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CAPÍTOL I. L’ECONOMIA A CATALUNYA  

1. LA CONJUNTURA ECONÒMICA 

§ L’any 2014 ha estat un any de creixement econòmic global, si bé aquest creixement ha estat força desigual 
en funció dels territoris. 

§ L’economia catalana ha registrat un creixement de l’1,5%, 0,6 punts per sobre del de la mitjana de la zona 
euro.  

§ A diferència dels anys precedents, el creixement a Catalunya ha estat netament endogen, atès que la de-
manda interna ha passat a fer aportacions positives, mentre que el sector exterior ha detret 0,8 punts per-
centuals al creixement. 

§ Tots els sectors tret de la construcció han experimentat un creixement del VAB interanual. Tot i això, fins i tot 
el de la construcció ha capgirat l’evolució del VAB interanual en el darrer trimestre de l’any. 

§ Aquest creixement ha fet augmentar, per primer cop des de feia anys, l’ocupació a l’economia catalana, en un 
context de lleugera caiguda tant dels costos laborals com de la productivitat. 

§ El superàvit del saldo exterior de l’economia catalana ha passat de 25,8 milers de milions d’euros a 24. 
Aquesta evolució es deu al saldo amb l’estranger, atès que el saldo amb la resta de l’Estat millora. 

§ Els ingressos per turisme han mantingut un bon creixement. El dèficit comercial amb l’estranger s’ha reduït el 
39%, a causa d’un augment molt més intens de les importacions que de les exportacions. 

§ El crèdit viu encara ha disminuït el 6,4% a Catalunya, tot i que les polítiques del BCE s’han orientat a estimu-
lar la creació de nou crèdit. 

L’any 2014 ha estat un any de creixement econòmic global, si bé aquest creixement ha estat força desigual. 
Aquesta millora s’ha tornat a produir gràcies sobretot al millor comportament de les economies més avançades, i 
especialment als EUA, que han experimentat una bona evolució.  

A Europa aquesta millora ha permès créixer el 0,9%, un creixement que s’ha produït gràcies a una certa millora 
dels mercats financers i d’una aposta decidida del BCE per incentivar el crèdit en un moment encara complicat. El 
context econòmic europeu difícilment s’entendria sense tenir en compte els efectes de l’evolució del preu del cru, 
que ha permès a les autoritats monetàries anar més enllà, i ha mitigat els efectes d’un abaratiment progressiu de 
l’euro enfront del dòlar a mesura que el preu del petroli es reduïa. 

Aquesta situació ha propiciat una bona evolució de l’economia catalana. El PIB català ha augmentat l’1,5% gràci-
es a un augment de la demanda interna que ha compensat un deteriorament de la demanda exterior. Mentre que 
la demanda domèstica ha fet una aportació positiva al creixement de 2,3 punts percentuals, l’evolució del saldo 
exterior n’ha restat 0,8. 

L’empitjorament del saldo exterior de l’economia catalana s’ha produït en un context de creixement força intens 
de les exportacions de béns i serveis, que han augmentat el 4,2%. Aquest augment, però, ha estat insuficient per 
compensar el fort impuls de les importacions, que han augmentat el 8,5% en un context de recuperació de la de-
manda interna. 

La demanda interna ha crescut el 2,6% gràcies sobretot al consum de les famílies, que ha augmentat el 2,5% en 
termes interanuals; tot i això, el creixement més intens dels components de demanda interna s’ha produït en la 
inversió, atès que l’FBC ha augmentat el 4,3%. La despesa de les administracions públiques, a diferència d’altres 
anys, enguany també ha augmentat l’1,2%. 

Sectorialment, tots els grans sectors d’activitat han experimentat augments del VAB en termes interanuals tret del 
de la construcció, que de mitjana ha mostrat encara una caiguda de l’1,6%, més moderada que la de l’any anteri-
or. El sector que més ha aportat al creixement del VAB i també el que més ha crescut ha estat el de serveis, amb 
un increment del VAB de l’1,8%. Tot i això, el sector industrial i el primari també han experimentat creixements 
mitjans positius en el conjunt de l’any del 1,5% i de l’1% respectivament.  
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Dels quatre grans sectors només el sector serveis ha mostrat un perfil dels creixements trimestrals interanuals 
creixent al llarg de l’any. L’agricultura i la indústria, en canvi, han mostrat una evolució dels creixements trimes-
trals interanuals cada cop menys intensa. El cas de la construcció, tot i que encara ha registrat creixements nega-
tius en els primers tres trimestres, ha mostrat una progressió molt positiva i  en el darrer trimestre ha registrat un 
creixement interanual positiu, per primer cop des de l’esclat de la crisi. 

Pel que fa al turisme, l’activitat hotelera encara s’ha beneficiat d’un creixement del nombre de pernoctacions i de 
viatgers, que s’ha produït sobretot gràcies a l’augment dels turistes de Catalunya i de la resta de l’Estat. Aquest 
creixement més gran dels viatgers espanyols, que s’ha produït gràcies a la recuperació de la demanda interna, ha 
fet que els hostatges on hagi crescut més la presència de turistes hagin estat els de turisme rural. Amb tot, la 
despesa dels turistes estrangers ha augmentat gràcies al creixement del nombre de viatges.  

Tot i el bon comportament del turisme, que finalment ha generat un creixement més intens del consum dels es-
trangers al territori que dels residents a l’estranger, el superàvit exterior global ha passat de 25,8 milers de mili-
ons d’euros a 24. Aquesta evolució es deu a la reducció del superàvit amb l’estranger, atès que el superàvit amb 
la resta de l’Estat ha augmentat. 

La balança comercial amb l’estranger s’ha deteriorat ampliant el dèficit en el 39%. Tot i que les exportacions co-
mercials encara han augmentat el 2,1%, el fort impuls de les importacions, que han augmentat el 7%, ha provocat 
un augment del dèficit comercial, que ha passat dels 8.878,5 milions d’euros als 12.372,6.  

Tot i els esforços del BCE per facilitar el flux del crèdit dins de la zona euro, el procés de despalanquejament de 
l’economia catalana ha prosseguit, i el crèdit viu ha disminuït el 6,4% a Catalunya, una caiguda d’intensitat simi-
lar a la de l’any anterior. A diferència de l’any anterior, aquesta contracció del crèdit ha estat més intensa a Cata-
lunya que al conjunt de l’Estat. Pel que fa als dipòsits, enguany han disminuït l’1,9%, una evolució que s'ha donat 
a Catalunya però no al conjunt de l'Estat, on encara han augmentat.  

Ja per acabar, i en el marc de l’Estratègia Europa 2020, Catalunya s’allunya de la mitjana europea en la majoria 
dels objectius proposats per al 2020 tret del percentatge de població entre 30 i 34 anys amb estudis superiors. 
En el cas de la taxa d’ocupació, i de la taxa AROPE, els resultats per a Catalunya, tot i situar-se per sota, es mos-
tren molt pròxims a la mitjana de la UE28, i en aquests casos també per sobre de la mitjana espanyola. Pel que fa 
als registres mediambientals, Catalunya dista molt dels registres mitjans assolits tan a la UE28 com a Espanya. El 
pitjor registre en termes comparatius el trobem en la dada d’abandonament escolar, que tot i trobar-se per sobre 
de la mitjana del conjunt d’Espanya, dista moltíssim dels registres mitjans de la UE28. 

2. PREUS, COSTOS I PRODUCTIVITAT 

§ La inflació a Catalunya ha estat del 0,1%, per sobre de la del conjunt de l’estat, i lleugerament per sota de la 
de la zona euro. 

§ La inflació interanual, que es mantenia a nivells molt baixos durant el primer semestre, ha registrat variacions 
negatives durant la segona meitat de l’any. 

§ L’evolució dels preus ha tornat a estar condicionada per l’evolució dels preus de l’energia, que han recollit 
una depreciació intensa del preu del cru. 

§ Els preus industrials han reculat l’1,6% a Catalunya, una disminució que ha estat més intensa que la que han 
experimentat l’economia espanyola i la de la zona euro. 

§ A Catalunya, els costos laborals per treballador i mes i els costos laborals per hora treballada s’han reduït, en 
tots dos casos, l’1’7%. A Espanya les variacions han estat del -0,3% i del 0,1% respectivament.  

§ Aquesta forta davallada dels costos laborals ha propiciat que, tot i la lleugera disminució de la productivitat 
aparent del treball, els costos laborals unitaris encara hagin baixat tant en termes reals com nominals.  

Durant bona part de la segona meitat de l’any 2014 les variacions interanuals de l’IPC han registrat valors nega-
tius en un context netament deflacionista. Tot i això, en la mitjana del conjunt de l’any, l’economia catalana expe-
rimenta una variació ínfima, però positiva dels preus de consum, cosa que no ha passat en el cas del conjunt de 
l’Estat, on els preus, tot i mostrar una variació molt petita, han disminuït. 
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El factor determinant en aquest context deflacionista ha estat la forta retallada dels preus de les matèries prime-
res i, en especial, del preu del cru. Aquesta situació ha afectat en conjunt el global de la zona euro, que també ha 
experimentat una variació molt modesta dels preus del 0,4%. No obstant això, la inflació subjacent també s’ha si-
tuat en registres molt modestos,  atès que s’ha situat en el 0,4% a Catalunya, 0,3 punts per sobre del registre que 
ha experimentat en el conjunt de l’Estat. 

L’evolució dels preus industrials de l’economia catalana ha estat més deflacionista que la de l’economia espanyo-
la o la de la zona euro en el seu conjunt. Tot i això, l’evolució dels preus industrials a Catalunya ha vingut més 
marcada per una deflació més intensa dels preus de l’energia, atès que les altres tipologies de béns industrials 
no recullen aquest diferencial. 

Els costos laborals han disminuït l’1,7%, tant si es comptabilitzen per treballador i mes, com si es fa per hora tre-
ballada. Aquesta disminució dels costos laborals ha estat molt més intensa a Catalunya que al conjunt de l’Estat. 

En aquest context de contracció de costos laborals s’ha produït paral·lelament un augment del nombre de perso-
nes ocupades (1,8%), la qual cosa, juntament amb una menor evolució del PIB, ha disminuït la productivitat apa-
rent del treball en el 0,4%. Tot i aquesta pobra evolució de la productivitat, el fort abaratiment del treball ha origi-
nat un abaratiment de l’1,3% en els costos laborals unitaris en termes reals i de l’1,2% en termes nominals.   

3. INFRAESTRUCTURES 

§ L’any 2014, la inversió pressupostada per l’Estat en infraestructures de transport a Catalunya s’ha reduït el 
24,4%. Aquesta reducció afecta principalment la inversió viària (--40,9%), així com també la ferroviària (-
23,3%) i l’aeroportuària (-22,8%). 

§ L’ús de les infraestructures ha augmentat per a tots els modes i tipus de transport, a excepció del transport 
de passatgers al port de Barcelona, fruit del descens del nombre de creueristes. 

La inversió estatal pressupostada l’any 2014 en infraestructures de transport ha retrocedit el 24,4% respecte a 
l’any 2013. Destaquen els descensos de la inversió de l’Estat en matèria viària (-40,9%), ferroviària (-23,3%) i ae-
roportuària (-22,8%), sent menor el descens en el cas dels ports (-5,0%). 

Per part de la Generalitat de Catalunya, la inversió pressupostada per a l’any 2014 es concentra en carreteres 
(53,9%) i ferrocarrils (44,6%). Fruit de la prorroga dels pressupostos del 2012 per a l’any 2013, no és possible 
comparar l’evolució de la inversió pressupostada amb la de l’any 2014. 

Pel que fa a l’ús de les infraestructures, en general s’observen creixements a tots els modes i tipus de transport, a 
excepció del volum de passatgers transportats al port de Barcelona, arran del descens del nombre de creueristes. 

4. EL SECTOR PÚBLIC 

§ L’any 2014, l'augment de la despesa de les administracions públiques (AP) ha fet una contribució po-
sitiva al creixement del PIB català. 

§ La Generalitat de Catalunya ha augmentat el 20,0% el dèficit públic i augmenta el seu pes sobre el 
PIB fins al 2,6%, 0,6 dècimes per sobre de l’objectiu. 

§ L'augment del dèficit respon bàsicament a la reducció dels ingressos de la Generalitat, com a conse-
qüència principalment dels menors recursos del model de finançament i de la reducció dels resultats 
de les empreses públiques de l’àmbit institucional AP-SEC de la Generalitat. 

§ A la vegada, ha tingut lloc un modest increment de la despesa, que respon principalment als esforços 
per reduir compromisos de despesa d'anys precedents, mentre que ha tingut lloc una estabilització 
dels nivells de despesa no financera meritada aquest exercici, consolidant els ajustos en la despesa 
fets amb anterioritat. 

§ Augmenta el pes de l’endeutament financer de la Generalitat sobre el PIB català fins al 32,3%. 

§ L’Estat redueix el 25,6% la previsió de despesa d’inversions a Catalunya, i deixa sense aplicació pres-
supostària la previsió del compliment de la disposició addicional tercera de l’Estatut. 
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En un context de modest creixement de l’activitat econòmica catalana, l’acció de les administracions públiques 
(AP) a Catalunya, amb un lleuger increment de la despesa l’any 2014, ha fet una contribució positiva al creixe-
ment del PIB nominal català. Els indicadors de despesa no financera, tant de la Generalitat i les entitats locals, 
com de l’Administració de la Seguretat Social a Catalunya mostren increments que més que compensen les re-
duccions de la despesa de capital de l’Estat a Catalunya i del Servei Públic d’Ocupació estatal. Paral·lelament, el 
consum públic del conjunt de les AP a Catalunya, amb un valor de 32.819 milions d’euros i un creixement en ter-
mes reals de l’1,2% respecte de l’any 2013, ha aportat 0,19 punts percentuals al creixement del PIB real l’any 
2014. 

La millora de les bases tributàries ha permès seguir recuperant, amb més intensitat que el 2013, un part de la 
forta caiguda de la recaptació dels tributs estatals a Catalunya dels anys 2008 i 2009, i se situa per sobre del ni-
vell de recaptació de l’any 2005, si bé per sota del seu nivell màxim l'any 2007. Així, amb uns ingressos liquidats 
de 38.497,4 milions d’euros, incrementa el 6,1%, aportant 2.201 milions d’euros més que el 2013, i augmentant 
el seu pes sobre el PIB català en 0,8 punts percentuals, fins a situar-se en el 18,4%, si bé acumula una caiguda 
de 4,0 punts percentuals en els set darrers anys. 

L’estructura d'aquesta recaptació, amb increments més intensos de la imposició indirecta, ha reduït en 0,8 punts 
percentuals el pes dels impostos directes en la composició dels ingressos. Així, el 53,2% dels ingressos tributaris 
s’obtenen de la imposició directa, el 45,4% de la imposició indirecta, mentre que l’1,4% restant provenen de ta-
xes i altres ingressos tributaris. 

L’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), a través de les seves delegacions en el territori, gestiona el 
94,2% d’aquesta recaptació, mentre que la resta està traspassada a la Generalitat de Catalunya. 

La recaptació tributària de les delegacions de l’AEAT a Catalunya s’incrementa l’any 2014 el 6,3%, si bé acumula 
una caiguda del 14,0% des de l’any 2007. Per la seva part, la recaptació de tributs estatals cedits totalment a la 
Generalitat de Catalunya augmenta l'1,7%, i acumula des del 2007 un descens del 59,0%. 

L’evolució positiva dels ingressos tributaris estatals recaptats per les delegacions de l’AEAT a Catalunya s’ha situ-
at 2,7 punts percentuals per sobre del creixement de la recaptació de tributs estatals en el conjunt de l’Estat, que 
ha augmentat el 3,6%, 6.140 milions d’euros més que el 2013, amb uns ingressos totals de 174.987 milions 
d’euros, si bé en els sets darrers exercicis acumula una caiguda del 12,8% amb 25.689 milions d’euros menys 
que l’any 2007. 

En el conjunt de l’Estat, l’increment de la recaptació respon a l’evolució positiva de la majoria de figures tributàri-
es: en primer lloc per l’increment del 8,2% en l’IVA, 4.243 milions d’euros més que el 2013; en segon lloc per 
l’increment del 3,9% en l’IRPF, 2.710 milions d’euros més que el 2013. I després, també experimenten incre-
ments, si bé de magnituds menys importants en termes absoluts, les figures dels impostos mediambientals; els 
impostos especials sobre l’alcohol; els impostos especials sobre labors del tabac; els impostos especials sobre el 
carbó; l’impost sobre la renda de no residents; i també en els recursos derivats de taxes i altres ingressos (capítol 
3 dels pressupostos). 

Paral·lelament, i compensant part d’aquests increments, es redueix el 6,2%, la recaptació de l’impost de socie-
tats, 1.232 milions d’euros menys que el 2013; cau el 2,1% la recaptació de l’impost sobre hidrocarburs, 210 mi-
lions d’euros menys que el 2013; i cau el 4,3% la recaptació de l’impost especial sobre l’electricitat, 62 milions 
d’euros menys que el 2013. 

L’Agència Tributària estatal estima que l’increment en la recaptació l’any 2014 respon bàsicament al repunt de 
l’activitat econòmica, que ha provocat una millora de les bases tributàries dels principals impostos estatals, i que 
en conjunt s’incrementen el 2,6%, aportant un augment dels ingressos tributaris de 6.691 milions d’euros. Aquest 
augment s’hauria vist compensat en part per les mesures de rebaixes fiscals en la tributació directa, de manera 
més acusada en l'impost de societats, amb un efecte negatiu conjunt sobre la recaptació de 551 milions d’euros. 

