació de les estratègies del sector de l’edificació. Barcelona: Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya. 

Indicador Percentatge o valor Objectiu Evolució 

Emissions CO2 total (any 2019) +13,2 -40,0 Augmenta 

Intensitat emissions CO2 (any 2019) 0,18 kg/€ Sense determinar Estable 

Emissions CO2 regulades  -35,6 -25,0 Disminueix 

Vehicles eficients 2,0 Sense determinar Augmenta 

Edificació eficient 1,9 Sense determinar Augmenta 
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Ara bé, en alguns sectors és més fàcil descarbonitzar (transport rodat) que en altres (avia-
ció) perquè la tecnologia està encara en fase de recerca.   

L’anàlisi elaborat en el capítol IV sobre condicions de vida confirma allò que s’albirava en 
l’edició anterior: si bé ja s’observa que els principals impactes produïts per la pandèmia del 
COVID comencen a remetre, el cert és que Catalunya se n’està sortint al preu d’un incre-
ment de les desigualtats socioeconòmiques que afecten la vida de la ciutadania en bona 
part dels àmbits tractats en aquest capítol. A tot plegat s’han d’afegir les conseqüències 
socioeconòmiques derivades del conflicte bèl·lic d’Ucraïna, analitzades al llarg d’aquest do-
cument. Tot i això, és cert que s’ha avançat en la política de drets socials i laborals, però és 
probablement encara massa aviat per saber si mesures de gran envergadura social, però 
encara no prou desplegades, com l’ingrés mínim vital, l’increment del salari mínim interpro-
fessional, o la darrera reforma laboral poden contribuir significativament a la lluita contra les 
desigualtats. Ara bé, si es vol avançar decididament en aquesta línia, seria peremptori acor-
dar un pacte de rendes a partir del diàleg social.  

L’apartat de demografia d’enguany ha permès fer una radiografia de primer ordre de l’im-
pacte de la pandèmia de la COVID-19 sobre la població catalana, atès que, a diferència de 
la Memòria anterior, gran part dels indicadors disponibles sobre les variables demogràfiques 
fan referència a l’any  2020.  

Els efectes de la pandèmia impacten de forma abrupta en el moviment natural i en els 
moviments migratoris.  

Quant al moviment natural, l’excepcionalitat marcada per la pandèmia de COVID-19 i la 
seva influència en la natalitat, la fecunditat i la nupcialitat, però especialment en la mortalitat, 
poden explicar en gran mesura les diferències tan notòries entre l’any 2020 i els anys pre-
cedents. Com a resultat s’obté una intensificació del saldo vegetatiu negatiu, amb 21.320 
decessos per sobre dels naixements registrats, fet que es tradueix en una taxa de creixe-
ment natural per cada 1.000 habitants de -2.76‰. 

El 53,1% de les morts causades per COVID-19 són de persones de 85 anys o més 
anys. 

La mortalitat s’ha incrementat de forma més que notòria des que l’11 de març de 2020 
l’OMS va qualificar la COVID-19 com a pandèmia global. És a partir d’aleshores quan les 
xifres de decessos i de persones infectades per aquesta malaltia no van deixar de créixer, 
de tal forma que a Catalunya la mortalitat mostra un increment del 23,6%, amb 15.237 de-
funcions més que l’any precedent. En total hi ha registrades 79.784 defuncions, de tal forma 
que la taxa bruta de mortalitat se situa en 10,32 defuncions per cada 1.000 habitants, un 
augment de quasi dos punts percentuals respecte a la del 2019 (8,41‰). 
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GRÀFIC 6. Defuncions segons edat i causa. Catalunya 2019-2020 

 

 
Unitat: nombres absoluts. 
Nota: les dades de gener a maig són provisionals. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. 

Val a dir que el virus irromp en un moment on l’estructura de la població està envellida, amb 
una edat mitjana cada vegada més elevada (43,1 anys, dos anys més que fa una dècada), 
així com una proporció de persones de 65 anys i més molt nombrosa (el 19,0% del total, 
1.478.671 persones). A més, la malaltia ha mostrat una severitat i una letalitat més intensa 
en les persones grans més vulnerables, les que tenen 65 anys i més i, especialment, sobre 
les més grans de 80 anys. I, per aquest motiu, l’estructura de la població també s’ha vist 
afectada amb un retrocés en l’esperança de vida i un lleuger descens del sobreenvelliment. 
Comparativament amb l’any precedent la caiguda de l’esperança de vida en néixer i als 65 
anys retrocedeix un any i mig en els dos sexes i trenca les pautes ascendents d’ambdues. 
Pel que fa al sobreenvelliment segons les dades a 1 de gener de 2021 hi ha 16,9 persones 
de 85 anys per cada 1.000 habitants de 65 anys i més, mentre que l’any anterior era 17,1‰. 

Amb tot, tant les dades provisionals com alguns estudis confirmen que a curt termini es 
recuperarà, en bona part dels indicadors, el nivell dels anys previs a la crisi sanitària com a 
conseqüència de les reduccions de les defuncions, que possiblement tornin a assolir els 
valors dels anys 2018 o 2019. Tot i així, a mitjà termini és previsible un increment en les 
xifres de mortalitat de caire sostingut en el temps, atesa l’arribada de les cohorts més nom-
broses del babyboom a edats avançades. 

La pandèmia ha agreujat la pauta descendent de la natalitat (5,0%), que juntament 
amb el creixement de la mortalitat (23,6%), consolida un creixement natural negatiu. 

Quant als efectes sobre la natalitat i la fecunditat, és rellevant constatar que els valors des-
cendents dels darrers anys s’han intensificat. El 2020, amb 58.464 naixements vius regis-
trats, manté la tendència decreixent iniciada a partir de l’any 2008, amb una variació intera-
nual de 3.084 registres menys (el -5,0%).  Amb tot, per avaluar els efectes de la pandèmia, 
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atès el necessari període previ d’embaràs, cal recórrer a les dades estimades de naixe-
ments del 2021, que amb un recompte provisional de 58.089 naixements, sembla reforçar 
la tendència descendent.  

La baixada de la natalitat també té a veure amb els efectes indirectes de la pandèmia, com 
ara la situació del mercat laboral, el context econòmic, les dificultats per a l’emancipació 
dels joves i les incerteses que la crisi sanitària i social pot causar a curt i mitjà termini. Sens 
dubte, aquest conjunt de variables influeixen en les decisions vers la natalitat de moltes 
persones que opten per retardar-la ja que, com és habitual en les societats del nostre en-
torn, la maternitat sovint és planificada.  

Les restriccions a la mobilitat  provocades per la pandèmia de la COVID-19 fan que el 
saldo migratori del 2020 hagi patit un fort descens (-58,2%) 

Alhora, els moviments migratoris han sofert una forta contracció i alguns canvis en els pa-
trons dels fluxos de mobilitat, especialment com a conseqüència del confinament residen-
cial i del tancament preventiu de les fronteres a partir del 16 de març de 2020. Així, molts 
treballadores i treballadores migrants no van poder viatjar, mentre que d’altres no van poder 
retornar als països d’origen.  

Les estadístiques de les variacions residencials relatives a l’any 2020 posen de manifest 
que els moviments migratoris que tenen lloc a Catalunya es caracteritzen per una reducció 
dels fluxos migratoris, tant els que tenen lloc en el territori català (243.566 canvis de resi-
dència), com per aquells que tenen com a origen o destinació la resta d’Espanya (42.788 
arribades de persones procedents d’Espanya i 51.759 emigracions a l’Estat)  o l’estranger 
(118.760 registres procedents de l’estranger i 62.636 emigracions amb destinació l’estran-
ger). Per tant, la pandèmia ha agreujat la pauta descendent de la natalitat (5,0%), que jun-
tament amb el creixement de la mortalitat (23,6%), consolida un creixement natural negatiu. 

El volum de la població resident a Catalunya a 1 de gener de 2022 recupera els valors 
previs a la pandèmia 

El retorn a les tendències i situacions prèvies a la pandèmia de la COVID-19 s’observa en 
els recomptes poblacionals del Padró municipal d’habitants a l’1 de gener de 2022, que, 
malgrat que les dades són provisionals, fan preveure que la major part d’aquests canvis 
causats per la pandèmia responen a un moment conjuntural. 

Així, segons el Padró continu d’habitants a 1 de gener del 2022, hi ha 7.783.302 persones 
residint a Catalunya, 19.940 habitants més que l’any anterior (+0,3%). La recuperació ha 
estat possible gràcies, en primer lloc, a l’increment de 12.470 persones de nacionalitat es-
trangera i, en menor mesura, a l’augment de la població de nacionalitat espanyola amb 
7.470 persones més. La població estrangera amb 1.263.135 persones residents en total 
assoleix el 16,2% de la població.  

La invasió militar de Rússia a Ucraïna tindrà implicacions demogràfiques a Catalu-
nya, tot i que menors a les dels països més propers a Ucraïna 

Respecte a les previsions a curt termini, malauradament, cal fer esment d’una altra de les 
circumstàncies que afectaran els indicadors demogràfics arreu d’Europa i que té com a 
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origen la invasió militar de Rússia a Ucraïna. A hores d’ara es calcula que el nombre de 
persones desplaçades en els primers 100 dies des de l’inici de la guerra s’eleva a més de 
sis milions de persones. La major part de les persones han cercat refugi als països propers, 
com ara Polònia, Rússia, Hongria o Romania, però es preveu un gran impacte en les mi-
gracions arreu dels països europeus.  