Pel que fa als impostos estatals cedits totalment a la Generalitat de Catalunya, l’increment del 2014 s’explica, 
principalment, per l’augment en la recaptació del l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídic documen-
tats. 

De les sis figures tributàries estatals cedides totalment a la Generalitat, quatre han experimentat un increment en 
la recaptació: destaca l’augment en 223,9 milions d’euros de l’impost sobre transmissions patrimonials i, en me-
nor mesura, l’augment en l’impost sobre actes jurídics documentats, que aporta 15,6 milions més a la recaptació; 
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l’impost sobre successions i donacions, que aporta 14,1 milions més; i l’augment en l’impost sobre determinats 
mitjans de transport que aporta 1,4 milions més. 

L’increment de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats respon a l’augment dels ti-
pus (sobretot en el primer cas),1

Les dues figures restants redueixen el seu rendiment, amb una caiguda de l’impost sobre el patrimoni del 22,8% 
que es compara amb un any, el 2013, amb ingressos extraordinaris derivats de l’amnistia fiscal; i amb una caigu-
da del 2,6% en la recaptació de les taxes sobre el joc. 

 i a l’augment de les transmissions d’habitatges de segona mà; l’increment en 
l’impost sobre determinats mitjans de transports respon a l’augment del nombre de matriculacions; mentre que 
en l’impost de successions i donacions es beneficia dels canvis normatius introduïts a partir del 2014, si bé amb 
un impacte reduït sobre la recaptació. 

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, aprovats el 27 de gener de 2014, preveien assolir 
l’objectiu de dèficit de l’1% fixat pel Programa d’estabilitat 2011-2014 estatal. Per tant, tenint en compte que 
l’any 2013 el dèficit en termes SEC de la Generalitat es tanca en 3.860 milions d’euros, el 2,0% del PIB català, 
l’objectiu de dèficit de l'1% del PIB significava assumir una menor necessitat de finançament, de 1.997,86 mili-
ons d’euros, i per tant, afegir un nou esforç de consolidació fiscal amb relació a l’execució dels pressupostos del 
2013, de 1.862,1 milions d’euros. 

De totes maneres, l'evolució dels ingressos i les despeses al llarg de l'any ha posat de manifest la impossibilitat 
d'assolir aquest objectiu. El fort ajust en la despesa que ha tingut lloc en els darrers quatre anys, amb una caigu-
da de la despesa no financera del sector administratiu de la Generalitat (incorporats els ajustos SEC) de més de 
5.000 milions d'euros, el 17,0% menys que el 2010, feien políticament difícil assumir més ajustos per part del 
Govern de la Generalitat. Per una altra banda, tot i l'increment de la recaptació tributària tampoc s'augurava un 
significatiu increment dels ingressos no financers de la Generalitat, amb una forta dependència del model de fi-
nançament -que per a aquest any preveia una reducció dels seus recursos-. En aquest sentit, s'ha de tenir en 
compte que els ingressos no financers liquidats del sector administratiu de la Generalitat (incorporats els ajustos 
SEC) també s'han reduït, si bé amb menys intensitat que la despesa, en els darrers 4 anys, passant de 21.307,7 
milions d'euros a 19.456,2 milions d'euros l'any 2014, amb una caiguda de 1.842,5 milions d'euros, el 8,5% 
menys que el 2010. 

El mes de desembre del 2014, el Consell de Política Fiscal i Financera ha acabat donant per bo el Pla economi-
cofinancer 2014-2015 de la CA de Catalunya (PEF), que aprova un objectiu de dèficit per al 2014 per a la CA de 
Catalunya del 2,2% del PIB, amb unes previsions d’una necessitat de finançament de la Generalitat en termes 
SEC de 4.407,3 milions d'euros i que, per tant, dóna un marge de 547,3 milions d'euros que permet relaxar tant 
l'exigència de majors ingressos com de noves reduccions de despesa afegides a les ja existents. 

A més, per assolir aquest objectiu, el Govern de la Generalitat, en el marc del PEF de Catalunya, ha posat en mar-
xa un seguit de mesures, tant des del vessant de la despesa,com també en l’àmbit dels ingressos. 

Les mesures previstes des del costat dels ingressos havien de permetre augmentar els ingressos no financers en 
452,1 milions d’euros en relació amb el tancament de l'exercici 2013, mentre que les mesures de reducció de la 
despesa haurien de permetre reduir la despesa no financera per valor de 340,9 milions d’euros; per tant, d’acord 
amb aquestes magnituds el Govern de la Generalitat preveia un marge de 793,0 milions d’euros, afegit als 547,3 
milions anteriors, per afrontar l’objectiu de dèficit del 2% del PIB. 

L’evolució dels ingressos i les despeses liquidades en l’exercici 2014 ha tingut com a conseqüència un increment 
del 20,0%, del dèficit de la Generalitat (mesurat en termes SEC), des dels 3.860,0 milions d’euros l’any 2013 als 
5.152,0 milions d’euros del 2014, un increment de 1.292,0 milions d’euros, que se situa en el 2,6% del PIB, sis 
dècimes més que el 2013, superant per tant, l’objectiu inicial fixat en el marc del Programa d’estabilitat finance-
ra. 

L’increment en el dèficit ha tingut lloc, principalment, com a conseqüència de la reducció en els recursos meritats 
de la Generalitat (incorporant els ajustos SEC), que es redueixen en 924,9 milions d’euros i expliquen el 71,6% de 
l’augment del dèficit. Paral·lelament, l’increment en els compromisos de despesa (incorporant els ajustos SEC), 
366,2 milions d’euros més que el 2013, també ha contribuït a l’augment del dèficit i n’explica el 28,4%. 

                                                           
1 Cal tenir en compte que l'increment dels tipus es va introduir l'any 2013 però a partir del mes d'agost, per tant la primera meitat de l'any 
2014 es compara amb la primera meitat de l'any 2013 que encara no tenia els tipus incrementats. 
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La reducció dels recursos meritats aquest exercici respon bàsicament a dos elements: 

§ Per una part, el model de finançament autonòmic ha aportat aquest any 605,7 milions d’euros menys que el 
2013. Amb una relativa estabilitat dels ingressos meritats del conjunt d'impostos de la cistella del model de 
finançament, i una reducció de les transferències de l’Estat associades al model de finançament, tant 
d’aquelles vinculades a liquidacions de bestretes d’anys precedents, com les derivades de les bestretes dels 
fons del model i dels fons addicionals del finançament sanitari. 

§ Per una altra part, les empreses públiques AP-SEC de la Generalitat han reduït en 460,0 milions d’euros els 
seus resultats un cop que s’han tingut en compte les aportacions que hi fa la Generalitat, i han passat d’uns 
resultats positius de 697 milions d’euros l’any 2013 a uns resultats de 230 milions d’euros per al 2014. 

La resta d’ingressos de la Generalitat, no atribuïbles al model de finançament, han augmentat en 140,8 milions 
d’euros, passant de 1.601 milions d’euros l’any 2013 a 1.742 milions d’euros el 2014. Aquest increment, és 
conseqüència, principalment, de l’augment en l’alienació d’inversions reals (venda d’immobles), que han aportat 
115,7 milions d’euros més que el 2013. La resta de partides s’han mantingut relativament estables, amb incre-
ments de magnitud reduïda. Destaca en aquest sentit la pràctica estabilitat, amb un lleuger increment de l’1% 
dels tributs propis de la Generalitat, que han passat de significar 643,4 milions d’euros a 649,7 milions el 2014. 

Per tant, les mesures d’ingressos dissenyades per assolir l’objectiu de dèficit no han estat suficient per contrares-
tar l’impacte negatiu dels menors recursos del model de finançament i de la reducció dels resultats de les empre-
ses públiques de l’àmbit institucional AP-SEC de la Generalitat. 

Pel que fa a l’increment de la despesa, de 366,2 milions d’euros (incorporats els ajustos SEC), respon principal-
ment als esforços per reduir compromisos de despesa d'anys precedents, mentre que ha tingut lloc una estabilit-
zació dels nivells de despesa no financera meritada aquest exercici; així, aquest exercici es consoliden els ajustos 
fets amb anterioritat. 

§ Així, s’han mantingut relativament estables el nivells de despesa dels capítols de retribucions del personal, de 
compra de béns i serveis, i de la partida de pagament d’interessos, que en conjunt es redueixen el -0,1%, 
21,3 milions d’euros menys que el 2013 un cop incorporats els ajustos SEC. 

§ Paral·lelament, les inversions reals s’han seguit ajustant, amb una reducció de 123,0 milions d’euros, un cop 
incorporats els ajustos SEC. 

§ A més, les menors aportacions de capital per part de la Generalitat a les empreses públiques del perímetre 
AP-SEC, ha permès reduir la despesa en relació al 2013 en 597,0 milions d’euros. 

Aquests tres elements han estat contrarestats, per una part, per l’augment en els capítols de transferències cor-
rents i de capital, amb un increment de 526,4 milions d’euros en relació amb el 2013 i, per una altra, per la resta 
d’ajustos SEC, amb un increment de 581,1 milions d’euros: 

§ Les transferències corrents s’incrementen en 379,2 milions d’euros, principalment com a conseqüència de la 
regularització de la despesa vinculada a farmàcia i de la despesa vinculada a dependència. 

§ Les transferències de capital augmenten en 147,2 milions d’euros, com a conseqüència, principalment, de 
les transferències vinculades a ens locals. 

§ Finament, l’augment en 581,1 milions d’euros de la resta d’ajustos SEC respon, principalment, a dos ele-
ments: 

§ Per una part, a la integració de l’autopista C-17 al perímetre de consolidació de la AP-SEC, com a conse-
qüència de l’execució de l’aval de Cedinsa, que ha significat un impacte negatiu de 276 milions d’euros. 

§ Per una altra part, la correcció de la despesa no financera que implica la part d’amortització del capital 
associada als censos emfitèutics, i que l’any passat va implicar una reducció de 269 milions d’euros, 
aquest any només ha implicat una reducció d’1 milió d’euros, i per tant ha fet augmentar la despesa en 
268 milions d’euros. 
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Per tant, les noves mesures dissenyades per a la reducció del dèficit, que han significat una menor despesa per 
valor de 339,9 milions d’euros, han estat contrarestades amb escreix, per l’augment de les transferències cor-
rents i de capital vinculades a la regularització de despeses compromeses en exercicis precedents i per la contri-
bució negativa al dèficit que ha fet la incorporació de la C-17 en el perímetre institucional de la Generalitat. 

L'augment de la necessitat de finançament generada a través del dèficit ha fet incrementar el deute de la Genera-
litat de Catalunya. L’endeutament de la Generalitat en termes SEC s’ha incrementat 6.296 milions d’euros, un 
augment del 10,8% respecte del 2013, fins als 64.476 milions d’euros. Un increment que si bé és inferior al de 
l’exercici 2013, fa augmentar el pes de l’endeutament financer sobre el PIB fins al 32,3% l’any 2014. 

Finalment, l’any 2014 s’ha accentuat la reducció en les perspectives de la inversió pública estatal a tot Espanya, 
que cau, any darrera any, des dels pressupostos del 2009. L’Estat tenia pressupostats a Catalunya 994,4 milions 
d’euros, amb una reducció del 25,6% respecte del 2013, que redueix el seu pes fins al 9,6% del total de la inver-
sió regionalitzada. Catalunya es manté com la quarta CA receptora d’inversions estatals en termes absoluts des-
prés d’Andalusia, Castella i Lleó i Galícia. La inversió real regionalitzada a Catalunya significa una despesa de 126 
euros per càpita, amb una reducció del 25,1% respecte del 2013 i que situa Catalunya en la posició tretzena en-
tre les disset CA, el 40,0% menys que la mitjana per càpita espanyola. 

Per a l’any 2014, els pressupostos generals de l’Estat no han previst tampoc l’aplicació de la disposició addicio-
nal tercera. 

5. ECONOMIA SOCIAL  

§ Les dades de l’economia social a Catalunya relatives al 2014 apunten a una consolidació dels resultats posi-
tius del 2013. 

§ S’incrementa el 5% la població ocupada en l’economia social, el 5,6% en les cooperatives i l’1,6% en les so-
cietats laborals. 

§ Les empreses de l’economia social creades durant el 2014 es concentren en el sector serveis, sent el co-
merç, l’hoteleria i la restauració i els serveis a les empreses les dues branques principals. 

§ L’any 2012 (encara en un context de crisi) l’economia social va representar el 2,8% del PIB català. 

Les dades relatives a l’any 2014 de les empreses de l’economia social a Catalunya apunten a una consolidació 
dels resultats positius registrats l’any 2013. Així, el darrer trimestre de l’any 2014 la població ocupada per aques-
tes empreses és el 5% superior a la de l’any anterior, increment més intens que el registrat a escala estatal (de 
l’1,6%), però menys intens que el registrat per la població ocupada total a Catalunya (del 6,4%). Els quatre sectors 
d’activitat augmenten la població ocupada en l’economia social a Catalunya; l’increment més elevat es produeix a 
la indústria (de l’11,7%) i els serveis (el 3,1%) i en termes absoluts s’ha traduït en 1.157 i 1.011 persones més, 
respectivament. 

Així, a 31 de desembre de 2014 hi ha 47.370 persones afiliades a la Seguretat Social que estan ocupades en 
empreses de l’economia social, 41.323 en cooperatives i 6.047 en societats  laborals. Per segon any consecutiu, 
aquestes dades creixen respecte de l’any anterior, tant en les cooperatives (on l’increment és del 5,6%) com en 
les societats laborals (on és de l’1,2%). 

De manera paral·lela, seguint la tendència iniciada l’any 2010, i per tant, per cinquè any consecutiu, l’any 2014 
s’incrementa el nombre de cooperatives inscrites al Registre de Cooperatives (4.177 cooperatives inscrites, 8 
mes que l’any anterior). Al llarg de l’any s’han creat 119 cooperatives, la majoria concentrades en el sector ser-
veis (el 81,5%) i, en particular en el comerç, l’hoteleria i la restauració, els serveis a les empreses i els serveis a la 
comunitat, igual que l’any 2013. 

En canvi, l’any 2014 el nombre de societats laborals existents a Catalunya davalla de nou, i compta amb 5.154 
societats, 76 menys que el 2013, si bé se n’han creat 77 de noves durant el 2014. Aquest desfasament (entre un 
menor nombre de societats existents i la creació de noves) pot venir motivat per diferents vicissituds que poden 
tenir les societats existents, com ara transformacions a altres formes societàries, canvis de domicili a fora de Ca-
talunya, etc. Igual que en el cas de les cooperatives, les noves societats laborals es concentren en el sector ser-
veis (el 75,3% i, en concret, en el comerç, l’hoteleria i la restauració, els serveis a les empreses i en menor mesu-
ra (a diferència de les cooperatives), en la indústria manufacturera. 
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Els indicadors econòmics disponibles de les empreses de l’economia social corresponen a l’any 2012, quan els 
efectes de la crisi econòmica van ser intensos, per la qual cosa, l’anàlisi fet a l’apartat d’aquests indicadors con-
trasta amb la resta de dades, que corresponen a l’any 2014. En aquest sentit, es constata com el pes d’aquestes 
empreses sobre el PIB català davalla lleugerament, en passar del 2,9% l’any 2011 al 2,8% el 2012, sent en el cas 
de les cooperatives del 2,2% i del 0,6% en les societats laborals. L’any 2011 fou del 2,2% i del 0,7%, respectiva-
ment. 

Per últim, cal fer una breu menció a un tipus d’empreses que, amb independència de la forma jurídica que adop-
tin, tenen com a finalitat la integració sociolaboral de persones en situació o greu risc d’exclusió social, les em-
preses d’inserció. Segons les dades facilitades pel Departament d’Empresa i Ocupació, l’any 2014 hi ha 60 em-
preses d’inserció a Catalunya i els darrers cinc anys se n’han creat a raó de quatre o cinc anuals. El nombre de 
treballadors/ores subjectes a un conveni d’inserció ha fluctuat els darrers anys, davallant el 9,3% el 2012 per 
créixer el 15,1% el 2013. El total és de 1.027 treballadors/ores l’any 2013. 
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CAPÍTOL II: R+D+I I SOCIETAT DIGITAL 

1. L’ESTAT DE L’R+D+I 

§ Les dades del 2013 presenten una situació encara desfavorable de l’R+D, atès que les despeses totals se-
gueixen disminuint, tot i que ho fan en menor mesura que l'any anterior. De totes formes, el personal ocupat 
en R+D presenta un lleuger increment.  

§ L'únic sector que mostra un punt d’inflexió, tant en despesa executada com en personal en R+D, és el privat.  

§ La situació de la innovació ha empitjorat: disminueix la despesa a una taxa més negativa que la de l'any ante-
rior i el nombre d'empreses innovadores i el de patents segueix disminuint. 

§ La intensitat en innovació tecnològica se situa en l’1,57% del PIB i assoleix la taxa més baixa des que hi ha 
estadístiques (any 2000). 

§ Pel que fa al personal ocupat en els sectors intensius en tecnologia, assoleix un creixement destacable del 
10,5% i se situa en 305.000 persones, trencant-se una inèrcia prolongada de reducció de l’ocupació. Les 
manufactures de tecnologia alta (22%) i els serveis de tecnologia punta (13,8%) són els que més ocupació 
han generat en termes relatius, seguits de les manufactures de tecnologia mitjana alta (5,7%).  

§ Les despeses internes en R+D de les administracions públiques cauen per tercer any consecutiu, sent el sec-
tor que presenta la reducció relativa més elevada (2,9%). 

§ El finançament en R+D+I dels departaments de la Generalitat disminueix i se situa en 688,3 milions d’euros 
l’any 2013, el 4,9% menys de l’any 2012 (35,3 milions d’euros menys). 

§ Per la seva banda, el finançament de l’Estat cau per segon any consecutiu i se situa en 520 milions d’euros 
l’any 2012. Representen el 17,4% de les despeses totals en R+D. 

Tal com ha succeït en els darrers anys, les despeses en R+D+I s’han reduït (0,11 punts percentuals) i el 2013  
representen el 2,22% del PIB. El principal causant d’aquesta reducció ha estat la innovació, atès que les seves 
despeses (diferents de la despesa interna en R+D) retrocedeixen, mentre que les despeses en R+D del sector pri-
vat i del sector públic es mantenen gairebé constants. 

El creixement de les despeses internes en R+D (-1%) ha estat inferior al creixement del PIB corrent (0,5%). 

El personal en R+D de Catalunya l’any 2013, en canvi, ha augmentat lleument el 0,1% respecte de l’any 2012 i 
se situa en 44.506 persones. És una evolució positiva si tenim en compte que l’ocupació del conjunt de 
l’economia (en termes de comptabilitat regional) ha disminuït el 2,8%.  

Les despeses internes en R+D representen a Catalunya l’1,50% del PIB l’any 2013, un nivell molt similar al de 
l’any 2012 (1,51%). El sector que executa més despesa és el privat (56,8%), seguit de l’ensenyament superior 
(23%) i de l’Administració pública (20,2%). Respecte de l’any 2012, el pes del sector privat augmenta 0,6 punts 
percentuals mentre que el sector de l’Administració pública disminueix 0,3 punts percentuals i el sector de 
l’ensenyament superior disminueix 0,2 punts percentuals. 

Si ara tenim en compte la despesa interna per origen dels fons comprovem que el sector privat és el sector que 
més fons aporta al total (53,7%), seguit del sector públic (39,4%) i de l’estranger (6,9%). 

En els darrers anys, les despeses internes en R+D sobre el PIB s’han anat reduint des de l’1,59% de l’any 2010 
fins a l’1,50% de l’any 2013. Espanya presenta una intensitat de les despeses en R+D inferiors a les de Catalu-
nya i la seva evolució ha estat negativa. En canvi, les altres zones estudiades (Xina, UE-28, zona euro, EUA i Japó) 
mostren unes taxes superiors a les de Catalunya i una evolució positiva.  

En referència al personal ocupat en R+D per 1.000 ocupats, Catalunya presenta el valor més elevat de les zones 
estudiades (Espanya, UE-28 i zona euro) amb un valor de 14,99 l’any 2013. 

Les despeses en innovació tecnològica cauen per tercer any consecutiu i se situen en 3.095,2 milions d’euros 
l’any 2013, un import similar al que tenien l’any 2004 (3.073,7 milions d’euros). 
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El nombre d’empreses que fan innovació tecnològica a Catalunya és de 3.551 l’any 2013, 608 empreses menys 
que l’any 2012. Si prenem en consideració les empreses que fan innovació tecnològica en el període, el seu 
nombre és de 4.057 l’any 2013, 358 empreses menys que l’any 2012. Aquest nombre representa el 13,9% del 
total de les empreses catalanes.  

En referència a les empreses que fan innovació tecnològica en el període, constatem que la majoria segueix fent 
innovació de procés (73,6%), tot i que aquest percentatge perd importància al llarg de la sèrie analitzada. 

El nombre d’empreses amb innovacions no tecnològiques baixa per segon període consecutiu i se situa en 6.580, 
738 empreses menys que en el període 2010-2012 anterior. La majoria d’empreses fan innovació de tipus orga-
nitzativa (5.133), seguida de les empreses que en fan de tipus comercial (4.044). 

Les despeses internes en R+D dels sectors intensius en tecnologia disminueixen per quart any consecutiu i el 
personal ocupat en R+D retrocedeix l’any 2013.  

En relació amb la productivitat dels sectors intensius en tecnologia, aquesta (48.087 euros) és inferior a la del 
conjunt de l’economia (60.052 euros), tot i que s’hi ha aproximat 1 punt percentual entre els anys 2011 i 2012 
en passar del 79,1% al 80,1%.  

Les despeses internes en R+D de l’ensenyament superior han disminuït per tercer any consecutiu i, en referència 
al personal ocupat en R+D, també s’han reduït per tercer any consecutiu 

La comparació internacional de les despeses internes en R+D sobre el PIB de l’ensenyament superior només si-
tua Xina amb uns valors inferiors als de Catalunya. 

Hi ha 57 institucions catalanes en el rànquing de producció científica de Scimago d’un total de 4.487, 9 de les 
quals pertanyen al sector d’ensenyament superior, 24 al sector de salut i 24 al sector de govern.  

En termes de producció, les institucions que lideren la classificació són la Universitat de Barcelona (posició 154 
en el rànquing mundial), la Universitat Autònoma de Barcelona (197) i la Universitat Politècnica de Catalunya 
(270). En termes d’excel·lència, les institucions capdavanteres són l’Institut Català d’Investigació Química (posició 
38 en el rànquing mundial), el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (47) i l’Institut Català de Recerca de 
l’Aigua (56). En termes de col·laboració internacional, les institucions amb millors resultats són l’Institut de Física 
d’Altes Energies (posició 53 en el rànquing mundial), l’Institut de Ciències de l’Espai del CSIC (75) i l’Institut 
d’Estudis Espacials de Catalunya (134). 

Les sol·licituds catalanes de patents presentades a l’OEPM han disminuït per sisè any consecutiu, i l’any 2014 se 
situen en 515.  

Les aplicacions catalanes de patents europees han disminuït per segon any consecutiu, i l’any 2014 se situen en 
487. Les aplicacions espanyoles també han seguit la mateixa evolució. En canvi, les aplicacions de la UE-28 no 
han deixat de créixer en els darrers anys. 

El saldo comercial de productes industrials de Catalunya amb l’estranger empitjora en passar de -2.766 milions 
d’euros l’any 2013 a -3.664 milions d’euros l’any 2014. Segons el contingut tecnològic, els productes de contin-
gut tecnològic mitjà alt són els que més han empitjorat el saldo (-1.509 milions d’euros), seguits dels productes 
de nivell tecnològic alt (-332 milions d’euros) i dels productes de nivell tecnològic mitjà baix (-328 milions 
d’euros). En canvi, els productes de nivell tecnològic baix han millorat el seu saldo en 1.271 milions d’euros. 

2. SOCIETAT DIGITAL 

§ Es repeteixen els bons resultats TIC de l’edició anterior de la Memòria en l'ús empresarial de les xarxes soci-
als, en l'ús de tecnologies de banda ampla mòbil a les empreses (els telèfons intel·ligents, en particular, en el 
cas de les empreses de 10 o més persones ocupades), i en el nombre d'empreses del sector TIC.  

§ A diferència del que passava en l'edició anterior, els bons resultats TIC també es manifesten en l'accés a In-
ternet i la connexió a banda ampla de les llars, en l'ús regular d'Internet de les persones, en els serveis parti-
culars d'Internet per cercar informació i consultar mitjans, en el percentatge d'empreses que utilitzen Internet 
per a la formació i l’aprenentatge, en l'ús del comerç electrònic de les persones i de les empreses i en l'evolu-
ció de l'ocupació del sector TIC. 
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§ Malgrat això, hi ha indicadors en els quals Catalunya (i Espanya) manifesten uns resultats inferiors als de la 
UE-28. Aquests indicadors són l’equipament de les llars pel que fa a l’accés a Internet i la connexió a banda 
ampla, l’ús de les pàgines web en relació amb les finalitats d’accés a catàlegs i realització de comandes, i els 
serveis d’Internet utilitzats per motius particulars per comprar i vendre béns i serveis i per motius empresari-
als per comprar-los. 

§ L’equipament TIC de les empreses de menys de 10 persones ocupades és molt inferior al de les empreses de 
10 o més treballadors. La màxima distància entre l’equipament d’ambdues categories d’empreses es mani-
festa en la presència de pàgina web (40,1 punts percentuals menys) i la mínima en la compra de serveis 
d’informàtica en núvol o cloud computing (11,5 punts percentuals menys). 

L’equipament TIC de les llars catalanes està liderat pel telèfon mòbil (97,1%), seguit del telèfon fix (82,1%), 
l’ordinador (78,7%), l’accés a Internet (77,6%), la connexió a la banda ampla (76,4%) i l’e-book (19%). Tots els 
equipaments analitzats han tingut una evolució positiva en el darrer any, sent els que més han crescut l’accés a 
Internet i la connexió a banda ampla, amb creixements que superen els 5 punts percentuals en termes interanu-
als. 

El 77,6% dels homes es connecten a Internet, mentre que ho fan el 72,6% de les dones. 

El tram d’edat que més es connecta a Internet és el més jove, el de 16 a 24 anys (97,6%), i aquesta intensitat es 
va reduint a mesura que l’edat augmenta. El tram de més edat, el de 65 a 74 anys té una taxa de connexió a In-
ternet del 33%. Respecte de l’any anterior, destaca el creixement de 16,5 punts percentuals del tram de 45 a 54 
anys. 

A Espanya, el perfil de les persones que es connecten a Internet és semblant al de Catalunya. Sobresurten les 
elevades diferències, a favor de Catalunya, en els trams d’edat superior als 45 anys.  

El servei d’Internet que més utilitzen els internautes és (88,2%), seguit de la cerca d’informació (85,1%), la con-
sulta de mitjans de comunicació (70,8%), la banca (55,5%) i els viatges (53,5%). 

Tots els serveis analitzats han augmentat la seva taxa d’utilització excepte el correu electrònic, que perd 2,2 
punts percentuals. 

La participació en xarxes socials augmenta 4 punts percentuals i se situa en el 67,9% del total de persones de 16 
a 74 anys que han utilitzat Internet. Aquesta participació és lleugerament superior a la del conjunt d’Espanya 
(67,1%) i considerablement superior a la de la UE-28 (58%). 

Pel que fa a l’equipament TIC de les empreses, aquest està liderat per l’ordinador (99,8%), Internet (99%) i la 
banda ampla (98,9%), que es poden considerar universals, atès que s’estenen a quasi totes les empreses. Els 
segueixen la pàgina web (82,7%), la banda ampla mòbil (81,6%) i les xarxes externes (63,2%).  

Un altra qüestió analitzada és l’ús que fan les empreses de les xarxes socials. Es constata que el 39,7% de les 
empreses de Catalunya utilitzen aquestes xarxes amb finalitats diverses, un percentatge de 5,5 punts percentuals 
més que l’any 2013. El propòsit més estès és el de desenvolupar la imatge de l’empresa (29,9%). 

La interacció de les persones amb l’administració electrònica ha augmentat, però la de les empreses disminueix, 
tot i que aquestes utilitzen més l’e-govern que les persones. 

Augmenta el percentatge d’empreses que proporcionen activitats formatives en TIC al seu personal. 

Augmenta el percentatge dels individus que han utilitzat Internet per concertar cita per anar al metge o metgessa 
a través d’una pàgina web. 

Les dades permeten constatar que el 20,6% de les empreses catalanes compren serveis d’informàtica en núvol. 
Els serveis més adquirits per les empreses són el de magatzem de dades (73%), seguit del servidor de base de 
dades (60,5%) i el correu electrònic (58,2%).  

Els motius que més limiten l’ús dels serveis d’informàtica en núvol són la incertesa sobre la legislació aplicable 
(32,4%), el risc d’esquerdes en la seguretat de l’empresa (31,7%) i la incertesa sobre la localització de les dades 
(29,9%).  
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Referent a la satisfacció amb els serveis adquirits, el 45,9% de les empreses valoren amb un grau alt la flexibilitat 
d’augmentar o reduir els serveis.  

A la UE-28, el percentatge d’empreses que compren serveis d’informàtica en núvol (20%) és pràcticament el ma-
teix que el de Catalunya, però s’aprecien diferències importants en relació amb els serveis comprats. Les més 
destacades fan referència a una utilització superior a Catalunya dels serveis de servidor de base de dades (21,5 
punts percentuals més) i de magatzem de dades (20 punts percentuals més). També s’aprecien diferències des-
tacables en els motius de limitació en l’ús. Les més destacades són en les dificultats per anul·lar la subscripció o 
canviar de servidor (10,8 punts superior a la UE-28). 

Durant el 2014, Catalunya ha experimentat un progrés significatiu en el comerç electrònic i això es manifesta tant 
en l’àmbit de les persones com en el de les empreses. 

El nombre de persones que han comprat per Internet ha crescut el 26,4% i se situa en 1.649.085. Representen el 
30,3% de la població entre 16 i 74 anys de Catalunya. 

El nombre de persones que han venut per Internet ha crescut el 47,5% i se situa en 705.251. Representen el 
13% de la població entre 16 i 74 anys de Catalunya. 

A la UE-28, els percentatges de persones que compren (41%) i venen (19%) per Internet són considerablement 
superiors als de Catalunya.  

Els productes més adquirits per les persones que compren per Internet són els allotjaments de vacances (52,5%), 
els altres serveis per a viatges (46,3%), les entrades d’espectacles (42,4%) i la roba o el material esportiu (34%). 
Els productes que més han augmentat la seva presència en les compres han estat l’allotjament de vacances (10 
punts percentuals) i les entrades d’espectacles (9 punts percentuals).  

Amb la UE-28, les diferències més destacades es donen en la compra de roba o material esportiu (25 punts per-
centuals més a la UE-28), els productes duradors per a la llar (19,7 punts percentuals) i els vídeos o la música 
(16,2 punts percentuals).  

Pel que fa al comerç electrònic de les empreses, constatem que augmenta 5 punts percentuals el percentatge 
d’empreses que compren i 6,5 punts percentuals el percentatge d’empreses que venen fins a situar aquestes 
magnituds en el 34,2% i 21,9% del total, respectivament. Respecte de la UE-28, es constata una evolució d’escàs 
dinamisme, i Catalunya aconsegueix, per una banda, una aproximació a la taxa superior d’empreses que compren 
de la UE-28 i, per una altra banda, superar la taxa d’empreses que venen de la UE-28. 

El 18,6% de les empreses de 10 o més persones ocupades envien factura electrònica que permet el seu proces-
sament automàtic, el 74,2% envien factura electrònica que no permet el seu processament electrònic i el 90,9% 
envien factura en paper. També sabem que el 18,1% de les empreses envien factura només en paper. En el con-
junt d’Espanya, els percentatges són molt semblants als de Catalunya, però a la UE-28 s’aprecien diferències 
considerables pel que fa al percentatge d’empreses que envien factura electrònica que no permet el seu proces-
sament automàtic (52%) i al percentatge d’empreses que envien factura només en paper (41%). 

El 76,4% dels habitatges principals disposen de connexió a banda ampla, sent la forma de connexió principal 
l’ADSL (57,1%), que ha perdut 2,3 punts percentuals, seguida a molt poca distància del telèfon intel·ligent o 
smartphone (52,9%), que ha tingut un creixement espectacular de 17,3 punts percentuals.  

A la UE-28, la connexió de banda ampla dels habitatges principals (78%) és una mica més elevada que a Catalu-
nya, però la banda ampla mòbil no està tan estesa com a Catalunya. 

En relació amb l’accés de les empreses a la banda ampla, la forma de connexió que més ha crescut és el telèfon 
intel·ligent (5,9 punts percentuals més). 

Amb relació a la UE-28 podem dir que la connexió a banda ampla de les empreses és 4,9 punts percentuals infe-
rior a la de Catalunya, i aquest fet es manifesta de forma més intensa en una menor extensió de la banda ampla 
mòbil (66%, 15,6 punts percentuals menys) que de la banda ampla fixa (92%, 5,4 punts percentuals menys). 

Pel que fa a l’ocupació del sector TIC observem que ha tingut una evolució positiva en el darrer any perquè ha 
passat de 81.800 ocupats en el primer trimestre de l’any 2014 a 86.800 ocupats en el quart. 
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Referent al nombre d’empreses del sector TIC, la informació que presentem és la corresponent al període 2008-
2014. Comprovem que el nombre d’empreses creix sense interrupció des de les 9.998 empreses de l’any 2008 
fins a les 12.898 de l’any 2014.  

La branca d’activitat del sector TIC que té més empreses és la de serveis de tecnologies de la informació, seguida 
de la recuperació d’ordinadors i equips de comunicació i del processament de dades, hostatge i portals web. Les 
branques que han tingut un creixement més elevat en el període 2008-2014 són aquestes que hem mencionat. 
També ha tingut un creixement destacat la branca de telecomunicacions. Les altres branques de serveis analit-
zades, comerç a l’engròs d’equips TIC i edició de programes informàtics han perdut empreses en el període estu-
diat, igual que la branca de manufactura que s’inclou en el sector TIC, la de fabricació de productes informàtics, 
electrònics i òptics. 
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CAPÍTOL III. MERCAT DE TREBALL 

1. ANÀLISI DEL MERCAT DE TREBALL 

§ Durant l’any 2014 la població ocupada de 16 a 64 anys ha augmentat un 2,1%, situant la taxa d’atur en el 
20,4%, xifra, aquesta última, que dobla la de la UE-28.  