En el marc europeu, un creixement dels fluxos migratoris d’aquesta magnitud no s’obser-
vava des de la IIGM. Les implicacions són múltiples (humanes, socials, econòmiques, ener-
gètiques, geopolítiques, etc.), si bé en el marc de la demografia pot arribar a suposar un 
canvi en la composició i l’estructura de la població d’alguns països, com ara els països de 
l’Est que guanyen pes poblacional a la UE, en especial Polònia i que, en conseqüència, pot 
incrementar la seva importància política i estratègica. Resta per veure si aquestes persones 
emigrants d’Ucraïna fixaran la seva residència en aquests països europeus de forma defi-
nitiva o bé tindrà lloc un procés de retorn a Ucraïna una vegada finalitzada la guerra. En 
aquest context cal tenir present que el Consell d’Europa va decidir activar l’art. 5 de la Di-
rectiva 2001/55/CE per coordinar els diferents països de la UE en la concessió als ciutadans 
d'Ucraïna d’un permís de residència i treball, anomenat de protecció temporal.13 

A Catalunya la població de nacionalitat ucraïnesa encara no constitueix un col·lectiu gaire 
nombrós, si bé s’ha notat un increment en les altes padronals des del mes de març, segons 
publica Idescat. A 1 de gener de 2022 les dades del Padró continu d’habitants refereixen a 
23.619 persones de nacionalitat ucraïnesa empadronades a Catalunya. Però, les dades 
provisionals de les altes padronals, que si bé es mostren contingudes els mesos de gener i 
febrer (amb 121 i 102 altes, respectivament), experimenten un creixement sobtat els mesos 
de març i abril (6.763 i 3.604 altres padronals, respectivament). Alhora, també Idescat pu-
blica que, segons les dades facilitades pel Servei Català de la Salut, el 5 de juny de 2022 
el nombre de targetes sanitàries individuals expedides a partir de l’1 de març del 2022 
s’eleva a 17.005. Desgraciadament, aquestes dades poden variar en els pròxims mesos, 
atès que encara no s’albira el final de la guerra a Ucraïna.  

En aquest sentit, s’imposa fer una reflexió sobre la situació dramàtica que estan vivint mili-
ons de persones que s’han vist forçades a fugir de les seves llars per causa dels enfronta-
ments bèl·lics, així com per la persecució que viuen als seus països d’origen o per les crisis 
humanitàries d’arreu del món.  

 
13  El mecanisme de protecció especial estableix per a aquestes persones permisos de residència, de treball, 
d’allotjament i d’educació per als menors d'edat amb tràmits mínims i àgils. La decisió europea va incloure 
sota aquest paraigües les persones amb nacionalitat ucraïnesa, així com aquelles d'altres països que hi vis-
quessin amb protecció internacional, així com els seus familiars, i que fossin a Ucraïna abans del 24 de febrer, 
data d'inici de la invasió. Decisió d’execució (UE) 2022/382 del Consell de 4 de març de 2022 per la qual es 
constata l’existència d’afluència massiva de persones desplaçades procedents d’Ucraïna en el sentit de l’arti-
cle 5 de la Directiva 2001/55/CE i amb l’efecte que s’iniciï la protecció temporal, DOUE L71/1, de 04.03.2022. 
També en l’àmbit espanyol dues ordres ministerials estableixen, d’una banda, qui podrà obtenir a Espanya la 
protecció temporal aprovada a Europa per a les persones refugiades per la invasió d’Ucraïna i, d’altra banda, 
com és el procés per tramitar aquestes sol·licituds. L’Ordre PCM/170/2022, de 9 de març, per la qual es 
publica l’Acord del Consell de Ministres de 8 de març de 2022, pel qual s’amplia la protecció temporal atorgada 
en virtut de la Decisió d’execució (UE) 2022/382 del Consell de 4 de març de 2022 a persones afectades pel 
conflicte d’Ucraïna que poden trobar refugi a Espanya, BOE núm. 59, de 10.03.2022, i Ordre PCM/169/2022, 
de 9 de març, per la qual es desenvolupa el procediment per al reconeixement de la protecció temporal a 
persones afectades pel conflicte en Ucraïna, BOE núm. 59, de 10.03.2022. 

https://www.boe.es/doue/2022/071/L00001-00006.pdf
https://www.boe.es/doue/2022/071/L00001-00006.pdf
https://www.boe.es/doue/2022/071/L00001-00006.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3716.pdf#BOEn
https://boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3716.pdf#BOEn
https://boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3716.pdf#BOEn
https://boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3716.pdf#BOEn
https://boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3715.pdf#BOEn
https://boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3715.pdf#BOEn
https://boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3715.pdf#BOEn
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La pandèmia de la COVID-19 ha causat un excés de mortalitat equivalent a 16.359 
defuncions més de les esperades fins a finals de 2021. 

A l’apartat de Salut s’ha continuat analitzant l’impacte de la COVID-19 a Catalunya. Així, 
fins al desembre de 2021, el nombre de casos positius de COVID-19 ha estat d’1.226.886 
(el 52,4% dones i el 47,6% homes) i el de defuncions 24.711 (el 48,56% dones i el 51,44% 
homes). Aquestes xifres fan referència a casos confirmats i a èxitus certificats per COVID-
19, de manera que només s’aproximen a l’impacte real de la pandèmia. De tota manera, 
l’any 2020, els SARS-CoV-2 com a “virus identificat” i com a “virus no identificat” (casos 
sospitosos) va ser el responsable del 20% de les defuncions a Catalunya (20% en dones i 
19,8% en homes).  

Segons l’OCDE, la pandèmia ha causat un excés de mortalitat del 16% durant l’any 2020 i 
la primera meitat del 2021 en els països que formen part d’aquesta organització. De fet, 
Catalunya registra sis períodes d’excés de mortalitat per totes les causes fins al novembre 
de 2021, amb 16.359 defuncions més de les esperades. La major part d’aquestes morts es 
van produir al 2020 (15.096) i només una petita part al 2021 (1.263), gràcies, sobretot, als 
efectes beneficiosos de la vacunació massiva iniciada aquell any. 

El CTESC recomana fer tots els esforços per garantir, sota un criteri científic, la im-
munitat de la població davant del SARS-CoV-2 per poder tenir sota control la letalitat 
del virus, actualment del 0,2%. 

Les successives onades de la pandèmia tenen dinàmiques i característiques diferents en 
funció de la resposta que ha pogut donar el sistema sanitari, de les mesures restrictives 
posades en marxa, de l’estat immunitari de la població i de la variant circulant. Així, els 
casos confirmats de SARS-CoV-2 durant la segona onada de la pandèmia representen el 
12% del total i les defuncions el 30%, mentre que els casos confirmats de la sisena onada 
representen el 61% del total i les defuncions el 17%. De fet, pràcticament la meitat de les 
defuncions per COVID-19 es van produir durant els primers mesos de pandèmia. 
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GRÀFIC 7. Casos confirmats d’infecció, ingressos hospitalaris, ingressos en UCI i defunci-
ons certificades per COVID-19 segons onada. Catalunya, octubre de 2020 – febrer de 2022 
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Unitats: percentatges. 
Font: BIOCOMSC a partir de dadescovid.cat, a Bertran (2022). 

L’èxit de la campanya de vacunació massiva ha donat lloc a una baixada evident dels indi-
cadors assistencials d’atenció hospitalària a casos greus o molt greus. A finals de 2021, el 
78,43% de la població catalana estava vacunada amb la pauta completa. Catalunya és un 
del països del món amb el percentatge més elevat de població immunitzada enfront del 
SARS-CoV-2 i això, entre d’altres raons, ha permès reduir la letalitat de la COVID-19 deu 
vegades en comparació amb la quarta onada, fins a assolir el 0,2% dels casos, molt a prop 
de la letalitat de la grip estacional, del 0,15%. 

S’ha iniciat, doncs, la fase postaguda de la pandèmia i això hauria de permetre, d’una 
banda, l’alliberament del serveis sanitaris i la recuperació de l’atenció a les patologies alie-
nes a la COVID-19 i, de l’altra, l’eliminació progressiva de les restriccions en combinació 
amb la protecció de la població vulnerable. Algunes veus parlen de “fatiga pandèmica” per 
referir-se a l’emergència de problemes psicològics, econòmics i socials després de sis ona-
des pandèmiques. D’altres utilitzen el concepte de “sindèmia” per donar precisament visibi-
litat a aquests impactes i fer-los entrar en el balanç cost-benefici de les mesures que s’han 
de prendre a cada moment. 

L’increment de les desigualtats socials i del risc de pobresa i exclusió com un factor 
predictor de l’accentuació dels determinants socials de la salut durant i després de 
la pandèmia de la COVID-19. 
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L’OCDE constata un gradient socioeconòmic en la probabilitat de contagiar-se i morir per 
COVID-19. L’edat és el factor de risc més important per desenvolupar una malaltia greu o 
morir per COVID-19, seguit de la presència de determinades condicions de salut (obesitat, 
càncer, hipertensió, diabetis i malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC)). Més enllà 
d’això, les persones que viuen en barris desafavorits, les persones amb ingressos baixos, 
amb nivells d’estudis inferiors, les minories ètniques i les persones d’origen immigratori te-
nen un risc més elevat d’infecció i defunció per coronavirus.  

L’Observatori de les Desigualtats en Salut de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries 
de Catalunya (AQuAS) constata l’existència d’aquest gradient socioeconòmic en el cas de 
Catalunya. A més, ha mostrat preocupació pel creixement de les desigualtats socioeconò-
miques i del risc de pobresa i exclusió social, sobretot en població infantil, al llarg dels dar-
rers dos anys.  

En aquest sentit, l’Observatori destaca la importància de les polítiques públiques amb im-
pacte en la salut de les persones (educació, ocupació, habitatge, etc.), la rellevància de 
l’enfocament de la “salut en totes les polítiques” i el paper redistributiu que té el sistema 
sanitari en el seu conjunt, particularment en el cas de l’atenció primària i comunitària.  