§ S’experimenta una pèrdua de població activa i de població en edat de treballar. 

§ La generació d’ocupació ha tingut lloc entre la població de 35 a 64 anys, la població de nacionalitat espanyo-
la i ha estat més intensa entre les dones que entre els homes. Així entre la població jove i la població de naci-
onalitat estrangera, dos dels col·lectius més afectats per la crisi, s’ha seguit destruint ocupació. 

§ Els nous llocs de treball s’han creat a la indústria i principalment als serveis i s’han concentrat especialment 
al comerç i l’hostaleria. 

§ La taxa de treball a temps parcial es manté pràcticament invariable (15,1% i +0,1pp), mentre que la taxa de 
temporalitat disminueix molt lleugerament (18,3% i -0,3pp). 

§ El pes dels aturats de llarga durada segueix augmentant (representen el 61,8% de la població desocupada, 
+3,4pp que l’any 2013) i l’atur segueix concentrat en determinades llars, on tots els seus membres actius es 
troben aturats (10,9% l’any 2014), si bé aquesta concentració s’ha reduït respecte a l’any anterior (-1,5pp). 

L’any 2014 ha suposat un canvi de tendència en la conjuntura al mercat de treball, sent el primer any des de 
2007 en què es creava ocupació durant el conjunt de l’any (+2,1%). Això, sumat a un descens de la població en 
edat de treballar (-1,4%), ha fet augmentar la taxa d’ocupació fins al 62,9% (2,2pp més que l’any 2013). Aquest 
augment en l’ocupació, unit al descens de la població activa (-1,5%), ha derivat en un descens de la taxa d’atur 
fins al 20,4% (-2,8pp menys que l’any 2013), xifra, aquesta última, que dobla la de la UE-28. 

Per col·lectius, destaquen els contrastos entre els descensos de població ocupada entre la població amb naciona-
litat estrangera (-4,1%) i la població jove (-1,4% entre els individus de 16 a 24 anys i -1,5% entre els de 25 a 34 
anys), amb els increments entre la població de nacionalitat espanyola (+3,0%) i la de 35 a 64 anys (+3,5% entre 
els individus de 35 a 54 anys i +3,7% entre els de 55 a 64 anys). Entre homes i dones la diferència és menor, 
amb un increment de +1,4% i +2,9%, respectivament. 

Per nivells de qualificació, la població ocupada augmenta entre el personal tècnic i directiu (+2,5%) i especial-
ment entre el personal qualificat no manual (+6,1%). En canvi, entre els qualificats manuals (-2,7%) i els no quali-
ficats (-1,8%), la població ocupada retrocedeix. 

Per sectors, la construcció segueix perdent població ocupada, si bé ho fa  a un ritme molt inferior als anys anteri-
ors (-1,6%); la destrucció d’ocupació es concentra a l’agricultura (-14,3%). A la indústria (+1,6%), però especial-
ment als serveis (+2,9%) la població ocupada augmenta. Per branques d’activitat el principal increment a la in-
dústria es dóna entre la indústria de l’alimentació, tèxtil, cuir, fusta i paper amb un augment del +5,7% de la po-
blació ocupada respecte l’any 2013. Als serveis els increments més notables d’ocupats/des es produeixen al co-
merç i l’hostaleria (+5,4%) i als altres serveis (+3,4%). 

L’any 2014 la taxa de treball a temps parcial se situa al 15,1%, +0,1pp més que l’any anterior, amb un increment 
de la població ocupada a temps parcial del +2,7%, el que contrasta amb el fort increment experimentat l’any 
2013. 

La taxa de temporalitat ha retrocedit lleugerament (-0,3pp), situant-se en un 18,3%. Malgrat això, s’observen dife-
rències entre el sector públic i el sector privat. Així al sector públic la taxa de temporalitat se situa al 18,7%, des-
prés d’incrementar-se +0,8pp l’any 2014, fruit de l’augment de la població que treballa amb un contracte tempo-
ral del 4,6% i un descens de la població amb contracte indefinit del -0,7%. Per contra, al sector privat, on la po-
blació amb un contracte temporal retrocedeix el -0,5% i la població amb contracte indefinit creix el +2,6%, la taxa 
de temporalitat retrocedeix -0,5pp, fins a situar-se al 18,3%. 

De la taxa d’atur, que com s’ha comentat anteriorment ha retrocedit fins al 20,4%, xifra que encara dobla la de la 
UE-28, sobresurten, fent l’anàlisi per col·lectius, la taxa d’atur dels joves de 16 a 24 anys (47,1%), la població de 
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nacionalitat estrangera (34,9%), així com el fet que la taxa d’atur masculina (20,8%) es mantingui per sobre de la 
femenina (20,1%). 

Per últim, és rellevant la lleugera disminució de la concentració de l’atur per llars, on el pes de les llars amb tots 
els seus membres actius en situació d’atur disminueix -1,5pp i se situa al 10,9% l’any 2014, un percentatge en-
cara molt elevat. Així mateix, també destaca l’augment del pes dels aturats/ades de llarga durada (61,8% de la 
població aturada, +3,4pp més que l’any 2013), si bé s’ha produït una disminució dels aturats/ades que porten un 
any o més a l’atur (-8,3%), tot i que és més lenta que la disminució que es produeix entre els que porten menys 
d’un any a l’atur. 

2. POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ 

§ El pressupost definitiu destinat a la política de foment de l’ocupació ha estat de 511,5 milions d’euros, el 
4,2% menys que l’any anterior, del qual se n’ha executat el 95,6%, que representa l’1,4% respecte del total 
de les obligacions reconegudes per la Generalitat el 2014.  

§ D’aquests, 176 milions d’euros provenen de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals, el 9,2% 
menys que l’any anterior, que ha distribuït entre les comunitats autònomes 1.261 milions d’euros, el 40% del 
qual ha estat atorgat atès el grau de compliment dels objectius del PAPE 2013.  

§ La mitjana anual de persones beneficiàries de prestacions d’atur (359.878 persones) ha disminuït el 12,5% 
respecte de l’any anterior. El 51,2% són homes i el 48,8%, dones.  

§ La taxa de cobertura ha continuat disminuint i se situa en el 64,2%, el 5,4% menys que l’any anterior. Així, de 
les 594.000 persones registrades com a aturades a Catalunya, en mitjana anual, 234.122 no cobraven cap 
tipus de prestació d’atur, 8.335 persones més que l’any anterior.  

§ Del conjunt de persones beneficiàries de prestacions per desocupació, el 48,5% ho són del nivell contributiu, 
el 42,5% del nivell assistencial i el 9% de la renda activa d’inserció. 

§ La despesa en prestacions d’atur ha estat de 3.943,9 milions d’euros a Catalunya, el 18,7% menys que l’any 
2013. El 73,3% d’aquesta despesa s’ha destinat a prestacions contributives, 2.893,7 milions d’euros, el 
22,3% menys que 2013. La despesa en prestacions del nivell assistencial ha estat de 889 milions d’euros, el 
10% menys que l’any anterior, import que ha representat el 22,5% respecte del total. La despesa en renda 
activa d’inserció, 161,2 milions d’euros, ha continuat la tendència ascendent i representa el 4,2% sobre el to-
tal de la despesa.  

§ L’import líquid mig de la prestació contributiva ha estat de 782 euros mensuals, mentre que l’import de la 
prestació de nivell assistencial i de la renda activa d’inserció ha estat de 426 euros mensuals. 

El pressupost definitiu destinat a la política de foment de l’ocupació ha estat de 511,5 milions d’euros, el 4,2% 
menys que l’any anterior, del qual se n’ha executat el 95,6%, que representa l’1,4% respecte del total de les obli-
gacions reconegudes per la Generalitat el 2014.  

D’aquests, 176 milions d’euros provenen de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals, el 9,2% menys 
que l’any anterior. El pressupost del PAPE 2014 ha estat de 4.105 milions d'euros, el 8,7 % més que el 2013, 
canviant la tendència de disminució seguida des del 2010. Ha continuat disminuint, però, l'import que correspon 
gestionar directament a les comunitats, que ha estat de 1.261 milions, el 6,6% menys que el 2013, el 40% del 
qual ha estat atorgat atès el grau de compliment dels objectius del PAPE 2013.  

De l’import provinent de la Conferència Sectorial, el SOC en gestiona 138,9 milions i la resta el Departament 
d'Empresa i Ocupació. La resta de fons destinats pel SOC a política de foment de l'ocupació són fons propis de la 
Generalitat  (76,5 milions)  i 29,8 milions provenen del Fons Social Europeu. 

L’execució pressupostària de la política de foment de l’ocupació a Catalunya l'any 2014 ha estat de 489,5 milions 
d’euros, el 28% més que l'any anterior, i que representa el 95,6% de l’import pressupostat en aquesta política. El 
total d’obligacions reconegudes en foment de l’ocupació representa l’1'4% respecte del total d’obligacions reco-
negudes per la Generalitat l’any 2014.  

La mitjana anual de persones beneficiàries de prestacions d’atur (359.878 persones) ha disminuït el 12,5% res-
pecte de l’any anterior. El 51,2% són homes i el 48,8%, dones.  
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La taxa de cobertura ha continuat disminuint i se situa en el 64,2%, el 5,4% menys que l’any anterior. Així, de les 
594.000 persones registrades com a aturades a Catalunya, en mitjana anual, 234.122 no cobraven cap tipus de 
prestació d’atur, 8.335 persones més que l’any anterior. En l’àmbit estatal, la taxa de cobertura ha estat del 
58,9%, el 5,4% menys que el 2013. 

La mitjana anual d’aturats registrats ha disminuït el 6,9% i el nombre de persones beneficiàries de prestacions 
d’atur ha disminuït el 12,5%.  

Del conjunt de persones beneficiàries de prestacions per desocupació, el 48,5% ho són del nivell contributiu, el 
42,5% del nivell assistencial i el 9% de la renda activa d’inserció. 

La despesa en prestacions d’atur ha estat de 3.943,9 milions d’euros a Catalunya, el 18,7% menys que l’any 
2013. El 73,3% d’aquesta despesa s’ha destinat a prestacions contributives, 2.893,7 milions d’euros, el 22,3% 
menys que el 2013. La despesa en prestacions del nivell assistencial ha estat de 889 milions d’euros, el 10% 
menys que l’any anterior, import que ha representat el 22,5% respecte del total. La despesa en renda activa 
d’inserció, 161,2 milions d’euros, ha continuat la tendència ascendent i representa el 4,2% sobre el total de la 
despesa.  

L’import líquid mig de la prestació contributiva ha estat de 782 euros mensuals. L’import de la prestació de nivell 
assistencial i de la renda activa d’inserció és el 80% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) vi-
gent i s’ha mantingut en 426 euros mensuals. 

3. RELACIONS LABORALS 

La conflictivitat laboral 

§ Durant l’any 2014 s’han produït 156 vagues a Catalunya, el 17% menys que l’any anterior, de la qual cosa es 
desprèn un canvi de tendència respecte dels anys 2012 i 2013. També es produeix un canvi pel que fa a les 
persones treballadores participants a les vagues i a les jornades i hores no treballades, atès que decreixen el 
60,7% i el 27,5%, respectivament. A diferència de l’any anterior, s’observa un decrement interanual del 
28,9% pel que fa a les hores no treballades, si bé augmenten el 82,4% les hores no treballades per treballa-
dor. L’índex d’incidència ha estat del 51,9% i es manté la tendència interanual a l’alça. 

§ Enguany no hi ha hagut cap tancament patronal, a diferència de l’any anterior, en què n’hi va haver un. 

Durant l’any 2014 s’han produït 156 vagues a Catalunya, el 17% menys que l’any anterior, de la qual cosa es 
desprèn un canvi de tendència respecte dels anys 2012 i 2013. També es produeix un canvi de tendència pel 
que fa a les persones treballadores participants a les vagues i a les jornades no treballades, atès que es produeix 
un decrement interanual, del 60,7% i del 27,5%, respectivament, que contrasta amb l’increment copsat l’any an-
terior. A diferència de l’any anterior també s’observa un decrement interanual del 28,9% pel que fa a les hores no 
treballades, si bé les hores no treballades per treballador augmenten el 82,4%. 

Si s’analitzen les vagues per sector d’activitat, els decrements en el sector de la indústria (16 vagues menys) i 
dels serveis (14 vagues menys) marquen un canvi de tendència respecte de l’any 2013, en què es van produir in-
crements en tots els sectors. Pel que fa als treballadors participants, cal destacar el decrement en el cas del sec-
tor serveis, del 76%, que contrasta amb el fort increment, del 208,1%, observat l’any 2013. En canvi, en el sector 
industrial, el nombre de treballadors participants ha augmentat el 15,8%. 

De l’anàlisi segons subsectors d’activitat econòmica, s’observa que, de la mateixa manera que l’any anterior, els 
sectors més conflictius han estat el de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (14 vagues); el de les activitats 
relacionades amb l’ocupació (13 vagues) i el del transport terrestre i per canonades. S’hi ha afegit també el sec-
tor de les telecomunicacions, en el qual s’ha produït un increment de 5 vagues. Si bé l’any 2013 es va produir un 
increment notable del nombre de vagues de les activitats relacionades amb l’ocupació, val a dir que enguany 
s’han registrat 8 vagues menys. Pel que fa als treballadors participants, cal destacar el decrement que s’ha pro-
duït en el sector educatiu (49.764 treballadors menys), que contrasta amb la tendència a l’alça observada els 
anys anteriors.  

L’índex d’incidència de les vagues ha estat del 51,9% i es manté la tendència interanual a l’alça de l’any 2013 
(2,4 punts percentuals més). Si es  desagrega l’índex d’incidència per àmbit funcional, s’observa un canvi de ten-
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dència pel que fa a les vagues convocades per un conjunt d’empreses, atès que el seu índex d’incidència decreix 
28,3 punts percentuals, mentre que l’any 2013 es va produir un increment significatiu. Mereixen una menció es-
pecial les vagues de caràcter sectorial, ja que el seu índex d’incidència ha estat del 94,3%, 62 punts percentuals 
més que l’any 2013. 

Pel que fa als tipus d’empresa, la majoria de vagues, el 85,9%, s’han produït a l’empresa privada, seguint la ten-
dència dels anys anteriors. No obstant això, s’observa un decrement interanual de 33 vagues i el seu índex 
d’incidència ha augmentat 2,3 punts percentuals. Cal destacar l’índex d’incidència de les vagues produïdes a les 
empreses públiques i privades conjuntament, atès que ha estat del 100%, 77,2 punts percentuals més que l’any 
anterior. 

Si s’analitzen les vagues segons l’àmbit del conveni al qual pertanyen les empreses on es produeix la vaga, es pot 
observar com la majoria, el 51,3%, s’han produït en empreses amb conveni d’àmbit sectorial, seguint la tendèn-
cia dels anys anteriors. No obstant això i, a diferència de l’any passat, en aquestes vagues s’ha produït un decre-
ment del 41,6%. 

Pel que fa als motius pels quals s’han convocat les vagues, el 21,2% d’aquestes han estat motivades per organit-
zació/sistemes de treball, el 65% més que l’any 2013. Pel que fa a les vagues causades per impagaments de sa-
laris, que l’any 2013 van ocupar la primera posició, es constata un decrement del 37,8%, si bé ha augmentat 
considerablement el nombre de treballadors que hi han participat (94.135 treballadors més). A les vagues causa-
des per regulació d’ocupació també es produeix un decrement del seu nombre (48,8%) però un increment de les 
persones treballadores participants (4.029). 

En relació amb l’àmbit territorial de les vagues, la majoria, el 64,1%, són d’àmbit municipal, seguint la tendència 
dels anys anteriors, tot i que es constata un decrement interanual del 16,7%. El decrement interanual més nota-
ble s’ha produït a les vagues d’àmbit estatal (29,7%), també canviant la tendència de l’any anterior. Pel que fa als 
treballadors participants, decreixen en tots els àmbits territorials, especialment en el comunitari (91,3%) i l’estatal 
(88,8%).  

Pel que fa a l’índex d’incidència segons l’àmbit territorial, les d’àmbit comarcal són les que el tenen més elevat, 
del 100% (l’any 2013 no va haver-hi cap vaga en aquest àmbit). 

Barcelona segueix sent la província amb un nombre més elevat de vagues, el 85,9% del total, si bé es constata un 
decrement del 21,2% respecte de l’any anterior. S’ha produït un decrement molt significatiu dels centres de tre-
ball implicats, així com de la plantilla, a les quatre províncies, trencant la tendència de l’any anterior. 

De les 156 vagues amb incidència a Catalunya, n’han acabat el 94,9%, seguint la tendència dels anys anteriors. 
També de manera coincident amb els anys anteriors, el percentatge més elevat de vagues, el 75,7%, el posseei-
xen aquelles acabades per finalització del temps fixat en la convocatòria.  

Segons el resultat de les vagues, hi ha un clar predomini de les que acaben sense acord, que representen el 
76,4% de les vagues acabades amb incidència a Catalunya, de la mateixa manera que els anys anteriors. En-
guany no hi ha hagut cap vaga amb predomini de la postura dels empresaris ni amb manteniment total de la pos-
tura dels empresaris, a diferència de l’any anterior, en què n’hi va haver 6 i 1, respectivament.  

Solució extrajudicial de conflictes 

§ Enguany disminueixen els procediments de solució extrajudicial de conflictes, així com les empreses i treba-
lladors afectats per aquests, a diferència del que va succeir l’any 2013. 

Enguany hi ha hagut 92.658 conciliacions individuals, el 0,6% menys que l’any anterior, a diferència de l’any 
2013, en què es va produir un increment. També s’observa la tendència contrària en els motius al·legats per pre-
sentar les conciliacions. Així, es produeixen decrements en les conciliacions causades per acomiadaments 
(10,4%) i sancions (0,1%). En canvi, les conciliacions presentades per reclamacions de quantitat augmenten el 
17,7%. Pel que fa a la forma d’acabament, les conciliacions sense avinença tenen un pes relatiu del 36,7% sobre 
el total de les conciliacions individuals i han tingut un increment interanual del 15,8%, trencant la tendència a la 
baixa constatada l’any anterior. Les conciliacions amb avinença representen el 29,6% sobre el total i, també a di-
ferència de l’any anterior, han baixat el 2,8%. Pel que fa a la demarcació territorial on es produeix la conciliació, 
en relació amb les quantitats acordades, es produeixen decrements interanuals en tots els casos, excepte a les 
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reclamacions de quantitat de Barcelona i Tarragona. En canvi, l’any 2013 les quantitats acordades van augmen-
tar en tots els casos, excepte a les reclamacions de quantitat de Girona i Tarragona. 

S’han produït 178 conciliacions col·lectives, que han afectat 190 empreses i 68.379 persones treballadores. 
Aquestes dades també denoten un canvi de tendència respecte de l’any anterior ja que es produeixen decre-
ments en les tres variables (del 21,2%, el 98,8% i el 83,1%), contràriament a l’any 2013, en què van augmentar 
especialment les empreses afectades. Tot i que la major part de les conciliacions (69,7%) són sense avinença, es 
produeix un decrement tant de les conciliacions amb aquesta forma d’acabament (22,5%), com de les empreses 
(99,25%) i persones treballadores (84,9%) afectades per aquestes, a diferència de l’any anterior. Sensu contrario 
i trencant la tendència de l’any anterior, es produeix un increment de les conciliacions amb avinença (75%) i de 
les empreses (87,5%) i persones treballadores (1.991,4%) afectades per aquestes. Segons la demarcació territo-
rial, Barcelona és la província que aglutina la majoria de les conciliacions, si bé s’ha produït un decrement intera-
nual del 31,6%. Cal destacar, per la seva rellevància, l’increment del nombre de conciliacions que s’ha produït a 
Lleida, del 85,7%. Pel que fa al sector econòmic al qual pertanyen les conciliacions, el sector serveis ocupa el 
primer lloc, si bé es constata un decrement interanual del 30,3% respecte de l’any anterior. Quant a l’activitat 
econòmica, mereixen menció les activitats sanitàries, atès que l’any 2013 van tenir el nombre més elevat de con-
ciliacions en relació amb la resta (28 conciliacions) i enguany només n’hi ha hagut 8. 

Durant l’any 2014 s’han dut a terme 413 mediacions, el 21,9% menys que l’any anterior, de la qual cosa es des-
prèn la tendència contrària als anys anteriors, en què es produïen increments en el nombre de mediacions. Coin-
cidint amb els anys anteriors, la majoria de les mediacions s’han dut a terme com a conseqüència d’una vaga. 

Enguany el Tribunal Laboral de Catalunya ha tramitat 963 expedients, els quals han afectat 5.390 empreses i 
190.164 persones treballadores. Els decrements en el nombre d’expedients (25,8%), empreses (62,7%) i perso-
nes treballadores afectades (75,5%) marquen un canvi de tendència respecte dels anys anteriors. De la mateixa 
manera que els anys anteriors, la majoria dels expedients, el 87,7%, són conciliacions, si bé es produeix un de-
crement interanual del 28,5%, a diferència de l’any 2013. L’1,2% de les conciliacions han estat tramitades pel 
Tribunal TRADE, a diferència de l’any anterior, en què no n’hi va haver cap. També s’observa un canvi de tendèn-
cia en el resultat de les conciliacions, atès que es produeix un decrement, tant de les conciliacions sense acord 
(39,8%) com de les conciliacions amb acord (19,3%), mentre que l’any anterior es va constatar una tendència a 
l’alça en ambdós casos. Pel que fa als temes sobre els quals versen els procediments, cal destacar els incre-
ments que han tingut els motivats per salut laboral (95,5%) i per contractació (76,2%).  

Expedients de regulació d’ocupació 

§ L’any 2014 s’han tramitat 1.662 expedients que han afectat 23.218 persones treballadores. Aquestes xifres 
mostren una tendència a la baixa, ja endegada l’any 2013, si bé enguany és més significativa. 

Durant l’any 2014 s’han tramitat 1.662 expedients, que han afectat 23.218 persones treballadores. Es manté la 
tendència a la baixa tant pel que fa al nombre d’expedients (56,2%) com pel que fa als treballadors (63,2%), si bé 
aquesta és més accentuada que l’any anterior. 

Dels expedients comunicats, el 88,5% han estat amb acord; el 5,8%, sense acord i la resta, el 5,7%, desistits. Pel 
que fa als ERO comunicats no desistits, els de suspensió del contracte són els més nombrosos (el 46,8% del to-
tal), com també els que afecten un nombre més elevat de treballadors (el 60,9% del total). Si bé hi ha més EROS 
de reducció de la jornada que d’extinció del contacte, aquests últims afecten un nombre superior de treballadors.  

Pel que fa als expedients resolts autoritzats, enguany predominen els d’extinció del contracte (52% d’aquest tipus 
d’expedients), a diferència de l’any anterior, en què la majoria d’expedients van ser de suspensió del contracte. 
En canvi, pel que fa als treballadors afectats, els més nombrosos han estat afectats per ERO de suspensió del 
contracte, coincidint amb l’any anterior. 

Pel que fa a les causes al·legades en els ERO comunicats no desistits i resolts autoritzats, en relació amb el nom-
bre de persones treballadores afectades, en la majoria de casos (68,4%) s’han al·legat mesures econòmiques. Es 
constaten decrements interanuals en el nombre de treballadors afectats pel que fa a totes les causes al·legades, 
si bé el més significatiu correspon a les causes organitzatives (81%), que contrasta amb l’increment interanual 
del 84,2% observat l’any anterior. 
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Quant als treballadors afectats pels ERO comunicats no desistits i resolts autoritzats, desagregats pel sector 
d’activitat econòmica al qual pertanyen, s’observa que la majoria pertanyen al sector industrial, si bé s’observa un 
decrement del 40,5% respecte de l’any 2013. El sector serveis ocupa el segon lloc, amb un decrement del 58,6%, 
i el sector de la construcció, el tercer lloc, també amb una davallada del 66,2%. El darrer lloc l’ocupa el sector de 
l’agricultura, que és el que ha patit un decrement més significatiu, del 90,3%.  

Empreses sotmeses al procediment concursal 

§ Enguany hi ha hagut 1.343 empreses concursades a Catalunya i 6.392 al conjunt d’Espanya. S’observa un 
decrement interanual, la qual cosa trenca amb la tendència observada els anys anteriors. 

Enguany hi ha hagut 1.343 empreses concursades a Catalunya i 6.392 al conjunt d’Espanya. Aquestes xifres de-
noten un decrement del 27,4%, en el cas de Catalunya, i del 28,5%, pel que fa a Espanya, la qual cosa marca un 
canvi de tendència respecte dels anys anteriors. 

Segons l’activitat econòmica principal, els sectors de la construcció, la indústria i el comerç a l’engròs són els que 
tenen un major nombre d’empreses concursades. Aquest fet coincideix amb els anys anteriors, si bé enguany es 
produeixen decrements significatius en els tres sectors; el més rellevant és el del sector industrial, del 42,7%. 

4. PREVENCIÓ DE RISCOS I SINISTRALITAT LABORAL 

§ El 2014 s’han registrat 218.386 AT, el 0,7% més. La variació interanual mostra un creixement dels AT en jor-
nada laboral amb baixa (6,2%) i dels AT in itinere (7,0%), mentre que els AT en jornada laboral sense baixa 
presenten un lleuger descens (-3,1%).  

§ L’increment de la sinistralitat en conjunt és inferior a l’augment de la població ocupada (16-24), que amb da-
des de l’EPA s’eleva el 2,1%. 

§ El nombre d’AT en jornada laboral sense baixa és superior al registrat pels AT amb baixa. Enguany s’han pro-
duït 126.112 AT sense baixa. 

§ El 30% dels AT sense baixa es deuen a sobreesforç físic (37.903 AT) i el 23,4% a xocs o cops contra objecte 
en moviment (29.521 AT). La part més freqüentment lesionada són les extremitats superiors i les lesions so-
vint són provocades per ferides i lesions superficials (61.952 AT) i dislocacions, esquinços i torçades 
(46.1257 AT) 

§ Els AT amb baixa registrats han estat 77.298. La variació percentual dels AT en jornada laboral amb baixa 
mortals ha estat del 14,0% (57 sinistres, 7 més que l’any precedent). 

§ Els AT amb baixa majoritàriament són patits per homes, el 68,2% del total, tot i que el pes relatiu dels patits 
per les dones s’incrementa anualment. 

§ El 40,8% dels AT amb baixa són ocasionats pel sobreesforç físic i el 21,4% per xocs o cops contra objecte 
immòbil. Les parts més afectades són les extremitats superiors (36,5% dels AT), les inferiors (27,2%) i  
l’esquena, inclosa la columna i les vèrtebres dorsals i lumbars (17,7%). El 52,3% dels AT són dislocacions, 
esquinços i torçades.  

§ La proporció d’AT de les persones amb contractes eventuals (26,7%) és superior a la  taxa de temporalitat de 
la població assalariada (18,3%), fet que constata que l’accidentalitat d’aquest col·lectiu és superior. El 30,4% 
dels AT han estat patits per persones amb una antiguitat en el lloc de treball inferior a 1 any.  

§ La construcció continua sent el sector amb un risc més alt de patir un AT lleu (ii de 6.330,1), si bé pel que fa 
als AT greus i mortals, el risc és més elevat en l’agricultura (ii de 63,8 i 14,2, respectivament) . En termes ab-
soluts, el sector serveis registra un nombre més alt d’AT (50.932, el 65,9%).  

§ S’han produït 14.976 AT  in itinere, el 59,8% dels quals són accidents de trànsit; el 85,5% tenen lloc a la de-
marcació de Barcelona i són més nombrosos entre les dones (8.044 dones i 6.932 homes). Un 32,1% dels AT 
mortals a la feina han estat AT in itinere (27 AT in itinere de 84 AT mortals). 

§ El 33,2% del total de víctimes d’accidents de trànsit a Catalunya el 2013 s’han produït en desplaçaments per 
motius laborals.   
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§ Hi ha un lleu descens de les notificacions realitzades i de les tancades com a malalties professionals (3.251 i 
1.571, respectivament). El grup de malaltia més prevalent i que origina la major part de les notificacions deri-
va de les postures forçades i moviments repetitius en el treball.  

§ Les incapacitats temporals derivades d’un accident laboral o d’una malaltia professional constitueixen el 
17,1% del total, amb 8.146 processos en mitjana mensual. Enguany s’han incrementat els índex de la inci-
dència (mitjana dels processos iniciats per cada 1.000 persones protegides) i la prevalença (nombre de pro-
cessos en vigor al final del període per cada 1.000 persones protegides). 

§ El 52,2% del total de les actuacions inspectores de la ITC han estat les dutes a terme en matèria de seguretat 
i salut laboral (38.866 actuacions), que han originat 1.607 infraccions en acta per incompliments en matèria 
de prevenció de riscos. 

Les xifres de sinistralitat de l’any 2014 a Catalunya mostren que s’han produït 218.386 AT en jornada laboral, 
dels quals 126.112 no han causat baixa (el 57,7%), 77.298 AT han requerit d’ almenys un dia de baixa i 14.976 
són AT in itinere. La variació interanual mostra un creixement dels AT en jornada laboral amb baixa (6,2%) i dels 
AT in itinere (7,0%), mentre que els AT en jornada laboral sense baixa presenten un lleuger descens (-3,1%). 

Les xifres més elevades d’accidentalitat sense baixa condicionen que els índexs d’incidència en aquest cas siguin 
més alts que en els dels AT amb baixa. Aquesta situació es dóna per a tots els sectors econòmics. Amb tot, la pre-
lació de la sinistralitat es manté constant en les dues tipologies. Així, els índexs d’incidència més elevats corres-
ponen al sector de la construcció (9.181,0), seguit de la indústria (7.921,6), l’agricultura (4.674,9) i els serveis 
(4.298,7). Les activitats econòmiques que tenen més risc de patir un accident sense baixa pertanyen al sector de 
la indústria. Així, els índexs d’incidència més alts es registren a les activitats de suport a les indústries extractives 
(310.344,8), a l’antracita, hulla i lignit (142.857,1), la gestió de residus (26.881,7), la metal·lúrgia (17.906,59) i a 
la silvicultura i explotació forestal (17.638,29), si bé aquest darrer cas correspon al sector de l’agricultura.   

En  termes absoluts, la comparativa segons tipologia dels AT entre els quatres sectors mostra que en l’agricultura 
es registren 205 AT més sense baixa que amb baixa, en la construcció 2.963 AT més, en la indústria, 13.860 i en 
els serveis, 31.786. 

Amb relació a les característiques dels AT sense baixa, cal destacar que les parts del cos amb més risc de ser le-
sionades són en primer terme les extremitats superiors, seguides de les inferiors (35,4% i 20,6% del seu total, 
respectivament). Quant a les lesions s’observa que hi ha una concentració en les ferides i lesions superficials 
(61.952 AT) i les dislocacions, esquinços i torçades (46.157 AT sense baixa). Respecte a la forma de l’accident 
els registres també es troben altament centrats en dues categories concretes, l’agregació de sobreesforç físic, 
trauma psíquic, exposició a radiacions, soroll, llum o pressió, que absorbeix el 30% dels AT sense baixa (37.903 
AT) i el grup comprès pels xocs o cops i col·lisions amb objectes amb moviment, que reuneix el 23,4% del total 
(29.521 AT sense baixa).   

D’altra banda, en conjunt el 2014 s’han registrat 77.298 AT amb baixa, principalment a la demarcació de Barce-
lona. En el Barcelonès s’han registrat 27.165, un de cada tres AT.  

Entre els AT en jornada laboral amb baixa destaca l’increment del nombre de sinistres mortals (57) que, amb una 
variació relativa del 14,0%, registren 7 AT més que l’any anterior. Aquesta situació es posa de manifest en un in-
crement de l’índex d’incidència, que s’eleva a 2,3 AT per cada 100.000 treballadors amb les contingències pro-
fessionals cobertes. Igualment, s’ha produït un ascens dels AT lleus (4.566 AT més, el 6,3%), fet que consolida la 
tendència ascendent iniciada a partir de l’any 2012. Per contra, els índexs d’incidència dels AT greus continuen el 
seu descens un any més.  

En el perfil de les persones accidentades destaca que majoritàriament són patits per homes, el 68,2% del total, 
tot i que constitueixen el 52,7% de la població ocupada a Catalunya. A més, a mesura que augmenta la gravetat 
de l’AT hi ha un predomini més accentuat dels AT patits per homes (84,1% dels greus i 94,7% dels mortals). Tot i 
això, el pes relatiu dels AT patits per les dones s’incrementa anualment (32,8%). Segons el sexe, s’observa que en 
el 86,3% dels AT patits per les dones, aquestes són treballadores ocupades al sector dels serveis i el 12,5% a la 
indústria, fet que posa de manifest una alta polarització de l’ocupació femenina. Tal no és el cas dels homes que 
presenten una dispersió més alta entre els quatre sectors, si bé hi ha una proporció significativa dels AT en els 
serveis del 56,0% i en la indústria del 28,1%. Pel que fa al país d’origen de les persones accidentades, cal desta-
car que el gran gruix dels AT són patits per persones autòctones, 67.534 dels AT (el 87,4% dels AT totals).     
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Entre les característiques dels AT amb baixa, destaca que la forma o contacte, equivalent a la causa, que ocasio-
na més lesions en els treballadors/ores a Catalunya és la derivada de la categoria que agrupa el sobreesforç físic, 
el trauma psíquic, les radiacions, el soroll, la llum o la pressió, que concentra el 40,8% dels AT patits. En segon 
terme destaquen els xocs o cops contra objecte immòbil (21,4%), que són més comuns a la construcció i al sector 
agrari. D’altra banda, cal destacar que els accidents de trànsit tenen cada vegada un major pes relatiu en el con-
junt de la sinistralitat laboral. Els AT de trànsit produïts durant la jornada laboral han estat 2.584 AT. Del total de 
víctimes d’accidents de trànsit (10.772), les persones que han patit un accident de trànsit en desplaçaments mo-
tivats per la feina representen el 33,2%. A més, convé esmentar que el 48,7% dels AT mortals totals van ser cau-
sats per accidents de trànsit, el 16,2% d’ells durant la jornada laboral. 