El CTESC constata que les polítiques de salut pública i comunitària mostren un ampli 
marge de millora 

A diferència del seu predecessor, el Pla de salut 2016-2020 es proposava reforçar el paper 
de la salut pública i per això el convertia en una línia estratègica d’actuació. L’actual Pla de 
salut 2021-2025 adopta una visió encara més àmplia de la salut en què s’emfasitza la rela-
ció entre les persones, l’entorn físic i l’entorn social. Aquest avanç és molt rellevant enmig 
d’un context caracteritzat per l’existència de marges de millora en les polítiques de salut 
pública i comunitària, particularment en tot allò que fa referència a les desigualtats en salut, 
d’una banda, i als hàbits i els estils de vida de la població, de l’altra. 

Així, l’autovaloració positiva de l’estat de salut s’ha estabilitzat al voltant del 80% de la po-
blació, però aquesta mitjana varia en funció del gènere, la classe social i, sobretot el nivell 
d’estudis. El grup que manifesta en menor mesura gaudir d’un bon estat de salut són, amb 
diferència, les dones amb estudis primaris o sense estudis (51,5%). En l’extrem contrari s’hi 
troben els homes amb estudis universitaris (94,1%). 
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GRÀFIC 8. Autopercepció positiva (bona, molt bona i excel·lent) de l'estat de salut de la po-
blació resident no institucionalitzada per gènere, classe social i nivell d'estudis. Catalunya, 
2021 
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Unitats: percentatges. 
Nota: per nivell d’estudis, població de més de 14 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut 

Al mateix temps, alguns problemes de salut (pressió alta, depressió, dolor, etc.), les malal-
ties cròniques i el suport social varien en funció del gènere, la classe social i el nivell d’es-
tudis. Per exemple, l’any 2021, els problemes de salut crònics afecten el 38,7% de les dones 
i al 30% dels homes. El grup que reconeix tenir més problemes de salut crònics són les 
dones amb estudis primaris o sense estudis (61,8%). En l’extrem oposat hi ha els homes 
de la classe social I o “alta” (26,1%, respectivament). 

No es detecten millores significatives en els hàbits i els estils de vida de la població, 
llevat del consum de drogues per part dels i les joves de secundària, que baixa. 

A Catalunya, la mortalitat evitable mitjançant la intervenció dels serveis d’assistència sani-
tària (ISAS) (rehabilitació i tractament) mostra una tendència globalment favorable (a la 
baixa). Contràriament, la mortalitat evitable mitjançant la intervenció de les polítiques sani-
tàries intersectorials (IPSI) (promoció i prevenció) mostra una tendència globalment desfa-
vorable (a l’alça). Al 2019, el nombre de defuncions IPSI es va reduir respecte del 2018 (de 
4.949 a 4.811), però el seu pes relatiu es va incrementar (del 60,83 al 61,43%). Les causes 
IPSI que generen el nombre més elevat de defuncions evitable en les dones són la “resta 
de causes externes” (sobretot accidents), el tumor maligne de pulmó i els suïcidis. En els 
homes ho són el tumor maligne de pulmó, la “resta de causes externes” i els suïcidis. 
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Pràcticament no es detecten millores significatives a l’entorn dels hàbits i els estils de vida 
de la població, llevat del consum de drogues per part dels i les joves d’ensenyaments se-
cundaris, que baixa per a totes les substàncies segons l’enquesta ESTUDES 2021, incloent 
el consum de risc d’alcohol.  

D’aquesta manera, l’any 2021, el 16,3% de la població de 15 a 69 anys és sedentària i el 
42,3% de la població de més de 14 anys no manté una dieta saludable. En la població 
infantil de 3 a 14 anys, només el 31,7% practica diàriament un estil d’oci actiu i el 28,3% 
consumeix freqüentment productes hipercalòrics.  

La combinació de sedentarisme i dieta no saludable explica una part important de l’excés 
de pes, el qual l’any 2021 afecta la meitat de la població de 18 a 74 anys. Més preocupant 
és l’obesitat, present en el 14,8% de la població d’aquestes edats i en el 13,3% de la pobla-
ció infantil de 0 a 14 anys. Sedentarisme, dieta no saludable i excés de pes es distribueixen 
en la població en funció d’un gradient de gènere, classe social i/o nivell d’estudis. 

GRÀFIC 9. Sobrepès i obesitat en la població infantil de 0 a 14 anys per classe social segons 
l'ocupació de la persona de referència de la llar i gènere. Catalunya, 2021 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut. 

El tabaquisme és la primera causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura i evi-
table 

Pel que fa al consum de tabac, aquest va disminuir al llarg del període 1994-2017 i a partir 
de llavors s’ha estabilitzat. A Catalunya, l’any 2021, el 22,6% de les persones de més de 14 
anys es declaren fumadores diàries i ocasionals i el 8,6% de la població infantil de 0 a 14 
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anys conviu amb una o més persones que fumen dins de casa. L’hàbit tabàquic és la pri-
mera causa de pèrdua de salut i mortalitat prematura i evitable i l’exposició involuntària al 
fum ambiental del tabac incrementa el risc de patir càncer de pulmó i d’altres malalties del 
sistema respiratori, sobretot en els infants. 

De fet, l’any 2020, la primera causa agrupada de mort en els homes continuen sent els 
tumors, els quals provoquen el 25,4% de les defuncions. L’any 2019, de les quinze primeres 
causes de mortalitat prematura, els tumors ocasionen el 60,2% dels anys potencials de vida 
perduts (APVP) en les dones i el 30,2% en els homes. L’any 2019, les causes específiques 
que provoquen un volum més elevat d’anys potencials de vida perduts són, a escala pobla-
cional, els tumors de mama en les dones (5.913 anys) i els tumors de pulmó en els homes 
(9.560 anys). I, a nivell individual, els accidents de trànsit, tant en les dones (31 anys) com 
en els homes (27,3 anys). 

La sinistralitat viària s’ha reduït el 32,9% al 2020 com a conseqüència de les restric-
cions a la mobilitat,  però no s’ha aconseguit assolir l’objectiu de reducció del 50% 
respecte del 2010. 

Després d’uns anys de reducció de la sinistralitat viària, els darrers anys s’han caracteritzat 
per un estancament en aquesta tendència. Les dades del 2020 són atípiques degut a l’im-
pacte positiu sobre l’accidentalitat que han tingut les restriccions a la mobilitat. El nombre 
de víctimes mortals a 30 dies per accident de trànsit s’ha reduït el 32,9% en comparació 
amb l’any 2019, un percentatge elevat però tanmateix insuficient per assolir el compromís 
de rebaixa del 50% entre els anys 2010 i el 2020.  

Alguns elements tradicionals de l’accidentalitat han romàs estables, com ara la presència 
d’alcohol i drogues i el fenomen creixent en els últims anys de les distraccions en la con-
ducció. Addicionalment, tot i que Catalunya continua situant-se entre els països europeus 
amb menys víctimes mortals per accident de trànsit, la posició que ocupa dins del rànquing 
de vianants morts per milió d’habitats no és tan favorable (la quinzena d’un total de vint-i-
sis). 

El CTESC mostra la seva preocupació davant els colls d’ampolla per accedir a deter-
minats serveis i també per l’infradiagnòstic i les seves conseqüències epidemiològi-
ques. 

Un any i mig després de l’inici de la pandèmia, l’OMS alerta que els impactes de la crisi 
sanitària en els sistemes sanitaris no s’han pogut atenuar. A Catalunya, les dades de 2020 
posen de manifest l’existència de problemes d’accés al sistema sanitari que porten a plan-
tejar el problema de l’infradiagnòstic i les seves conseqüències epidemiològiques a curt i 
mitjà termini.  

Així, pel que fa als recursos del sistema sanitari (infraestructures), les poques dades dispo-
nibles corresponents a l’any 2020 mostren disminucions en el nombre de centres o dispo-
sitius d’atenció primària, de centres hospitalaris d’internament d’aguts, de centres d’atenció 
sociosanitària amb internament, d’hospitals de dia sociosanitaris, de programes d’atenció 
domiciliària-equips de suport (PADES, incloent els equips de teràpia d’observació directa 
ambulatòria-ETODA), de serveis de rehabilitació comunitària (salut mental) i hospitals de 
dia psiquiàtrics.  
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I, pel que fa a l’activitat del sistema sanitari, la major part de les dades disponibles l’any 
2020 apunten cap a la reducció de l’atenció no relacionada amb la COVID-19. En aquest 
sentit, el nombre de sessions d’hospitals de dia va disminuir el 17,1% i el del conjunt de les 
urgències ho va fer el 16,9%. Addicionalment, el nombre d’episodis assistencials de l’aten-
ció sociosanitària, tant d’internament com ambulatòria, va disminuir per primera vegada, 
com a mínim, des de l’any 2011 (-2 i -8,9%, respectivament).  

Diverses veus han cridat l’atenció sobre l’impacte negatiu de la pandèmia de la COVID-19 
en els programes diagnòstics, els serveis assistencials i els sistemes d’informació i vigilàn-
cia epidemiològica, amb el conseqüent risc de desconeixement de la situació real d’alguns 
problemes de salut que això comporta.  

L’activitat de donació i trasplantaments s’ha pogut recuperar parcialment  

L’any 2020, l’activitat de donació i trasplantament d’òrgans sòlids i de teixits experimenta 
una caiguda important com a conseqüència de l’impacte de la crisi sanitària. Aquell any es 
va trasplantar el 23% menys d’òrgans sòlids i es va obtenir el 34% menys de teixits. L’any 
2021 l’activitat de donació i trasplantament es recupera parcialment, de manera que el nom-
bre d’òrgans sòlids trasplantats creix el 6,4% i el de teixits obtinguts el 34,8% en comparació 
amb el 2020. La llista d’espera per a trasplantaments d’òrgans sòlids, però, augmenta el 
13,5% i, amb 1.218 pacients, se situa a nivells prepandèmics. 

El CTESC recomana un pla de xoc per reduir les llistes d’espera 

L’any 2020, el nombre de pacients en llistes d’espera de primeres visites de consultes ex-
ternes, proves diagnòstiques demanades per primera vegada i intervencions quirúrgiques 
amb temps d’espera garantits i amb terminis de referència segons priorització es va reduir 
el 28,2, el 5,4 i el 20,2%, respectivament. Un any després, al 2021, les llistes d’espera per 
a consultes externes, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques creixen el 16,7, el 
15,1 i el 12,2%, respectivament. Pel que fa a les intervencions quirúrgiques amb temps 
d’espera garantits, només es redueix el nombre de pacients pendents de cirurgia cardíaca 
(-4,7%).  

TAULA 11. Pacients en llista d'espera per a primeres visites de consultes externes, per a 
proves diagnòstiques demanades per primera vegada i per a intervencions quirúrgiques amb 
temps d’espera garantits i amb terminis de referència segons priorització. Catalunya, desem-
bre 2015-desembre 2021 

Llistes d'espera 
Desem-
bre 2015 

Desem-
bre 2016 

Desem-
bre 2017 

Desem-
bre 2018 

Desem-
bre 2019 

Desem-
bre 2020 

Desem-
bre 2021 

Variació 
2020- 
2021 

Consultes ex-
ternes 

656.924 532.229 421.841 456.627 496.559 356.502 416.200 16,7 

Proves diagnòs-
tiques 

117.235 135.809 105.290 116.923 146.999 139.123 160.164 15,1 

Intervencions 
quirúrgiques 

159.483 164.828 163.809 170.458 181.264 144.652 162.260 12,2 

 
Unitats: nombre de persones. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Salut. 
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El CTESC mostra la seva preocupació sobre el risc d’ampliació de la bretxa digital i 
de noves desigualtats en salut. 

A Catalunya, l’any 2020, el nombre de visites als centres de salut d’atenció primària cau el 
42,2% mentre que el nombre d’atencions no presencials s’incrementa el 101,6% en com-
paració amb el 2019. L’atenció telefònica va ser l’autèntica protagonista durant el primer 
any de la pandèmia de la COVID-19, atès que l’ús d’aquest recurs va créixer el 467,8%. La 
pandèmia i les restriccions a la mobilitat van tenir conseqüències sobre la freqüentació als 
centres de salut, que va baixar de 5,3 visites per persona assegurada l’any 2018 a 3 l’any 
2020. Si bé la telemedicina pot ajudar a superar algunes barreres d’accés al sistema sani-
tari, com també indica l’OCDE, pot implicar un increment de les desigualtats socials de 
partida, atès que les persones grans, amb menys ingressos i amb un nivell d’estudis baix 
acostumen a tenir menys competències tecnològiques. 

El CTESC recomana dedicar més recursos a combatre la COVID persistent així com 
per apaivagar l’impacte de la pandèmia en la salut mental de la població més vulne-
rable  

L’OCDE expressa preocupació per l’impacte de la pandèmia en la salut mental de les per-
sones, particularment en la població jove, les dones i les persones amb determinades con-
dicions de salut (asma, càncer i malaltia cardíaca). L’OMS hi afegeix que això succeeix 
precisament en un moment caracteritzat per les interrupcions que han patit els serveis de 
salut mental d’arreu del món. La pandèmia ha multiplicat per dos la prevalença de l’ansietat 
i la depressió en molts països i aquest fet coincideix, en molts casos, amb la disminució de 
l’activitat d’atenció a la salut mental. A més, la pandèmia i les mesures de confinament 
també s’han relacionat amb l’augment del consum de begudes alcohòliques, així com amb 
l’agreujament de la violència de gènere i contra els infants en l’àmbit domèstic. 

A Catalunya, l’atenció a la salut mental en dispositius amb internament va créixer l’1% du-
rant l’any 2020 fruit de l’increment del 2,9% de l’activitat en els hospitals psiquiàtrics, atès 
que l’atenció a la salut mental en hospitals generals es va reduir el 3,3%. No és possible 
comparar amb anys anteriors l’activitat d’atenció que té lloc en dispositius de tipus ambula-
tori, però hi ha indicis que, en línia amb els arguments de l’OCDE i l’OMS, apunten cap a 
l’infradiagnòstic de trastorns de salut mental. 

Preocupa també la COVID persistent, la seva evolució futura i els buits de coneixement a 
l’entorn d’aquest problema de salut. Pel que fa a les persones malaltes de COVID-19, als 
EUA s’ha estimat que el 37% manifesta almenys un símptoma de la malaltia de quatre a sis 
mesos després del diagnòstic. En relació amb les persones hospitalitzades per COVID-19, 
a França es calcula que el 60% manifesta almenys un símptoma de la malaltia sis mesos 
després de la infecció. 

L’any 2021, la despesa liquidada del Departament de Salut augmenta el 3,3%, s’apro-
xima als 14 mil milions d’euros (13.837,3 M€) i representa el 5,7% del PIB. 

Molts països de l’OCDE van incrementar els seus pressupostos de salut l’any 2020, però la 
mancança de personal sanitari continua sent un problema segons aquesta organització, 
sobretot en relació amb l’atenció de llarga durada. Els increments dels pressupostos van 
ser especialment elevats en alguns dels països més afectats per la COVID-19, com el 
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Regne Unit (del 10,2 al 12,8% del PIB) i Eslovènia (del 8,5 a més del 10% del PIB). Pel que 
fa a la mancança de personal sanitari, l’OCDE considera que ha compromès més la salut 
de les persones en atenció de llarga durada que no pas la limitació de llits i equipaments 
hospitalaris. 

A Catalunya, la despesa liquidada del Departament de Salut va créixer el 27,3% entre els 
anys 2019 i 2020, fins a situar-se en 13.392,3 M€. L’any 2021, la despesa liquidada aug-
menta el 3,3% i s’aproxima als 14 mil milions d’euros (13.837,3 M€). Amb aquests imports, 
el pes de les obligacions reconegudes del Departament de Salut sobre el PIB equival al 
6,0% al 2020 i al 5,7% al 2021. 

Des del punt de vista funcional, l’any 2020 les despeses de l’atenció especialitzada del 
subsector CatSalut van experimentar un creixement del 36,3%, en comparació amb el crei-
xement més modest de l’atenció primària, del 7,9%. Contràriament, l’any 2021, les despe-
ses de l’atenció primària del CatSalut s’incrementen el 13,% (fins a assolir 2.361,1 M€), en 
comparació amb l’augment més petit de l’atenció especialitzada, del 3,7% (fins a situar-se 
en 7.509,8 M€). 

Finalment, la despesa COVID-19 directa i indirecta de totes les entitats classificades com a 
Administració pública segons el Sistema Europeu de Comptes (APSEC) augmenta a Cata-
lunya en més de mil milions d’euros durant l’any 2021. Aquest creixement des dels 3.638,2 
M€ del 2020 als 4.750,1 M€ del 2021 s’explica pel fort increment de la despesa indirecta 
(1.226,1 M€) i de la despesa directa sociosanitària (99,4 M€), atès que la despesa directa 
sanitària disminueix en 213,6 M€. 

La diagnosi de l’educació, la formació i la qualificació professionals a Catalunya elabo-
rada per aquesta Memòria al llarg dels darrers anys és relativament estable. Tot i les fluc-
tuacions que han patit alguns indicadors i el sotrac provocat per la irrupció de la pandèmia 
de la COVID-19, algunes tendències es consoliden i plantegen una sèrie de reptes que el 
CTESC considera que cal afrontar de manera imminent. 

Per primer cop en 20 anys, el curs 2020-21 davalla l’alumnat dels ensenyaments de 
règim general 

El primer d’ells ve marcat per la dinàmica demogràfica, atès que la natalitat cau des de l’any 
2008, fet que provoca una reducció de la població en edat d’escolarització. Aquesta reduc-
ció ja s’ha fet evident en els ensenyaments de règim general: per primer cop en vint anys, 
el curs 2020-2021 davalla l’alumnat d’aquests ensenyaments i registra el nombre més baix  
des del curs 1980-1981. 

Aquesta evolució planteja reptes en la definició de l’oferta formativa, la configuració de les 
plantilles del professorat i dels altres professionals del món educatiu de tots els nivells for-
matius sense excepció, atès que en el mitjà termini afectarà també la resta de nivells edu-
catius. 

El CTESC constata importants diferències per sexe, origen de l’alumnat, nivell soci-
oeconòmic i territori 
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En segon lloc, cal tenir en compte que l’anàlisi dels indicadors efectuada al llarg de l’apartat 
constata importants diferències per sexe, origen de l’alumnat, nivell socioeconòmic i territori. 
Aquests biaixos són evidents no només en els indicadors de rendiment o progressió aca-
dèmica, sinó també en altres aspectes, com ara la salut mental. 

Els reptes que plantegen aquests biaixos estan relacionats amb altres fenòmens, també 
complexos, com ara la segregació escolar, que no poden abordar-se únicament des de les 
polítiques educatives. Amb tot, el CTESC recomana integrar les diferents perspectives en 
la definició i articulació de les decisions i polítiques educatives que s’adoptin. 

El CTESC constata una millora de la continuïtat educativa de les cohorts més joves 
amb la consegüent reducció de l’abandonament prematur 

En tercer lloc, l’increment continuat del nombre de persones que fan un itinerari formatiu 
coincideix amb la millora de la continuïtat educativa de les cohorts més joves i per tant la 
reducció de l’abandonament escolar prematur.  

Aquesta major pressió al sistema planteja reptes d’ajust de l’oferta a la demanda, tal com 
s’ha fet evident en la preinscripció i matrícula en els estudis d’FP del curs 2021-2022. Les 
dades analitzades mostren l’increment progressiu de l’alumnat dels CFGM que opta per 
continuar estudiant i fer un CFGS. El CTESC recomana tenir en compte aquest fet a l’hora 
d’establir el percentatge de reserva de places per a CFGS de l’alumnat procedent dels 
CFGM, especialment per a aquells cicles amb més demanda. 