Les parts més freqüentment lesionades són de nou les extremitats. Les extremitats superiors són les més afecta-
des ja que concentren el 36,7% dels AT, percentatge que es manté constant amb independència del sexe de la 
persona accidentada, mentre que les extremitats inferiors absorbeixen el 27,2% dels AT. El tercer grup amb una 
proporció més alta és el que agrupa l’esquena, incloses la columna i les vèrtebres dorsals i lumbars, que absor-
beix el 17,7%, si bé en aquest cas l’afectació és lleugerament més elevada en el cas de les dones (18,0% enfront 
el 17,6% en els homes). Entre els AT mortals les parts del cos lesionades són múltiples i tenen afectació en tot el 
cos en 29 dels AT mortals. En 12 AT mortals és en el tronc i els òrgans on s’han produït les lesions.  

Amb relació al tipus de lesió provocada pels AT, convé tenir present la major proporcionalitat dels AT lleus. En con-
junt, en el 52,3% dels casos són dislocacions, esquinços i torçades, seguides de les ferides i lesions superficials, 
el 32,9%. 

Respecte a les condicions laborals de les persones accidentades, s’ha de destacar que entre les modalitats 
d’organització preventiva escollida per les empreses destaquen els serveis de prevenció aliens que estan pre-
sents en el 67,0% dels AT registrats. El règim d’afiliació on més AT es registren és òbviament el règim general, 
que concentra el 97,5% dels AT, si bé cal tenir present que en aquest règim s’inclou des del 2012 el sistema es-
pecial d’ocupats de la llar. Quant a la grandària de les empreses, més del 30% dels accidents se situen en les 
grans empreses (més de 250 treballadors/ores), si bé també destaca la concentració en empreses d’entre 10 i 
49 treballadors/ores, les anomenades petites empreses. Les microempreses, de menys de 10 treballadors/ores, 
concentren el 19,0% dels AT i les empreses mitjanes, d’entre 50 i 249 treballadors/ores, el 24,4% dels AT. Per 
modalitat de contracte, els treballadors indefinits van registrar 55.255 AT, amb un increment del 2,14%. La com-
parativa entre la proporció d’AT i la població afiliada (RG i RE mineria i carbó) ocupada en les categories empresa-
rials mostra que la petita empresa i la mitjana empresa registra una afiliació inferior a la proporció d’AT registrats, 
sent l’afiliació en el primer cas del 23,6% amb el 26,5% dels AT, i en el segons del 23,0% de l’afiliació, amb el 
24,4% dels AT.  

Els treballadors amb contracte temporal van registrar 20.673 accidents amb baixa, amb un augment del 19,5%. 
Així, l’any 2014, el 71,5% dels accidents els van patir treballadors/ores amb contracte indefinit i el 26,7% van ser 
treballadors/ores amb contracte temporal. Amb tot, la sinistralitat registrada per les persones amb contractació 
temporal és més elevada ja que la taxa de temporalitat el 2014 ha estat del 18,3%, xifra inferior a la proporció 
d’AT en aquest tipus de contracte. Quant a l’antiguitat en el lloc de treball, les xifres mostren un elevat percentat-
ge d’accidents en persones que porten menys d’un any treballant a l’empresa, el 30,4% del total d’AT, fent palesa 
la importància de l’experiència en el lloc de treball per a la disminució i la prevenció dels riscos laborals. 

L’anàlisi sectorial mostra que en nombres absoluts els serveis són l’activitat on més sinistralitat es registra a Ca-
talunya. Enguany s’han produït 50.932 AT, que absorbeixen el 65,9% del total. Però atenent els índexs 
d’incidència s’observa que els valors més alts dels AT lleus es detecten al sector de la construcció (6.330,1), 
mentre que l’índex dels AT greus i mortals més elevats es troba a l’agricultura (63,8 i 14,2, respectivament). Per 
contra, en els serveis el risc de tenir un AT és inferior per a totes les categories (2.630,5 per als lleus, 14,4 per als 
greus i 1,5 per als mortals). El 54,5% dels accidents registrats es concentren en 4 dels grups d’activitats econò-
miques: les indústries manufactureres, 16.026 AT; el comerç a l’engròs i al detall, reparació de vehicles de motor 
i motocicletes, 10.486 AT; activitats administratives i serveis auxiliars, 8.023 AT, i Administració Pública, defensa i 
Seguretat Social obligatòria, 7.582 AT. Amb tot, atenent els índexs d’incidència s’observa un major risc de patir un 
AT en les branques d’agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca, en les indústries manufactureres i el subminis-
trament d’aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació. Pel que fa als accidents mortals, 
els nombres absoluts més elevats s’han registrat al transport terrestre i per canonades, 6 AT mortals: el comerç al 
detall i les activitats especialitzades de construcció, amb 5 AT cadascuna de les activitats, i els productes me-
tàl·lics excepte maquinaria i la pesca i l’aqüicultura, totes dues amb 3 AT mortals registrats. 

El nombre d’AT in itinere, és a dir, els produïts a l’anada i tornada del centre de treball o bé a l’inici o finalització 
de la jornada laboral, registrats el 2014 és de 14.976, fet que suposa un augment del 7,0%. La tendència mostra 
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que el risc de patir un AT in itinere greu o mortal és menor cada any, malgrat el lleuger repunt en els AT mortals de 
l’any passat, si bé els AT in itinere lleus incrementen els seus índexs per segon any consecutiu. La majoria dels AT 
in itinere tenen lloc a la demarcació de Barcelona, que concentra el 85,8% dels AT lleus, el 79,5% dels AT greus i 
el 74,1% dels mortals. Tot i això, els índexs d’incidència mostren com la probabilitat de patir un accident greu és 
més elevada a Lleida, com també ho és en el cas dels accidents mortals. Atenent la gravetat, convé destacar que 
el 32,1% de tots els AT mortals han estat AT in itinere.  

Amb relació a la persona accidentada, cal esmentar que contràriament amb el que succeïa amb els AT amb baixa 
mèdica, els AT in itinere són més nombrosos entre les dones, ja que al llarg del 2014 s’han registrat 8.044 AT so-
ferts per les dones, mentre que els homes registren 6.932 AT. I a més, en aquesta ocasió la part del cos més ha-
bitualment lesionada són les extremitats inferiors, ja que els AT produïts en aquesta zona corporal concentren el 
32,8% del total. El tipus de lesió més comuna són les dislocacions, esquinços i torçades que concentren el 52,4% 
del total (7.846 AT in itinere). També hi ha diferències  quant a la forma o contacte que ocasiona la lesió, que en 
aquest cas són els xocs o cops o col·lisions amb objectes en moviment i els aixafaments sobre o contra objectes 
immòbils que absorbeixen conjuntament el 55,5% de l’accidentalitat in itinere a Catalunya.  

Finalment, pel que fa al tipus d’AT in itinere, cal destacar que  hi ha un alt percentatge d’accidents de trànsit, el 
59,8% del total (8.957 AT in itinere). En aquesta línia, s’ha d’esmentar que el 33,2% del total de víctimes 
d’accidents de trànsit a Catalunya el 2013 s’han produït en desplaçaments per motius laborals (10.772 víctimes 
de trànsit en l’entorn laboral de les 32.412 víctimes totals d’accidents de trànsit).   

En relació amb les malalties professionals (MP), el 2014 s’han realitzat 3.251 notificacions de malalties professi-
onals, segons les dades registrades mitjançant el sistema CEPROSS, fet que reprèn la tendència decreixent, atu-
rada pel repunt del 2013. El nombre de notificacions d’MP d’ambdues tipologies, les que causen baixa i les que 
no l’originen, ha disminuït (7,3% i 7,8%, respectivament). A l’igual que les notificacions tancades com a malaltia 
professional, que presenten un descens del 15,1%. La distribució entre els dos sexes manté el petit predomini de 
les dones, 868 notificacions tancades com a malalties professionals, que alhora presenten una durada mitjana 
de la baixa superior. El grup de malaltia més prevalent i que origina la major part de les notificacions és el grup 2, 
que amb 2.704 registres concentra el 83,2% del total (83,6% en el cas de les dones i 82,87% en el cas dels ho-
mes). El grup 2 aglutina les MP causades per agents físics, entre les quals 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. 

A més, a Catalunya s’han presentat 1.099 notificacions de patologies no traumàtiques causades pel treball i pro-
tegides pel sistema de SS, així com les patides amb anterioritat per la persona treballadora, però que s’agreugen 
com a conseqüència de la lesió constitutiva d’accident (el 15,5% d’Espanya). En aquesta ocasió corresponen 
principalment a processos patits per dones (55,2%). El 49,6% de les notificacions són de processos que no han 
causat baixa (545).  

A partir del sistema d’alerta del “focus de risc” de les MP, al 2014 s’han detectat a Catalunya 33 empreses que 
superen els límits de sinistralitat. En algunes ocasions una mateixa empresa ha superat els límits de sinistralitat 
per diverses causes, fet que provoca que el sistema faci referència a 40 alarmes en total.   

Una de les repercussions de la sinistralitat laboral és la que es reflecteix en els processos d’incapacitats tempo-
rals (IT), malgrat que el gran gruix de les IT té com a causa una contingència comuna (el 82,9% de la mitjana del 
nombre de processos mensuals). Les que deriven d’un accident laboral o d’una malaltia professional corresponen 
a 8.146 processos en mitjana mensual, 8.080 processos en vigor al final del període 2014. Aquests tipus de pro-
cessos són tramitats quasi en la seva totalitat per les MATEPSS (8.130 IT), si bé les poques que gestionen l’INS i 
l’ISM tenen una durada superior. El nombre de treballadors/ores protegits al final del període ha estat de 
2.498.722 persones. L’evolució de les prestacions d’IT dels darrers anys evidencia un lleu repunt el 2014 tant en 
el nombre de dies requerits, com en la incidència i la prevalença. La incidència (mitjana dels processos iniciats 
per cada 1.000 persones protegides) i la prevalença (nombre de processos en vigor al final del període per cada 
1.000 persones protegides) veuen lleugerament incrementats els seus índexs a 3,3‰ i 3,2‰. Amb tot, les xifres 
es mantenen relativament constants els darrers quatre anys. 

El darrer punt d’aquest apartat realitza una breu anàlisi de les actuacions de la Inspecció de Treball de Catalunya 
(ITC). L’any 2014 les actuacions inspectores de la ITC han estat 74.414, xifra que suposa una davallada respecte 
al 2013 del 23,8%. Les actuacions inspectores més nombroses són les dutes a terme en matèria de seguretat i 
salut laboral, ja que absorbeixen el 52,2% del total, fet que en termes absoluts suposa 38.866 actuacions (el 
6,0% més que l’any 2013). Aquestes actuacions han originat al llarg de l’any 1.607 infraccions en acta per in-
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compliments en matèria de prevenció de riscos, el 37,3% de les infraccions totals. Entre les propostes de sanció 
en aquesta matèria destaquen les ocasionades per riscos relacionats amb les màquines i els equips de treball, 
que representen el 22,0% de les infraccions totals, seguides de les provocades per les condicions de seguretat en 
els llocs de treball, que concentren el 10,8%. Pel que fa als requeriments d’esmena efectuats en seguretat i salut 
laboral (18.581 requeriments), les xifres s’inverteixen tenint en el 26,3% dels casos com a causa principal les 
condicions de seguretat en els llocs de treball i en el 15,1% les màquines i els equips de treball.    

Amb relació al nombre de treballadors/ores afectats, cal esmentar que dels 39.181 afectats en el conjunt de les 
actuacions inspectores, un de cada quatre ho han estat per motius de seguretat i salut laboral (9.464 treballa-
dors/ores, el 24,2%). En aquest punt convé destacar que el nombre més alt de treballadors/ores afectats ha es-
tat registrat en les actuacions en matèria de relacions laborals (27.047 treballadors/ores, el 69,0% del total).   

Quant a l’actuació inspectora en matèries específiques convé destacar dos àmbits: la investigació dels AT (1.885) 
i la de les MP (32). No es disposa de les dades d’aquestes actuacions específiques de l’any 2013, si bé la varia-
ció més acusada respecte del 2012 –darrer any amb dades disponibles- correspon a la investigació de les MP, 
atès que el seu nombre decau notòriament (-30,4%), consolidant una tendència decreixent (87 investigades el 
2011 i 176 el 2010).   
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CAPÍTOL IV. SITUACIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM A CATALUNYA 

1. ANÀLISI DEL TREBALL AUTÒNOM SEGONS TIPOLOGIES I SECTORS 
D’ACTIVITAT SEGONS L’ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 

§ L’any 2014 el nombre d’autònoms estimats per l’EPA ha augmentat en el 4,3%, passant de 497 mil persones 
a 519 mil. 

§ Aquest comportament s’explica sobretot per l’augment dels empresaris sense assalariats, atès que la catego-
ria d’empresaris amb assalariats s’ha reduït en nombre. 

§ L’augment es produeix per la incorporació neta tant de dones com d’homes, amb especial intensitat en les 
franges d’edat centrals, i sobretot de persones amb estudis superiors. 

§ Tot i que augmenten tant els autònoms estrangers com els de nacionalitat espanyola, els primers han aug-
mentat amb més intensitat. 

L’any 2014 el col·lectiu d’autònoms ha augmentat el 4.3%, i ha passat de 497.672 persones a 519.013 segons 
estimacions de l’Enquesta de població activa. Aquest augment, que duplica en intensitat el de l’any anterior, ha 
estat també molt més intens que el del conjunt d’assalariats, que han augmentat el 1,6%. Fruit d’aquesta evolu-
ció el percentatge d’autònoms sobre el total d’ocupats ha augmentat fins al 17,1%. Aquest augment s’ha produït 
sobretot en la categoria d’empresaris sense assalariats, atès que els empresaris amb assalariats han disminuït. 

Per ocupacions, el creixement més important i també el més intens s’ha produït en la categoria de tècnics i pro-
fessionals científics i intel·lectuals, seguida ja a més distància de la de treballadors de serveis de restauració, per-
sonals, protecció i venedors. La disminució més intensa s’ha produït en la categoria de treballadors qualificats en 
activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres. 

L’augment, a diferència d’altres anys, s’ha produït per l’increment tant d’homes com de dones dins del col·lectiu. 
Tot i això, i trencant una tendència que s’havia repetit aquests darrers anys, enguany el creixement dels homes 
ha estat més intens i també més important en termes absoluts. 

Tant en el cas dels homes com en el de les dones, la categoria d’edats d’entre 35 i 54 anys mostra un augment. 
En el cas dels homes, aquesta categoria d’edats, que és la que experimenta el major dinamisme, és la única que 
augmenta, si bé en el cas de les dones és la categoria de més edat, de 55 anys i més. 

Pel que fa als estudis l’augment més important queda recollit en la categoria de persones amb estudis superiors 
assolits. Aquest fort augment en la categoria d’estudis superiors s’explica tant per l’augment d’homes com de do-
nes. 

Finalment tot i que augmenten tant els autònoms espanyols com els estrangers, el dinamisme que han mostrat 
aquests darrers ha estat molt superior, fins al punt d’equiparar les aportacions al creixement malgrat la importàn-
cia relativa molt menor d’aquests segons. L’augment s’ha produït tant entre els autònoms que treballen a jornada 
parcial com entre els que ho fan a jornada completa. 

2. ANÀLISI DEL TREBALL AUTÒNOM REGISTRAT A LA SEGURETAT SOCIAL 
SEGONS TIPOLOGIES I SECTORS D’ACTIVITAT 

§ El nombre de persones afiliades a la Seguretat Social com a  treballadores per compte propi ha augmentat el 
2,3% entre finals del 2013 i finals del 2014. 

§ Aquest augment s’ha reproduït a tots els sectors tret de l’agricultura, on ha disminuït lleugerament. 
L’augment més intens es produeix al sector serveis. 

§ Els afiliats estrangers que cotitzen pels règims de treball autònoms han tornat a augmentar intensament, tant 
els de procedència comunitària com extracomunitària. 
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§ Els treballadors autònoms econòmicament dependents han augmentat el 7,8%, un creixement per sota del 
que han tingut en el conjunt de l’Estat. 

§ El col·lectiu d’autònoms pròpiament dits, que puja l’1,3%, augmenta sobretot pel dinamisme als serveis i a la 
construcció, per l’augment més important d’afiliats d’entre 40 i 54 anys, i principalment de nacionalitat es-
trangera. 

El nombre de persones afiliades a la Seguretat Social com a  treballadores per compte propi ha augmentat el 
2,3% entre finals del 2013 i finals del 2014, passant a 533.287 persones, 532.740 de les quals han cotitzat pel 
RETA. 

Aquest augment s’ha reproduït a tots els sectors tret de l’agricultura, on ha disminuït lleugerament. L’augment 
més intens s’ha produït al sector serveis, on els afiliats han augmentat el 2,6%, però també a la indústria han 
augmentat amb intensitat, amb una progressió del 2,1%. 

Els afiliats estrangers que cotitzen pels règims de treball autònoms han tornat a augmentar intensament, tant els 
de procedència comunitària, que han augmentat el 7,9%, com els de procedència extracomunitària, que ho han 
fet en un 10,6%. 

Els treballadors autònoms econòmicament dependents han augmentat el 7,8%, un creixement per sota del que 
han tingut en el conjunt de l’Estat. 

Dins del col·lectiu d’afiliats als règims de treball autònom, el col·lectiu d’autònoms pròpiament dits ha augmentat 
sobretot pel dinamisme en la ocupació autònoma dels serveis i de la construcció. Aquest augment ha estat carac-
teritzat per un dinamisme encara més important de les dones, que han crescut més que els homes, dels autò-
noms sense treballadors, i dels autònoms que treballen també per compte d’altri. 