Així mateix, la creixent continuïtat educativa fa més necessari que mai un sistema d’infor-
mació i orientació acadèmic i professional sistemàtic i amb perspectiva de gènere, i que 
també prevegi mecanismes d’acompanyament als joves que acaben l’ESO abans d’incor-
porar-se al mercat de treball. 

Aquest major interès de la població cap a l’educació, la formació i la qualificació professio-
nals s’ha centrat sobretot en els ensenyaments a distància o en línia (en concret, en l’FP i 
els estudis universitaris de la UOC). Tal com constata el darrer informe Via universitària: 
accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-
2022),14 els estudis a distància poder afavorir segones oportunitats educatives, sobretot per 
a persones que ja no estan en edat d’escolarització inicial, que volen formar-se i qualificar-
se professionalment. 

El CTESC considera que en la configuració i implantació d’aquests ensenyaments cal intro-
duir mecanismes per evitar els biaixos de sexe, origen i nivell socioeconòmic apuntats. 

D’altra banda, el CTESC constata que la Llei orgànica d’ordenació i integració de la formació 
professional, aprovada recentment, aposta clarament per la formació dual, una modalitat 
formativa que també compta amb un nou tipus contractual i que ha de permetre millorar 
també la formació i qualificació de les persones. 

 
14 Ariño, A., Llopis, R., Martínez, M. (dir.) et al. (2022). Via universitària: accés, condicions d’aprenentatge, 
expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022). Castelló de la Plana: Xarxa Vives d’Universitats. 

https://www.vives.org/programes/estudiants/viauniversitaria-2/
https://www.vives.org/programes/estudiants/viauniversitaria-2/
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Tot i que a Espanya i a Catalunya no és (encara) un fenomen preocupant, en altres països 
el creixent interès de la població per l’educació ha afavorit el desenvolupament del que es 
coneix com “educació a l’ombra”, expressió que prové de l’anglesa “shadow education” i es 
refereix al conjunt de classes particulars, tutories privades, acadèmies per a la preparació 
d’exàmens i, potenciades arran de la pandèmia, empreses que ofereixen tots aquests ser-
vies en línia.15 La conseqüència darrera del desenvolupament massiu d’aquestes activitats 
comporta una oferta paral·lela d’educació que mimetitza l’educació escolar i el seu currícu-
lum, fins a l’extrem de “parasitar-la”. És un fenomen les causes del qual caldria analitzar 
amb més detall, atès que un dels àmbits més perjudicats per aquest fenomen és l’equitat. 

El CTESC recomana esmerçar recursos per millorar la participació de la població 
adulta en activitats d’aprenentatge permanent 

Ara bé, l’increment de les persones que fan un itinerari formatiu conviu amb una quarta 
tendència de la qual el CTESC ja fa temps que alerta: la baixa participació de la població 
adulta en activitats d’aprenentatge permanent. 

Tal com mostra el gràfic següent i s’ha constatat en les edicions anteriors d’aquesta Memò-
ria, el percentatge de persones adultes que fan formació al llarg de la vida s’ha estancat o 
fins i tot, retrocedit (si bé creix el 2021). De nou, les dades contenen biaixos destacats (per 
sexe, nivell de formació inicial, etc.). Cal destacar que aquest indicador torna a ser clau en 
el nou marc estratègic per a la cooperació europea en l’àmbit de l’educació i la formació de 
la UE. 

GRÀFIC 10. Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. UE, Espanya i Catalunya, 
2014-2021 
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Unitats: percentatges. 
Nota (1): dades UE-28 fins 2019. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Educació. 

 
15 Moreno, J. M. (2022). “Educació a l’ombra” a Espanya: com les classes particulars s’estan convertint en un 
bé de primera necessitat. EsadeEcPol Brief, núm. 22 (gener 2022). 

https://www.esade.edu/ecpol/wp-content/uploads/2022/01/AAFF_ESP_EsadeEcPol_Brief22_ShadowEducation_v3-1_compressed.pdf?_gl=1*1r4z638*_up*MQ..*_ga*MTY0NTM5MzcyNS4xNjUzOTA1MDkz*_ga_S41Q3C9XT0*MTY1MzkwNTA5My4xLjEuMTY1MzkwNTExMy4w
https://www.esade.edu/ecpol/wp-content/uploads/2022/01/AAFF_ESP_EsadeEcPol_Brief22_ShadowEducation_v3-1_compressed.pdf?_gl=1*1r4z638*_up*MQ..*_ga*MTY0NTM5MzcyNS4xNjUzOTA1MDkz*_ga_S41Q3C9XT0*MTY1MzkwNTA5My4xLjEuMTY1MzkwNTExMy4w
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D’entre els molts àmbits en els quals cal focalitzar les activitats d’aprenentatge permanent, 
el CTESC en destaca dos: les competències digitals i les llengües estrangeres. 

La importància de garantir una capacitació digital adequada a tota la població, amb inde-
pendència del sexe, l’edat, el nivell socioeconòmic i el lloc de residència, és una recomana-
ció ja formulada en edicions anteriors d’aquesta Memòria, però no per això perd validesa. 
El CTESC manifesta la seva preocupació per la manca de competències digitals d’alguns 
sectors de la població, en particular els més afectats per la bretxa digital. 

Així mateix, les dades analitzades mostren que no se soluciona el dèficit lingüístic de la 
població catalana. El CTESC recomana garantir l’aprenentatge de llengües estrangeres, 
atès que no només és una competència cabdal per a la persona, sinó també per al conjunt 
de l’economia, atesa la importància que té en determinats sectors, com ara l’R+D+i, el co-
merç internacional o el turisme (entre d’altres). 

La insuficient despesa pública en educació condiciona la resposta als reptes anteri-
ors 

Una constant en totes les edicions de la Memòria és recomanar més esforç inversor en 
educació. El CTESC constata un any rere un altre que el percentatge de despesa pública 
en educació sobre el PIB és inferior a la mitjana estatal, europea i al compromís que conté 
la Llei d’educació de Catalunya (6%). En conseqüència, el CTESC recomana, un any més, 
mantenir i incrementar la despesa pública en aquest àmbit. 

Com a sisena i darrera tendència, el CTESC constata el delicat moment que viuen l’educa-
ció, la formació i la qualificació professionals al nostre país per la confluència de diferents 
fets: el tancament de centres i la resposta a la pandèmia, la definició i implantació dels 
currículums a la secundària, la regularització de les plantilles docents, el nou calendari es-
colar, l’ús del català com a llengua vehicular i les mesures per fer efectiva l’escola inclusiva, 
entre d’altres. El CTESC és conscient que el moment actual és complex i que cal donar 
resposta als reptes apuntats, si bé vol posicionar-se a favor del diàleg i el consens, com a 
elements indispensables per tal de “garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat 
i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom”, tal com enuncia 
l’Objectiu de desenvolupament sostenible 4. 

El CTESC considera que serà difícil mantenir la millora de les condicions d’accés a 
l’habitatge que s’han donat el 2021 

El CTESC valora positivament que l’any 2021 hagi significat una millora general de les con-
dicions d’accés a l’habitatge. Pel que fa als preus reals (variació del preu nominal menys 
variació de la inflació), aquests han tornat a tenir una evolució negativa tant de la compra 
d’habitatges lliures (0,4%) com del lloguer de nous contractes (4,0%), i això, sumat a la 
recuperació de la renda real de les llars (5,6%), representa una millora general de les con-
dicions d’accés a l’habitatge. Amb aquesta evolució de les magnituds entre els anys 2020 i 
2021, la quota del lloguer sobre la renda familiar baixa del 27,3% al 24,8% i els anys ne-
cessaris per comprar un habitatge nou passa de 7,5 a 6,7. En aquest sentit, el CTESC 
manifesta la seva preocupació perquè es pugui mantenir la recuperació de la renda, ateses 
les previsions a la baixa del creixement econòmic en l’àmbit internacional. 
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De tota manera, aquesta millora general de les condicions d’accés a l’habitatge entre els 
anys 2020 i 2021 no ha recaigut igual per a tothom. Per exemple, les estadístiques d’exe-
cucions hipotecàries presenten un increment del 26,0% i augmenten de 4.643 a 5.848, i els 
llançaments practicats trenquen amb una llarg trajectòria de reducció i augmenten de forma 
extraordinària de 5.737 a 9.398 (697 llançaments més procedents d’execucions hipotecà-
ries, 2.518 més procedents de la Llei d’arrendaments urbans, i 446 més d’altres modalitats).  

El CTESC valora positivament la constitució de la Comissió de Seguiment i Avaluació 
de les Mesures de Contenció de Rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, 
i la creació del Grup de Treball per a la Garantia del Dret a l’Habitatge 

En el mercat de lloguer el CTESC constata com el nombre de nous contractes creix a una 
taxa molt elevada (23,9%), que permet compensar la caiguda de l’any 2020, i que això no 
es tradueix en un augment de la renda de lloguer sinó en una lleugera disminució (1,4%). 
Destaca la situació de Barcelona, ciutat on el nombre de nous contractes de lloguer creix el 
41,4% (havien caigut el 21,2% el 2020) i la renda de lloguer disminueix el 4,8%. En aquesta 
evolució de la renda dels lloguers nous pot haver influït la situació socioeconòmica derivada 
de la pandèmia i l’aplicació de la Llei 11/2020, de contenció i moderació de rendes en els 
contractes d’arrendament d’habitatge, vigent al llarg del 2021. En aquest sentit, el CTESC 
valora positivament la constitució de la Comissió de Seguiment i Avaluació de les Mesures 
de Contenció de Rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge previstes a la Llei 
11/2020 i la creació del Grup de Treball per a la Garantia del Dret a l'Habitatge.  

El CTESC considera que en el marc del Grup de Treball per a la Garantia del Dret a l’Habi-
tatge es podrien preveure mesures de fiscalitat que tractin favorablement determinades 
operacions econòmiques (per exemple, habitatge de lloguer social, rehabilitació, etc.) que 
ajudin a assolir els objectius en política d’habitatge del Govern. 

El CTESC considera les estimacions del Banc d’Espanya que situen la inversió en 
habitatge com la més rendible i això significa una pressió més sobre els preus de 
compra de l’habitatge 

En el mercat de compra de l’habitatge el CTESC constata un increment dels preus de l’ha-
bitatge total que està condicionat per l’evolució dels preus dels habitatges usats. En canvi, 
els preus dels habitatges nous hauria disminuït segons els Registradors i els Notaris. També 
s’aprecia com les compravendes de les persones jurídiques i estrangeres perden pes en el 
total de compravendes, però encara representen més del 20% de les transaccions, i com 
les transaccions efectuades sense hipoteca tornen a augmentar. L’habitatge continua sent 
la inversió més rendible segons el Banc d’Espanya i això significa una pressió a l’alça dels 
preus de compra de l’habitatge. L’evolució dels preus de compra de l’habitatge en el primer 
trimestre del 2022 configura un escenari preocupant si se segueix repetint el seu creixement 
en els pròxims trimestres. 

S’observa un creixement dels habitatges iniciats arreu del territori 

Quant al sector de la construcció, s’observa com la construcció d’habitatges iniciats com-
pensa la caiguda de l’any 2020 i els habitatges acabats continuen recuperant-se. La cons-
trucció d’habitatges iniciats creix amb més intensitat a les comarques gironines, el Camp de 
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Tarragona, i a l’Alt Pirineu i Aran mentre que la recuperació dels habitatges acabats es dona 
d’una forma més intensa a Barcelona ciutat i a les Terres de l’Ebre. 

El CTESC considera que les mesures de garantia del subministrament d’aigua, elec-
tricitat i gas natural dels consumidors vulnerables s’han de prorrogar mentre duri 
l’escalada de preus de l’energia 

En el camp normatiu el CTESC valora positivament l’aprovació del Reial decret 16/2021, 
que prorroga el termini de vigència d’algunes mesures per tal de garantir el subministrament 
dels consumidors vulnerables d’aigua, electricitat i gas natural, així com per permetre l’ac-
cés al bo social per part de determinats col·lectius en situació de vulnerabilitat econòmica i 
per fer front en l’àmbit de l’habitatge a determinades situacions de vulnerabilitat. El CTESC 
considera que cal posar fre a la pujada descontrolada de l’energia, que cada vegada pres-
siona amb més força el pressupost de les famílies i les empreses. 

Preocupa el creixement elevat de la taxa d’amuntegament, ja disponible a les esta-
dístiques d’Idescat 

En l’anterior edició de la memòria, el CTESC constatava que una de les situacions d’exclu-
sió residencial més recurrents a Catalunya és precisament l’amuntegament i considerava 
que la Generalitat hauria de tenir dades pròpies d’aquesta situació. Idescat ha publicat 
aquestes dades i reflecteixen un preocupant creixement de la taxa d'amuntegament que es 
pot haver donat per la situació de confinament viscuda amb la pandèmia.  

GRÀFIC 11. Taxa d’amuntegament. Catalunya, Espanya i UE-27, 2013-2020 
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Unitats: percentatge de població 
Font: elaboració a partir d’Idescat. 
Nota: es considera que un habitatge està sobreocupat, o que hi ha amuntegament, quan la ràtio entre superfície útil de l'habitatge i el 
nombre de persones ocupants és inferior a 15 metres quadrats. 

El CTESC valora positivament l’impuls que rebrà la política de rehabilitació durant 
l’exercici de l’any 2022 
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La Generalitat ha ingressat 191,8 M€ en concepte de Pla de rehabilitació i regeneració ur-
bana procedent dels fons Next Generation de la UE, que no consten a la despesa executada 
de l’any 2021 perquè s’executaran durant l’exercici del 2022. El CTESC valora positivament 
l’impuls que rebrà la política de rehabilitació durant l’exercici de l’any 2022. 

És remarcable l’impuls que han rebut les polítiques per mantenir i evitar la pèrdua de 
l’habitatge i de promoció i accés a l’habitatge 

L’Agència de l’Habitatge augmenta les seves actuacions (8.443 més) i el seu import (40,5 
M€ més), de forma que el nombre total d’actuacions se situa en 93.578 i el seu import 
assoleix la xifra de 254,1 milions d’euros. Les polítiques que han aportat més recursos du-
rant el 2021 han estat les de “Mantenir i evitar la pèrdua de l’habitatge” i de “Promoció i 
accés a l’habitatge”. La política d’ajuts al pagament de l’habitatge i, en particular, els ajuts 
al pagament del lloguer, són els més importants de la política d’habitatge tant en nombre 
d’actuacions (62.574) com en despesa (119,8 M€). Per la seva banda, la promoció d’habi-
tatges de protecció oficial rep un impuls considerable, però encara insuficient, de 18,7 M€ 
més respecte de l’any anterior.  

El CTESC considera un instrument eficaç de política pública l’exercici del dret de 
tanteig i retracte com a via complementària per incrementar el parc d’habitatges des-
tinats a polítiques socials 

El parc d’habitatges destinats a polítiques socials augmenta en 379 unitats i assoleix la xifra 
de 37.441 habitatges. El parc gestionat per l’Agència de l’Habitatge contribueix de forma 
decisiva a l’augment del parc social gràcies als habitatges procedents del dret de tanteig i 
retracte (393 més) i dels particulars (110 més). 

Pel que fa a la inclusió social, convé recordar que la font principal de dades sobre ingres-
sos, risc de pobresa, exclusió social i privacions de les llars és l’Enquesta de condicions de 
vida (en endavant, ECV). La darrera ECV és la de l’any 2020, però amb dades d’ingressos 
del  2019 i per tant, la majoria d’indicadors, si més no els relacionats amb els ingressos, no 
permeten conèixer en tota la seva dimensió l’impacte social de la pandèmia de manera 
global, la qual cosa no podrà avaluar-se fins a conèixer els resultat de l’ECV 2021 (amb 
dades d’ingressos de 2020).  
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TAULA 12. Indicadors sobre la situació social. Catalunya, ECV2013-2020 

  ECV2013  ECV2014  ECV2015  ECV2016  ECV2017  ECV2018  ECV2019  ECV2020  

AROPE 24,5 26,0 23,5 22,5 23,8 24,7 23,6 26,3 

AROPE <16 29,3 31,8 30,2 25,1 30,3 30,3 33,0 35,7 

No pot afrontar 
despeses im-
previstes 

40,0 41,1 38,0 37,2 31,9 28,3 26,1 33,4 

Té retards en 
pagaments ha-
bitatge 

9,8 9,9 11,1 9,2 7,6 8,2 7,5 12,4 

S80/S20 5,7 6,4 6,0 5,4 5,7 5,2 5,4 6,0 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

La pandèmia ha afectat de manera important alguns aspectes de les condicions de 
vida de les llars 

No obstant això, L’ECV 2020 sí que proporciona dades sobre privacions de les llars referi-
des a l’any 2020, les quals posen de manifest un efecte important de la pandèmia sobre 
alguns aspectes de les condicions de vida de les llars. Així, entre 2019 i 2020 es produeix 
un increment remarcable de les llars que no poden fer front a despeses imprevistes (del 
26,1% al 33,4%) i de les que tenen retards en el pagament de les despeses de l’habitatge 
(del 7,5% al 12,4%). Així mateix, augmenten les llars que arriben a fi de mes amb molta 
dificultat, que passen del 6,2% al 9,2% entre 2019 i 2020. Finalment, es pot destacar que 
l’any 2020 el 13,9% de les llars catalanes han necessitat rebre ajuda per a béns bàsics (de 
familiars, amics o d’entitats privades o religioses), enfront del 9,6% de l’any 2019.   

La desigualtat d’ingressos, l’elevat risc de pobresa i exclusió social, sobretot de la 
infància i l’adolescència, són alguns reptes pendents d’abans de la pandèmia, que és 
previsible que s’agreugin 

D’altra banda, tot i que els indicadors basats en ingressos estan referits a l’any 2019, sí que 
informen sobre alguns reptes pendents de resoldre just abans de l’esclat de la pandèmia. 
Així, l’any 2019 augmenta per segon any consecutiu la desigualtat en la distribució de la 
renda, la qual és més elevada que la mitjana europea: l’indicador S80/S20 mostra que a 
Catalunya els ingressos del 20% de la població amb més renda són 6 vegades superiors 
als del 20% amb menys renda, mentre que aquesta xifra és del 5,2 en el cas de la UE-27. 
Així mateix, empitjora el risc de pobresa o exclusió social (ha passat del 23,6% al 26,3% 
entre les ECV 2019 i 2020) i se situa entre els valors més elevat de la UE-27.  

El CTESC alerta que és previsible que augmenti la desigualtat, així com el risc de pobresa 
i l’exclusió social, degut a què la pandèmia ha afectat especialment les persones amb més 
vulnerabilitat econòmica i social, en un moment en què aquestes vulnerabilitats es mante-
nen en nivells elevats, tot i que s’haurà de veure quin ha estat l’impacte de l’RGC i l’IMV i si 
han pogut contrarestar aquestes situacions adverses.   
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Alhora, els nivells de pobresa o exclusió social de la infància i l’adolescència no deixen de 
créixer i són extraordinàriament elevats: d’acord amb l’ECV 2020, el 35,7% dels menors de 
16 anys es troben en aquesta situació a Catalunya, el valor més elevat de la UE-27 després 
de Romania. La taxa catalana també és més elevada que la mitjana espanyola (31,2%) i 
està bastant per sobre de la mitjana de la UE-27 (23,4%).  