El perfil d’edat que més ha crescut ha estat el que va dels 40 als 54 anys, si bé també hi ha hagut una incorpora-
ció molt important dels autònoms d’entre 25 i 39 anys.. Més de dues terceres parts del creixement s’explica per 
l’augment del col·lectiu de persones amb nacionalitat estrangera. 

En termes de cotització, només està augmentant el col·lectiu d’autònoms que cotitzen per la base mínima, i el 
perfil de creixement segons l’antiguitat ens alerta d’una certa frenada en el decurs del darrer semestre que, a fal-
ta de veure com evoluciona, podria ser indicativa d’un esgotament o d’una pèrdua d’intensitat de la recuperació 
del col·lectiu. 

3. LA PROTECCIÓ SOCIAL DEL TREBALL AUTÒNOM 

§ L’any 2014, s’elimina l’obligació de protegir les contingències professionals per accedir a la protecció per 
cessament d’activitat i es manté el caràcter voluntari d’accés al sistema. També es flexibilitzen els requisits 
per a la percepció de la prestació per cessament d’activitat i s’amplia el seu àmbit subjectiu.  

§ El 14,4% dels treballadors afiliats al RETA a Catalunya han optat per cobrir les contingències professionals a 
31 de desembre del 2014, un percentatge superior al registrat a finals del 2013 (el 13,1%). 

§ Al llarg del 2014, s’han presentat 669 sol·licituds de prestació per cessament d’activitat i se n’han reconegut 
208, que suposen el 31,1% de les sol·licituds presentades al llarg de l’exercici. Aquest percentatge és superi-
or al registrat l’any 2013 (el 26,9%).  

§ L’any 2014, la quantia mitjana de les pensions del RETA és de 361,2 euros mensuals, una quantia que és el 
30,5% més baixa que la del conjunt de les pensions del sistema i el 38% més baixa que la del règim general.  

L’any 2010, s’incorpora la prestació per cessament d’activitat al sistema de protecció social del treball autònom.2

                                                           
2 Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’estableix un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms. 

 
L’any 2014 es modifica el règim jurídic d’aquesta prestació amb l’objectiu de flexibilitzar els requisits per a la se-
va percepció i ampliar l’àmbit subjectiu de cobertura; simultàniament, s’elimina l’obligació de protegir les contin-
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gències professionals per accedir a la protecció per cessament d’activitat i es manté el caràcter voluntari d’accés 
al sistema.3

La cobertura de les contingències professionals en el treball autònom és voluntària, excepte en el cas dels treba-
lladors autònoms dependents (TRADE) i els que desenvolupen una activitat amb un risc de sinistralitat elevat. Te-
nint en compte l’anterior, s’observa que 76.642 persones treballadores afiliades al RETA han optat per cotitzar 
per la cobertura de les contingències professionals a 31 de desembre del 2014 (el 14,4% del col·lectiu). Aquest 
percentatge és superior al registrat a 31 de desembre del 2013 (el 13,1%).  

  

Al llarg de l’any 2014, s’han presentat 669 sol·licituds de la prestació per cessament d’activitat, el 92,5% de les 
quals han estat gestionades per les MATEPSS. L’any 2014, s’han presentat menys sol·licituds de la prestació que 
l’any 2013, en què es van presentar 846 sol·licituds. El 59,2% de les sol·licituds no desistides (637) han estat re-
soltes desfavorablement en primera instància l’any 2014, en la majoria dels casos (el 83,3%) per no acreditar 
correctament el cessament. Al llarg de l’any 2014, s’han reconegut 208 prestacions de cessament d’activitat, que 
suposen el 31,1% de les sol·licituds presentades al llarg de l’exercici. Aquest percentatge és superior al registrat 
l’any 2013, en què es van concedir el 26,9% de les sol·licituds presentades.  

D’altra banda, a 31 de desembre del 2014, el nombre de pensions contributives del RETA a Catalunya és de 
306.220, l’1,5% més que l’any anterior, un augment inferior al registrat l’any 2013, que va ser del 2,3%. El 66,7% 
de les pensions del RETA són de jubilació. L’any 2014 la quantia mitjana de les pensions del RETA és de 361,2 
euros mensuals, una quantia que és el 30,5% més baixa que la del conjunt de les pensions del sistema i el 38% 
més baixa que la del règim general. Si s’analitza la distribució de les pensions per trams de quantia, la qüestió 
més destacada és que l’any 2014 només el 10,1% de les pensions del RETA són de més de 1.000 euros, mentre 
que en el cas de les pensions del conjunt del sistema i de les pensions del règim general, aquest percentatge és 
del 32,2% i del 40,4%, respectivament.  

Pel que fa a la prestació per incapacitat temporal, l’any 2014 s’han registrat una mitjana mensual de 5.007 pro-
cessos per contingències per compte propi, amb una duració mitjana de 84,3 dies. La mitjana mensual de pro-
cessos és inferior en les contingències per compte propi respecte de la resta de contingències, però la seva dura-
ció mitjana és bastant superior a la que s’observa en els processos per contingències comunes i per contingènci-
es professionals.  

L’any 2014 es registra una mitjana mensual de 26,2 processos de risc durant l’embaràs en el marc del treball au-
tònom, amb una duració mitjana de 71,3 dies. Aquests dos indicadors mostren valors inferiors en el treball autò-
nom respecte del treball per compte d’altri. D’altra banda, l’any 2014 es registra una mitjana mensual de 0,2 
processos de risc durant la lactància natural en el marc del treball autònom, amb una duració mitjana de 200 di-
es. El primer indicador mostra un valor inferior en el cas del treball autònom, però la duració mitjana dels proces-
sos és superior en el treball autònom en relació amb el treball per compte d’altri.  

Finalment, l’any 2014 s’han iniciat 30 processos de la prestació per cura de menors afectats per càncer o una al-
tra malaltia greu en el marc del RETA, amb una duració mitjana de 260,4 dies. El valor d’aquests dos indicadors 
és inferior en el RETA respecte del règim general.   

4. FOMENT DEL TREBALL AUTÒNOM 

§ La política de suport al treball autònom no és sinònim de la política de suport a l’empresa, però hi ha conflu-
ències inevitables. 

§ Limitar l’accés a determinades mesures per raó de l’edat pot fer que se’n redueixi l’eficàcia, atesa la tendèn-
cia a incrementar el nombre de persones de més edat que inicien una activitat per compte propi. 

§ Destaca la implementació de mesures en les fases de consolidació i creixement de l’activitat autònoma, així 
com les mesures de segona oportunitat. 

§ L’educació emprenedora fa avenços en el sistema educatiu. 

 
                                                           
3 Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la que es modifica el text refós de la Llei general de la Seguretat Social en relació amb el règim jurídic 
de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.  
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L’anàlisi de les mesures de foment del treball autònom que fa aquest apartat intenta centrar-se al màxim en 
aquelles mesures específicament dirigides a aquest col·lectiu, si bé en determinats casos es tenen en compte 
mesures d’abast més ampli, dirigides a tot tipus de persones que inicien una activitat econòmica pel seu compte 
així com a empreses petites i mitjanes ja en funcionament. Per tant, si bé la política de suport al treball autònom 
no és sinònim de la política de suport a l’emprenedoria ni de la política de suport a l’empresa, hi ha confluències 
inevitables. 

Algunes de les mesures dutes a terme durant l’any 2014 tenen una trajectòria dilatada en el temps i són objecte 
d’anàlisi any rere any, com ara la capitalització de la prestació d’atur, mentre que d’altres són més recents, com 
ara la possibilitat de compatibilitzar o suspendre la percepció de la prestació d’atur en cas que la persona iniciï 
una activitat com a autònoma, o el crear una empresa sota la figura jurídica de l’emprenedor de responsabilitat 
limitada. Ara bé, cal tenir en compte que algunes d’aquestes mesures només són aplicables als joves menors de 
30/35 anys (amb caràcter general o amb condicions més beneficioses), fet que contrasta amb les dades sobre 
l’edat de les persones que en fan ús, en gran part superior als 30/35 anys. Aquest fet en pot reduir l’eficàcia. 
D’altra banda, les dades analitzades sobre el contracte indefinit de suport als emprenedors també qüestionen la 
incidència en el recurs a aquesta modalitat contractual de les deduccions fiscals que té associades. 

Les dades sobre demografia empresarial dels anys 2013 i 2014 mostren un repunt en les altes d’empreses, que 
superen les baixes, de tal manera que l’elevat dinamisme empresarial es decanta cap a l’obertura d’activitats 
econòmiques, ja siguin noves o reactivacions de negocis que es van donar de baixa els dos anys anteriors. Si bé 
la continuïtat, la consolidació i el creixement d’aquestes iniciatives depèn d’una pluralitat de factors molt àmplia, 
cal destacar la importància que poden adquirir en aquest moment les actuacions centrades en les fases de con-
solidació i creixement del treball autònom endegades els darrers anys, com ara el Programa Consolida’t de la Ge-
neralitat de Catalunya i la xarxa d’acceleradores Start-up Catalonia, així com l’atenció específica que es presta 
des de diferents serveis, i que l’apartat detalla, en la fase final d’alguns projectes, atès que alguns d’ells poden no 
tenir èxit i requerir, per tant, un assessorament i suport específic, ja sigui per facilitar una segona oportunitat a la 
idea de negoci (i que la continuï una persona diferent), ja sigui per facilitar una segona oportunitat a la persona 
que l’ha impulsat. Aquestes actuacions se situen en línia amb  les recomanacions de l’Informe del CTESC sobre 
l’emprenedoria aprovat l’any 2013. 

També cal fer menció a la implementació en el sistema educatiu de l’educació emprenedora, sobretot en les eta-
pes de la secundària, en particular amb l’assignatura optativa a tercer d’ESO. Les dades facilitades pel Departa-
ment d’Ensenyament reflecteixen un increment de l’alumnat que la realitza, que es combina amb altres iniciatives 
amb entitats privades per tal de fomentar la cultura emprenedora i la iniciativa empresarial entre els joves, així 
com coneixements específics en aquest àmbit. D’altra banda, en l’àmbit universitari, també s’avança en la intro-
ducció de la cultura emprenedora. 
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CAPÍTOL V. CONDICIONS DE VIDA 

1. DINÀMICA DEMOGRÀFICA 

§ Per tercer any consecutiu disminueix la població resident a Catalunya amb dades a 1 de gener de 2015, si bé 
el descens és més moderat del 0,2% (-14.895 persones empadronades menys). 

§ En termes absoluts la població de nacionalitat espanyola augmenta (48.507 persones més), mentre que la 
de nacionalitat estrangera es redueix (-63.402 persones menys).  

§ S’observa un descens en les xifres de les variables del moviment natural, en la natalitat, la mortalitat, la nup-
cialitat, els divorcis i/o l’estructura de les llars. 

§ Entre les tendències migratòries s’aprecia un decreixement en el procés immigratori, mentre que el procés 
emigratori veu incrementar les seves xifres anualment. 

La població resident a Catalunya l’1 de gener del 2015, segons les dades provisionals del padró continu 
d’habitants, és de 7.504.008 persones, de les quals 1.025.812 són de nacionalitat estrangera (el 13,7%). Així, 
per tercer any consecutiu s’imposa una reducció poblacional, si bé en aquesta ocasió el descens és més moderat, 
del 0,2% de la població empadronada al territori (14.895 residents menys). Atenent la nacionalitat de les perso-
nes empadronades, les xifres relatives a la variació interanual presenten algunes diferències en tant que la po-
blació de nacionalitat espanyola augmenta (el 0,8%, 48.507 persones), mentre que la població de nacionalitat es-
trangera descendeix (el 5,8%, 63.402 persones).  Amb tot, en l’anàlisi en funció de la nacionalitat de les persones 
empadronades cal tenir present el procés de naturalització de la població estrangera. El 2013, segons les darre-
res dades disponibles, han estat atorgades 73.488 concessions de nacionalitat, trencant la tendència descen-
dent registrada els dos anys anteriors. Aquesta xifra concentra el 28,1% de les concessions atorgades a tota Es-
panya.  

La distribució territorial de la població dista molt de ser homogènia. Les dades definitives del padró continu 
d’habitants corresponents a l’1 de gener de 2014 registren 7.518.903 persones que resideixen a Catalunya. Ter-
ritorialment, s’observa que hi ha comarques com el Barcelonès on el volum poblacional és força elevat, com al Va-
llès Occidental i al Baix Llobregat, enfront d’altres amb un menor nombre de residents, com la Val d’Aran, el Prio-
rat o l’Alta Ribagorça). En general, s’observa un gran contrast entre les comarques del litoral, fortament poblades i 
les d’interior. Atenent la dimensió del municipi hi ha una concentració en les grans àrees urbanes, fortament po-
blades, mentre que el volum de residents en els municipis petits és molt reduït. Més de la meitat de la població 
habita en municipis de més de 50.000 habitants (53,8%) i un quart més en aquells que tenen entre 10.000 i 
50.000 habitants (27,4%); aquestes dues tipologies absorbeixen el 81,4% del total. La població resident en mu-
nicipis de menys de 500 habitants concentra l’1,1% del total poblacional. 

L’evolució demogràfica manté algunes constants en l’estructura poblacional, com el desequilibri entre els sexes i 
l’envelliment poblacional. Els homes absorbeixen el 49,2% del total, malgrat que a mesura que s’avança en l’edat 
el pes relatiu de les dones s’incrementa, sent del 57,5% en les cohorts d’edats superiors a 65 anys. Pel que fa a 
l’estructura per edats es percep un increment de l’edat mitjana poblacional en passar dels 33,8 anys l’any 1975 
fins als 41,9 anys el 2014. Aquests vuit anys de diferència es poden aplicar tant als homes com a les dones, con-
solidant-se la diferència entre els dos sexes. En conseqüència amb aquest fet és remarcable l’increment de les 
edats a la maternitat (prop de 3 anys) i a la nupcialitat. L’índex d’envelliment se situa el 2013 en 113 persones 
més grans de 65 anys per cada 100 joves menors de 15 anys, consolidant la tendència creixent iniciada a partir 
del 2009. Amb tot, l’índex de sobreenvelliment es manté en els mateixos valors els darrers tres anys, en tant que 
s’estima que hi ha 15 persones de 85 anys i més per cada 100 de 65 anys. 

Pel que fa al moviment natural, cal destacar el descens en les xifres de les seves variables, ja sigui la natalitat, la 
mortalitat, la nupcialitat, els divorcis i/o l’estructura de les llars.  

Amb relació a la natalitat, cal tenir en compte que la disminució del nombre de dones en edat fèrtil i la baixa fe-
cunditat registrada els darrers anys s’han mantingut l’any 2013 (darreres dades disponibles) fent que les xifres 
de natalitat continuïn la seva tendència decreixent. Aquest any han nascut 71.581 nadons, fet que suposa una 
reducció del 7,6% (-5.847 nadons menys), que intensifica encara més la disminució en la natalitat registrada de 
forma consecutiva els darrers cinc anys. Altres trets destacables amb relació a la natalitat són que: el nombre mit-
jà de fills per dona se situa en 1,33 fills, aproximant-se als registrats l’any 2002; la taxa general de fecunditat 
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s’allunya dels valors registrats el 2008, punt àlgid de la fecunditat dels darrers anys, i se situa en el 40,6‰; el 
45,9% dels nadons neixen fora del matrimoni i el 26,8% dels nascuts vius tenen una mare de nacionalitat estran-
gera (19.207). 

Un descens més moderat que el de la natalitat s’ha produït en la mortalitat. En realitat, no s’observen canvis re-
llevants ja que el nombre de defuncions ha estat de 60.807, el 3,4% menys, fet que mostra una reducció de 
2.170 defuncions.  

També s’observa una reducció en les xifres relatives a la nupcialitat ja que l’any 2013 hi ha hagut 26.044 matri-
monis de persones residents al territori català, xifra que representa un decreixement del 4,8% respecte a l’any an-
terior (-1.314 matrimonis) i situa la taxa de nupcialitat en 3,5 matrimonis per 1.000 habitants (3,7‰ el 2012). 
Atenent la tipologia dels matrimonis registrats, les dades mostren que el 97,3% corresponen a parelles de dife-
rent sexe (25.342), l’1,5% a parelles d’homes (394) i l’1,2% restant a parelles de dones (308). Entre els trets més 
rellevants dels matrimonis registrats s’observa que, seguint la tendència dels darrers anys, el tipus de celebració 
escollida en la majoria dels casos és l’exclusivament civil, que concentra el 82,9% dels matrimonis (21.593), si-
tuació molt influïda pels matrimonis en segones núpcies. Altrament, també es manté la tendència ascendent en 
el nombre de matrimonis amb cònjuges de nacionalitats diferents (les dues estrangeres o mixtes), ja que cada 
vegada són més nombrosos. Tot i així, predominen els matrimonis constituïts per persones de nacionalitat espa-
nyola amb una proporció de 74,8% (19.472 matrimonis), si bé l’any precedent aquest tipus de matrimonis absor-
bia el 76,5% del total (22.353 matrimonis).  