El CTESC constata que les elevades xifres de pobresa infantil suposen un problema 
social de primer ordre que és necessari abordar  

El CTESC alerta que les elevades xifres de vulnerabilitat de la infància i l’adolescència a 
Catalunya suposen un problema social de primer ordre que és necessari abordar, atesa la 
importància de les circumstàncies viscudes a la infància en la situació econòmica i social 
en l’edat adulta. A més, és de preveure que aquesta situació s’agreugi pels efectes de les 
mesures sanitàries per fer front a la COVID-19, amb la suspensió de les classes presencials 
i els efectes que la bretxa digital ha tingut en la igualtat d’oportunitats dels nens i nenes de 
les llars més vulnerables.   

De fet, el Comitè de Protecció Social de la UE posa de manifest any rere any l’elevat risc 
de pobresa de la infància i l’adolescència a Espanya i que l’impacte de les transferències 
socials per reduir-lo és substancialment inferior a la mitjana de la UE-27.16 En aquest sentit, 
cal assenyalar que amb l’objectiu de combatre la pobresa infantil, a partir de l’1 d’abril del 
2019 el Govern espanyol incrementa la quantia anual de la prestació per fill o menor a 
càrrec fins als 341 euros, amb caràcter general, i fins als 588 euros en els casos de pobresa 
severa.17 Així mateix, quan les estadístiques ho permetin, es podrà avaluar l’efecte en la 
reducció de la pobresa infantil del complement d’un màxim de 100 euros mensuals d’ajuda 
a la infància destinat a persones beneficiàries de l’IMV amb menors a càrrec que es posa 
en marxa a partir de l’1.01.2022.18  

En el terreny de les iniciatives europees en aquest àmbit, cal ressaltar l’impuls de la Garan-
tia Infantil, un programa europeu per lluitar contra la pobresa de la infància i l’adolescència, 
que s’estén de 2022 a 2030, i que forma part del Pla d’acció del Pilar Europeu de Drets 
Socials. Per aplicar aquest programa, el Govern estatal ha presentat un Pla d’acció davant 
la Comissió Europea amb l’objectiu de disminuir el risc de pobresa o exclusió social de la 
infància i l’adolescència i que engloba les actuacions de diverses administracions.  

La resposta a la crisi de la COVID-19 amb mesures per mantenir els ingressos de les 
llars ha permès resoldre millor la recessió econòmica  

D’altra banda, l’evolució dels indicadors de l’EPA sobre vulnerabilitat d’ingressos de les llars 
permeten donar una visió de l’impacte dels dos anys de pandèmia en aquest àmbit i com-
parar-ho amb l’efecte de la recessió del 2008. Així, tant les llars sense ingressos com les 
llars amb totes les seves persones actives aturades augmenten l’any 2020 fins als 99,9 
milers de llars i els 146,4 milers de llars, respectivament. Durant el segon any de pandèmia, 
el 2021, les llars que es troben en aquestes situacions comencen a disminuir, tot i no arribar 

 
16 European Union (2021). 2021 SPC Annual Review of the Social Protection Performance Monitor (SPPM) 
and developments in social protection policies. Luxemburg: Publications Office of the European Union.  
17 Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat 
laboral en la jornada de treball. BOE núm. 61, de 12.03.2019. 
18 Llei 9/2021, de 20 de desembre, per la que s’estableix l’IMV. BOE núm. 304, de 21.12.2021. 
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als valors anteriors a la pandèmia. Cal dir que en relació amb la recessió econòmica del 
2008, aquests dos indicadors han assolits valors força més continguts. 

A partir de les dades exposades, el CTESC considera que aquesta crisi s’està solucionant 
millor que l’anterior recessió econòmica pel que fa als ingressos de les llars, la qual cosa 
es podria explicar per la resposta que s’ha donat a la crisi de la COVID-19, que ha estat 
diferent a la que es va donar a la recessió del 2008, caracteritzada per posar límits a la 
despesa i per la disciplina fiscal. En canvi, la resposta a la crisi pandèmica des de la UE 
s’ha basat en polítiques monetàries i fiscals expansives, amb l’aprovació dels fons Next 
Generation; per la seva banda, des del Govern espanyol i català s’han posat en marxa des 
de l’inici de la pandèmia diverses actuacions encaminades al manteniment o la substitució 
d’ingressos a través de la protecció social (o mitjançant altres instruments, com ara els 
ERTO i l’ampliació de la protecció per desocupació) i s’ha aprovat el Pla estatal de recupe-
ració per tal de canalitzar els fons europeus.  

L’any 2021 s’aprova la reforma de les pensions i el complement per a la reducció de 
la bretxa de gènere    

Al llarg del 2021, a banda de prorrogar-se les mesures de Seguretat Social per fer front a la 
pandèmia (incapacitat temporal i cessament d’activitat del treball autònom), el CTESC vol 
posar en valor l’aprovació de la Llei 21/2021, de reforma de diversos aspectes del sistema 
de pensions, a partir de les recomanacions del Pacte de Toledo i en el marc del Pla europeu 
de recuperació i resiliència. També vol destacar l’aprovació del complement per a la reduc-
ció de la bretxa de gènere.   

Pel que fa al sistema de pensions, l’any 2021 el nombre de pensions recupera la tendència 
al creixement després de la caiguda del 2020 motivada per la pandèmia. Així mateix, la 
relació entre afiliacions i pensions (1,97) se situa a un nivell pròxim al que tenia abans de la 
irrupció de la COVID-19, perquè l’afiliació creix el 2,5% i les pensions el 0,3%. D’altra banda, 
la taxa de cobertura de la despesa en pensions amb ingressos de cotitzacions s’ha reduït 
en gairebé vint punts percentuals al llarg dels dos anys de pandèmia i se situa en aquests 
anys al voltant del 65%.  

L’empitjorament de la situació social causat per la pandèmia s’ha reflectit en la de-
manda de l’RGC i l’IMV 
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TAULA 13. Principals magnituds de l’RGC (col·lectiu activable). Catalunya, 2018-2021 

Anys Expedients vigents¹  
Expedients aprovats 

anualment   

Persones destinatà-
ries (titulars+benefi-

ciàries)1 
Quantia mitjana  

2018 28.572 5.562 71.110 745 

2019 32.167 9.986 75.835 725 

2020 44.020 15.188 101.820 750 

2021 54.746 17.746 123.152 700 

2018-2019 12,6 79,5 6,6 -2,7 

2019-2020 36,8 52,1 34,3 3,4 

2020-2021 24,4 16,8 21,0 -6,7 
Unitats: nombres absoluts, euros i percentatges.  
(1): dades a 31.12 dels anys respectius.  
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Drets Socials.  

Altrament, el CTESC vol fer constar que l’empitjorament de la situació social causat per la 
pandèmia s’ha reflectit en la demanda de l’RGC i de l’IMV (ambdues prestacions previstes 
per als casos de vulnerabilitat econòmica). Les dades sobre l’RGC mostren un creixement 
molt important d’aquesta prestació: les sol·licituds han estat molt elevades els dos anys de 
la pandèmia (47.457 el 2020 i 45.547 el 2021, enfront de les 24.554 del 2019) i el nombre 
d’expedients en vigor passa dels 32.167 als 54.746 entre el 31.12.2019 i el 31.12.2021. 
Aquesta evolució es reflecteix en la despesa de l’RGC, amb uns increments interanuals del 
25,3% l’any 2020 i del 28,1% l’any 2021, any en què l’import total se situa en els 429,3 
milions d’euros.  

El CTESC vol posar de manifest els problemes de cobertura de l’RGC i el problema 
que suposa la congelació de l’IRSC 

D’altra banda, el CTESC també vol fer menció de les denegacions de l’RGC (l’any 2021, 
s’han denegat 31.115 prestacions i s’han presentat 45.547 sol·licituds) i, en aquest sentit, 
vol posar de manifest els problemes de cobertura de la prestació enfront de les situacions 
de vulnerabilitat econòmica existents, que en alguns casos es deuen a barreres d’accés 
com ara les dificultats per acreditar els requisits, les quals provoquen que persones que 
tenen dret a la prestació no l’acabin percebent. 

També en relació amb l’RGC, un any més el CTESC reitera el problema que suposa la 
congelació de l’indicador de renda de suficiència (en endavant, IRSC) des de fa més de deu 
anys en 569,12 euros, atès que aquesta quantia determina tant l’import de l’RGC com el 
límit de renda per accedir-hi. En aquest sentit, la seva congelació suposa tant la pèrdua de 
poder adquisitiu de les persones que perceben la prestació com la limitació del dret d’accés 
(així com també a aquelles altres prestacions que estan referenciades a l’IRSC), pel seu 
efecte excloent de potencials persones beneficiàries.  

És per això que el CTESC torna a recomanar que s’actualitzi l’IRSC en funció de l’evolució 
del cost de la vida des de l’any 2010 fins a l’actualitat, i que s’incorpori a la corresponent 
Llei de pressupostos, tal com estava previst a la Llei 13/2006, de 27 de juliol.       

Pel que fa a l’IMV, el CTESC valora positivament les modificacions que s’han introduït en 
la prestació en ocasió de la tramitació parlamentària del Reial decret llei 20/2020, que ha 
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derivat en l’aprovació de la Llei 19/2021. Entre els canvis efectuats, el CTESC vol destacar 
la creació del complement mensual d’ajuda a la infància, així com l’ampliació de la cobertura 
de la prestació a col·lectius especialment vulnerables i la facilitació de l’accés a través de 
diverses mesures. També es vol posar en valor el fet que s’hagi convertit en permanent la 
possibilitat de sol·licitar la prestació tenint en compte els ingressos de l’any en curs. 

El CTESC mostra la seva preocupació per l’elevat nivell de denegacions de l’IMV 

No obstant això, el CTESC mostra la seva preocupació per l’elevat nivell de denegacions 
de l’IMV a Catalunya: únicament s’han aprovat el 20,9% dels expedients resolts i el 18,8% 
de les sol·licituds vàlides presentades del juny de 2020 al setembre de 2021. Aquestes 
xifres contrasten amb les del País Basc i Navarra, les comunitats autònomes que mostren 
les proporcions més elevades d’expedients aprovats sobre resolts (el 68,6% i el 60,6%, 
respectivament) i d’expedients aprovats sobre el total de sol·licituds vàlides presentades (el 
48,6% i el 49,9%, respectivament). Un dels motius que podrien explicar aquestes diferèn-
cies de resultats és que aquestes dues comunitats autònomes gestionen l’IMV al seu terri-
tori, la qual cosa els permet ser més eficients per detectar o filtrar les sol·licituds de la pres-
tació, així com en el seu procés de tramitació.    

TAULA 14. Indicadors de gestió de l’IMV. Catalunya i Espanya, setembre 2021 

  
% expedients aprovats 

sobre els resolts 
% expedients aprovats 
sobre el total (vàlids) 

% expedients tramitats  
sobre el total (vàlids) 

Catalunya  20,9 18,8 91,3 

Espanya 27,5 25,5 94,0 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.  

És per això que el CTESC recomana que es faci efectiu el conveni entre l’Estat i la Gene-
ralitat que possibiliti la millora en la gestió de la prestació per tal que l’IMV arribi a més gent, 
a més de millorar l’encaix i la compatibilització entre IMV i RGC. Com un avenç en aquest 
sentit, el CTESC valora la signatura el febrer del 2022 del preacord amb el Govern de l’Estat 
per gestionar l’IMV.   

El CTESC vol ressaltar que l’IMV no està aconseguint el seu objectiu de reduir la 

pobresa severa   

En qualsevol cas, el CTESC vol ressaltar que l’IMV no està aconseguint el seu objectiu de 
lluitar contra les formes més severes de pobresa, perquè no està arribant a tota la població 
que es troba en aquesta situació (de fet, no està arribant ni a la meitat de les 850.000 per-
sones que el Govern de l’Estat pronosticava com a potencials beneficiàries a escala esta-
tal). En el cas de Catalunya, amb dades de l’ECV 2020 (referides a l’any 2019), la taxa de 
pobresa severa se situa en l’11,5% de la població, mentre que el nombre de prestacions de 
l’IMV vigents a desembre de 2021 és de 25.168 i el de persones beneficiàries de 56.413.     

Una de les causes d’aquesta situació són les barreres d’accés, com ara les dificultats per 
acreditar determinats requisits o la preferència per la tramitació telemàtica. En aquest sentit, 
com s’ha comentat anteriorment, la pandèmia ha aguditzat encara més la bretxa digital, que 
ha passat a ser, a més d’una conseqüència de l’exclusió, un factor més d’aquesta. Una altra 
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causa es pot trobar en el propi desconeixement d’algunes persones del seu dret a rebre la 
prestació. Finalment, el mateix disseny de la norma pot deixar fora persones en situació de 
vulnerabilitat, atès que la realitat supera aquesta normativa (per exemple, hi ha persones 
que ni tan sols estan empadronades).    

Davant d’això, el CTESC recomana simplificar i desburocratitzar el procediment per a l’ac-
cés i la tramitació de la prestació, així com facilitar les eines necessàries per superar les 
dificultats afegides que per a les persones destinatàries de l’IMV pot suposar la tramitació 
telemàtica. Altrament, caldria que l’Administració esmercés més esforços per fer arribar la 
informació sobre les ajudes a les llars més vulnerables. A banda, la participació dels serveis 
social bàsics i de les entitats del Tercer Sector Social pot ser positiva a l’hora de detectar 
situacions de vulnerabilitat i permetre que aquestes persones puguin accedir a les ajudes. 
Les tasques informatives o d’ajuda en la tramitació també poden ser positives a l’hora d’in-
corporar més persones beneficiàries a les ajudes. Per tal que això arribi a bon port, el 
CTESC demana que s’estableixin els canals de col·laboració adequats amb l’INSS i que es 
tingui en compte el risc de saturació que pot comportar per als serveis socials l’assumpció 
d’una competència que no els és pròpia i que impedeix dedicar recursos a les tasques prò-
pies del sector.    

El CTESC també vol posar de manifest que la pandèmia ha tensat de manera important els 
mitjans materials i humans del sistema per gestionar totes les prestacions i ajudes davant 
de l’augment de les situacions de vulnerabilitat. És per això que es recomana que es facilitin 
els mitjans i els recursos materials i humans necessaris per fer front a l’augment de la de-
manda.    

Pel que fa a la quantia de l’IMV, l’any 2021 és de 5.639,2 euros anuals (469,96 mensuals) 
per a una persona beneficiària individual i el llindar d’ingressos per tenir dret a la prestació 
se situa en els 5.519,2 euros anuals. El CTESC vol posar de manifest que la quantia de 
l’IMV és inferior al llindar de risc de pobresa severa, que en l’ECV 2020 (referit a l’any 2019) 
se situa en els 6.417,3 euros (llindar espanyol) i 7.577,1 euros (llindar català), la qual cosa 
posa en evidència la dificultat de la pròpia prestació per reduir la pobresa severa, si més no 
en els casos menys extrems, que és el seu objectiu. A la vegada, el llindar d’ingressos per 
accedir a l’IMV se situa per sota del llindar de risc de pobresa severa, la qual cosa suposa 
deixar fora de la cobertura de l’IMV a gent que forma part de la seva població objectiu.    

Per últim, el fet que el llindar català sigui superior a l’espanyol provoca que els problemes 
de cobertura i d’adequació de l’IMV es posin més de manifest a Catalunya comparativament 
amb altres territoris amb un cost de la vida més baix. És per això que el CTESC considera 
que les diferències en el cost de la vida entre territoris s’haurien de tenir en compte a l’hora 
de determinar la quantia de l’IMV i el llindar d’ingressos per accedir a la prestació.   

S’ha creat l’Oficina del Pla pilot per implementar la renda bàsica universal 

D’altra banda, cal assenyalar que s’ha creat l’Oficina del Pla pilot per implementar la renda 
bàsica universal (RBU). La renda es basa en els principis d’individualitat, universalitat i in-
condicionalitat i es preveu que en els propers dos anys es faci una prova pilot per tal d’ana-
litzar la viabilitat de la mesura i com es podria aplicar a tot Catalunya. La seva eventual 
implantació comportaria una reforma fiscal per al seu finançament. El CTESC considera 
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que caldrà estar atents als resultats de la prova pilot per poder avaluar la viabilitat de la 
implementació de l’RBU.   

La pandèmia ha sotmès el sistema d’atenció a la dependència a un elevat nivell d’es-
très i ha evidenciat la necessitat de replantejar el model de cures, avançant cap a 
l’atenció social i sanitària     

El sistema d’atenció a la dependència s’ha vist sotmès a un nivell elevat d’estrès durant la 
pandèmia, a la vegada que ha posat de manifest les mancances d’aquest sistema i ha evi-
denciat la necessitat de replantejar el model de cures a Catalunya.   

Així, amb l’esclat de la pandèmia es van veure afectades tant el nombre de sol·licituds com 
de persones beneficiàries, que van baixar, així com l’activitat administrativa, que va dismi-
nuir pel que fa al nombre de valoracions i elaboracions de plans d’atenció individual. Totes 
aquestes variables s’han anat recuperat durant l’any 2021. Pel que fa a les llistes d’espera, 
ja eren un problema abans de l’esclat de la pandèmia, que ara es pot haver agreujat. En 
aquest sentit, el Pla de xoc en dependència 2021-2023, acordat pel Govern estatal, els 
interlocutors socials i les comunitats autònomes,19 estableix com un dels seus objectius 
prioritaris reduir les llistes d’espera i el temps de tramitació de les sol·licituds.  

El CTESC considera que per complir amb aquest objectiu, s’haurien d’agilitar els processos, 
mitjançant la simplificació dels tràmits administratius, reforçar els recursos humans, tècnics 
i materials i ampliar la disponibilitat real de serveis i prestacions.  

Així mateix, la tensió en el sistema de dependència també s’ha fet notar en l’atenció que 
han rebut les persones usuàries, així com en la sobrecàrrega del conjunt de professionals 
que hi treballen, empitjorant encara més les seves condicions laborals. De fet, entre els 
objectius del Pla de xoc esmentat anteriorment també es troben assegurar que les condici-
ons laborals en el sistema siguin les adequades, així com introduir millores en els serveis i 
prestacions que garanteixin l’atenció apropiada de les persones en situació de dependèn-
cia.  

En aquest sentit, el CTESC valora positivament l’increment de les quanties del nivell mínim 
i la recuperació del nivell acordat a través del Pla de xoc, revertint les retallades efectuades 
l’any 2012 en el sistema, així com l’aprovació del Decret llei català 9/2021, el qual actualitza 
el cost de referència, el mòdul social i el copagament de diverses prestacions no gratuïtes 
dirigides a la gent gran, la qual cosa ha de permetre millorar la qualitat de les condicions 
laborals de les persones treballadores i la qualitat del servei. Cal ressaltar que en el pres-
supost de la Generalitat 2021 un dels subprogrames que rep més impuls és el de promoció 
de l’autonomia personal, que es veu incrementat en 141,4 milions d’euros entre 2020 i 2021.  

En qualsevol cas, el fort impacte de la pandèmia en el sistema d’atenció a la dependència, 
donada la presència majoritària de persones d’edat avançada, ha evidenciat encara més la 
necessitat de replantejar el model de cures, posant la persona al centre i avançant cap a la 
integració social i sanitària. El CTESC considera que caldrà estar atents al resultat de la 
tramitació de l’Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària. 

 
19 Aprovat pel Consell Territorial dels Serveis Socials i del SAAD de 15.01.2021. 
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