La baixada de la nupcialitat s’acompanya d’una disminució en el nombre de nul·litats, separacions i divorcis. El 
nombre de dissolucions matrimonials ascendeix a 18.854, de les quals 17.715 són divorcis (el 95,3% del total). 
La major part dels divorcis són consensuats (el 81,6%, 14.454) i en el 46,9% dels casos es donen entre parelles 
amb fills/es menors. Entre els 17.565 divorcis de parelles de diferent sexe, en el 47,7% dels casos no procedeix 
exercir la custòdia, però si cal, aquestes majoritàriament són exercides per les mares (5.729, el 62,4%). Tot i així, 
destaca el significatiu creixement de les custòdies compartides, que enguany absorbeixen quasi una de cada tres 
custòdies (2.715, el 29,6% del total, el 26,4% el 2012).  

El descens poblacional també repercuteix en el nombre de llars estimades. A partir de les dades referides a l’any 
2014 de la segona Enquesta continua de llars que realitza l’INE, s’observa que a Catalunya el nombre de llars, 
2.944,9 milers, disminueix respecte a les estimades el 2013 (2.946,3 milers de llars). Les llars més freqüents 
són les formades per dues persones (el 31,9% del total), seguides de les llars unipersonals (el 24,8%). Segons la 
tipologia de la llar s’observa que el nombre de llars formades per parelles, de dret o de fet, és el més nombrós. Hi 
ha 1.673,5 milers de llars formades exclusivament per parelles amb o sense fills. D’elles, 981,3 milers de llars 
són de parelles que conviuen amb els fills (460,4 milers són de parelles amb un fill, 425,2 milers amb dos fills i 
95,7 milers amb tres o més fills). Pel que fa a les característiques dels habitatges, cal esmentar breument que en 
la majoria dels casos es tracta d’habitatges amb tres a sis habitacions (83,1% del total), que en el 37,1%  tenen 
entre 46 i 75m2 i en un altre 37,1% entre 76 i 105m2 i que el 72,3% de les llars estan ocupades per persones 
que són les propietaris, bé sigui amb pagaments pendents (29,7% del total) o sense ells (42,6%), sent només en 
el 23,1% dels casos llars llogades.      

Entre els moviments migratoris s’aprecia un descens en el procés immigratori, mentre que el procés emigratori 
veu incrementar les seves xifres anualment.  

L’1 de gener de 2014 a Catalunya resideixen 1.089.214 persones de nacionalitat estrangera, xifra que represen-
ta el 14,5% de la població catalana. La crisi ha afectat de forma notòria els treballadors i les treballadores immi-
grants i està repercutint, sens dubte, en una reducció dels fluxos d’entrada, de forma que aquest col·lectiu perd 
pes relatiu progressivament. La comparativa interanual global mostra un descens de 69.258 persones menys de 
nacionalitat estrangera (-6,0%). Entre els països afectats, la variació en termes relatius més important ha estat la 
viscuda pels originaris d’Equador (-18%, 9.167 persones), de Colòmbia (-17,3%), de Perú (-14,%) i d’Argentina (-
12,1%). El Marroc, que registra un decreixement de 9.258 dels seus efectius, presenta un descens del 3,9%.   

Per àmbit territorial, s'observa que les comarques amb més presència de població de nacionalitat estrangera són 
l'Alt Empordà, amb un 26,6% d'habitants estrangers, la Segarra amb un 24,7%, el Baix Empordà amb un 19,8% i 
la Selva i el Gironès amb un 19,7%. Mentre que les proporcions més baixes d’estrangers i estrangeres empadro-
nades es troben al Ripollès, amb un 8,0%, el Berguedà amb un 8,2% i l'Anoia amb un 8,4%. En l’àmbit municipal 
destaca la proporció de persones estrangeres de Guissona, amb el 49,1% del seu total, del Castell d’Empúries 
amb el 48,0% i de Salt amb el 40,5%. Amb tot, en nombres absoluts, una de cada quatre persones estrangeres 
resideix a Barcelona que, amb 273.121 persones empadronades, absorbeix el 25% del total de població estran-
gera. I, en sentit contrari, s’ha d’esmentar que hi ha 15 municipis sense cap persona estrangera que hi resideixi. 
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La desagregació segons continent de procedència de les persones estrangeres enguany mostra un gran canvi. 
Partint de la base que tots els continents veuen reduïts els seus efectius, s’observa que la població d’origen euro-
peu segueix sent la més nombrosa (32,1%, 350.138 residents, la major part d’ells són de països comunitaris,  
289.723). El canvi en la prelació es produeix entre el grup de les nacionalitats africanes, que ara n’ocupen el se-
gon nivell, en tant que concentren el 28,2% de la població estrangera (306.825 persones), superant el còmput de 
les nacionalitats americanes (26,7%, 291.277 persones). Les nacionalitats asiàtiques i oceàniques concentren el 
12,9% del total (140.244 nacionals d’Àsia i 694 d’Oceania). Per nacionalitats concretes, de les 162 presents a 
Catalunya amb més de quatre persones residents, la població marroquina ocupa el primer lloc (226.818 perso-
nes empadronades), seguida de la romanesa (98.239) i la xinesa (49.773).  

Pel que fa a l’emigració, les dades relatives a la població catalana resident a l’estranger corresponen a l’1 de ge-
ner de 2015, quan hi ha 242.070 persones registrades a les oficines o seccions consulars de les missions diplo-
màtiques d’Espanya. Aquesta xifra suposa un increment respecte a l’any precedent de 20.626 persones emigra-
des més, el 9,3%.  L’àmbit metropolità concentra el major nombre de residents a l’estranger, 173.500 persones, 
tot i que aquestes persones representen el 3,6% de la seva població. Una proporció més alta és la que s’obté a 
l’Alt Urgell, on el 20,3% de la seva població resideix a l’estranger (4.239 catalans/anes). Atenent el lloc de naixe-
ment, el grup més nombrós correspon a 123.454 persones que van néixer al mateix país de residència actual (el 
51,0%), mentre que 82.378 persones (el 34,0%) va néixer a Catalunya. La resta van néixer a altres comunitats 
autònomes (5,2%) o a altres països (9,4%).  

La destinació escollida per les persones residents a l’estranger mostra clarament dos focus principals: els països 
comunitaris, on resideixen 81.551 dels catalans, i els països de l’Amèrica del Sud, amb 81.211 persones residint 
(el 33,7% i el 33,5% del total, respectivament). En els països de l’Amèrica del Nord i Central es localitzen 40.633 
catalans (el 16,8%) i en els països europeus no comunitaris 28.122 persones (l’11,6%). La preeminència d’alguns 
països de destinació en els fluxos emigratoris s’ha mantingut estable al llarg dels darrers anys. França consolida 
el seu primer lloc en el rànquing com el país d’elecció preferent per un gran nombre de persones, 31.093. França, 
Argentina, Alemanya, Mèxic i Andorra concentren el 42,1% de la població de Catalunya resident a l’estranger. Si a 
aquests cinc països esmentats s’afegeixen els Estats Units d’Amèrica, Suïssa i Regne Unit, s’obté el destí escollit 
pel 58,0% de la població resident a l’estranger.  

Finalment, cal esmentar que l’any 2014 s’han registrat 27.298 noves inscripcions al Padró d’habitants residents 
a l’estranger que es produeixen per naixement, nacionalització, omissió i emigració de Catalunya a l’estranger, de 
les quals els titulars de 14.195 són homes. En coherència amb les dades anteriors sobre les destinacions escolli-
des, una de cada tres noves inscripcions s’ha registrat en un país comunitari i una altra en un dels països de 
l’Amèrica del Sud.  

2. SALUT 

§ Les dades disponibles confirmen el bon estat de salut general de la població de Catalunya en termes d'espe-
rança de vida (EV), mortalitat i morbiditat, si bé és veritat que l'any 2013 es constata la continuïtat d'algunes 
tendències desfavorables, sobretot en termes de desigualtats de gènere i socioeconòmiques, així com l'exis-
tència de marges de millora en els hàbits i els estils de vida de la població (sedentarisme, alimentació, con-
sum de drogues) i la sinistralitat a la xarxa viària, especialment en desplaçaments a la feina. 

§ L'any 2013 l'aspecte més destacable del funcionament del sistema sanitari català és el del manteniment i, 
fins i tot, l’increment de l'activitat de determinades categories en un context de recursos estabilitzats a grans 
trets un cop executades les mesures més importants de contenció i reducció de la despesa sanitària durant el 
període 2010-2012. A la pràctica, això es tradueix en la intensificació de l'ús dels recursos i les infraestructu-
res sanitàries i en l'escurçament d'alguns temps assistencials. 

§ Així, a l'atenció primària es constata per cinquè any consecutiu una regressió quant a la programació de visites 
i la freqüentació als equips d’atenció primària (EAP); a l'atenció hospitalària s'estabilitzen, a grans trets, els re-
cursos disponibles, però s'incrementa l'activitat, llevat d'urgències, on es retrotrau fins a nivells equiparables 
als de l'any 2002; a l'atenció sociosanitària s'intensifica l'ús dels recursos i les infraestructures més que a cap 
altre nivell assistencial a causa de la contenció o l’estabilitat de la major part dels recursos (llevat fonamen-
talment dels d'atenció domiciliària) i a un creixement important de l'activitat; a l’atenció en salut mental es re-
dueixen alguns recursos per primera vegada en anys (i.e. atenció ambulatòria) però es reforça parcialment l'a-
tenció a la població adulta; finalment, les llistes d'espera de procediments quirúrgics garantits i de proves di-
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agnòstiques s'escurcen, però no així les de trasplantaments d'òrgans sòlids malgrat l'assoliment d'un nou rè-
cord històric pel que fa al nombre d'intervencions.   

§ El pressupost executat per l'Agrupació Salut de la Generalitat de Catalunya experimenta un augment del 7,6% 
el 2014 i la despesa pública farmacèutica manté els seus recursos pressupostaris. Alhora, el percentatge d'a-
portació dels usuaris i usuàries sobre el PVP dels medicaments disminueix del 9,7 al 9,4%. 

§ La despesa sanitària privada sobre el PIB varia a Catalunya del 3 al 3,1% durant el 2012, i a la UE-15 es man-
té en el 2,3%. Contràriament, pel que fa a Catalunya, el pes de la despesa sanitària total i de la despesa sani-
tària pública sobre el PIB disminueix al llarg d'aquest mateix període temporal a Catalunya, mentre que a la 
UE-15 baixa i es manté, respectivament. 

L'any 2013 l'aspecte més destacable del funcionament del sistema sanitari català és el del manteniment i, fins i 
tot, l’increment de l'activitat de determinades categories en un context de recursos estabilitzats un cop executa-
des les mesures més importants de contenció i reducció de la despesa sanitària durant el període 2010-2012. A 
la pràctica, això es tradueix en una intensificació de l'ús dels recursos sanitaris (personal i infraestructures) i en 
l'escurçament d'alguns temps assistencials.  

Les dades disponibles confirmen el bon estat de salut general de la població de Catalunya en termes d'esperança 
de vida (EV), mortalitat i morbiditat, si bé és veritat que l'any 2013 es constata la continuïtat d'algunes tendències 
desfavorables, sobretot en termes de desigualtats de gènere i socioeconòmiques. 

Així, el 81,8% de la població general declara que la seva salut és "bona", "molt bona" o "excel·lent", enfront del 
78,5% de les dones i el 83,8% dels homes, o bé el 89,9% de les persones de nivell socioeconòmic "alt" i el 77% 
de les de nivell socioeconòmic "baix". Les persones que manifesten tenir un estat de salut pitjor són les dones 
amb estudis primaris o sense estudis (només el 55,9% declara que la seva salut és "bona", "molt bona" o "ex-
cel·lent"); en l'extrem oposat s'hi troben els homes amb estudis universitaris (el 89,9% s'expressen en aquests 
mateixos termes). 

L'any 2012 empitjora lleument la mortalitat a causa de l'augment de les defuncions en els mesos de febrer i 
març, que és quan té lloc l'epidèmia de grip. Aquesta situació coincideix amb el canvi de patró de la mortalitat de 
les persones més grans, descrit per al conjunt de l'Estat i que consisteix, d'una banda, en la disminució de la ten-
dència a la baixa esperada de la mortalitat i, de l'altra, en l'increment de l'excés de mortalitat hivernal esperada.  

Un any més, es manté la tendència vers l'augment moderat dels tumors malignes, els suïcidis i els homicidis entre 
les causes detallades de mortalitat a Catalunya, però continua la tendència a la baixa de la mortalitat associada 
als accidents de trànsit. Paral·lelament, i en línia de continuïtat amb l'evolució general des de l'any 2009, empitjo-
ra lleugerament la mortalitat evitable. Així, augmenta la taxa de defuncions per causes que es consideren suscep-
tibles d'intervenció tant a través dels serveis d'assistència sanitària (rehabilitació i tractament) com de les políti-
ques sanitàries intersectorials (promoció i prevenció). 

Dins l'àmbit de la morbiditat, continua l'increment de la cronicitat en termes demogràfics com a conseqüència de 
l'envelliment poblacional fins a assolir el 38,6% de les persones (3,9 punts percentuals més que el 2011 i 7,4 
punts percentuals més que el 2010). També es torna a constatar l'existència de brots epidèmics i/o repuntades 
de malalties immunoprevenibles que es consideraven controlades com el xarampió i la tos ferina lligats a cober-
tures vacunals per sota del llindar d'immunitat de grup, a importacions des de regions d'origen i a una possible 
davallada de la resposta immunitària vacunal i/o natural amb el pas dels temps, entre d'altres raons. Així mateix, 
continua la tendència exponencialment creixent i generalitzada de les infeccions de transmissió sexual (ITS) de-
tectada als anys 90. 

Pel que fa als hàbits i els estils de vida, les dades disponibles no mostren canvis significatius pel que fa al seden-
tarisme i l'alimentació (ingesta de fruita i/o verdura vs. productes de contingut calòric elevat). Pràcticament la 
meitat de la població de Catalunya té excés de pes degut a la manca d'activitat física suficient i de seguiment de 
les recomanacions per a una alimentació saludable. Alhora, els gradients de gènere i de nivell socioeconòmic 
s’expressen amb molta claredat en aquest àmbit, de manera que les dones i els grups socioeconòmicament més 
afavorits mostren comportaments i estils de vida agregats més saludables que els homes i els grups més desafa-
vorits. 
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La tendència positiva quant a l'hàbit tabàquic i la tendència negativa quant al consum de risc d'alcohol semblen 
estabilitzar-se progressivament en referència a la població general, però destaca negativament l'exposició encara 
elevada al fum del tabac en el lloc de treball (10,6% en el cas de les dones i 8,2% en el dels homes), en les llars 
familiars (el 18,6% dels i les menors conviu amb una o més persones que fumen dins de la llar) i en els centres 
d'ensenyament (el 21,9% de l'alumnat de secundària de 14 a 18 anys declara haver vist fumar professors cada 
dia o gairebé cada dia). Addicionalment, l'ETUDES 2012 posa de manifest un increment rellevant del consum 
d'alcohol entre els/les joves, un de lleuger pel que fa al de tabac i una reducció del de cànnabis i hipnosedants en 
comparació amb l'any 2010. 

Catalunya continua al capdavant de la Unió Europea (UE) en matèria de seguretat viària juntament amb països 
com Finlàndia, Alemanya, Irlanda i els Països Baixos, però per sota de referents de primer ordre mundial com Di-
namarca, Suècia i el Regne Unit. Al mateix temps, encara existeixen marges de millora importants i reconeguts en 
àmbits específics com la protecció dels col·lectius més vulnerables (motoristes, vianants, ciclistes i població jove), 
l'impacte dels psicofàrmacs en la mortalitat a la xarxa viària, l'educació en el risc al llarg de tot el cicle vital, i l'èm-
fasi en el concepte de responsabilitat compartida. 

Els indicadors disponibles posen de manifest un esgotament de l'estratègia de revisió i plantejament de la soste-
nibilitat econòmica del sistema sanitari de Catalunya basada en la reducció de la despesa pública. L'any 2013 el 
sistema sanitari experimenta una tensió doble que és el resultat, d'una banda, del creixement global però amb 
matisos de l'activitat (sobretot en les categories sociosanitàries) i, de l'altra, de la tendència cap a l'estabilització, 
també amb matisos, dels recursos disponibles (centres, places, llits, personal). A la pràctica, això es tradueix en 
una intensificació de l'ús dels recursos i les infraestructures sanitàries i en l'escurçament d'alguns temps assis-
tencials. 

A l'atenció primària, l'any 2013 es produeix una contracció de la taxa de personal sanitari per 10.000 persones 
tot i la pèrdua d'efectius que experimenta el Registre Central de Persones Assegurades (RCA). El nombre de visi-
tes i la freqüentació als EAP es redueix per cinquè any consecutiu, però, contràriament, s'incrementa un any més 
el percentatge de visites que generen sol·licituds d'anàlisis clíniques, de diagnòstic per la imatge i d'interconsulta, 
probablement com a resultat d'un accés més selectiu a aquest nivell d'atenció sanitària.  

A l'atenció hospitalària, l'any 2013 s'estabilitzen a grans trets els recursos disponibles, llevat del nombre de cen-
tres amb consulta externa, el qual passa de 63 a 62. Aquest fet sumat a l'increment general de l'activitat porta a 
un ús més intensiu dels recursos i les infraestructures disponibles. Així, s'incrementen lleugerament els contactes 
d'hospitalització convencional (HC) i d'intervencions de cirurgia major ambulatòria (CMA) a costa de reduir pro-
gressivament la durada mitjana dels contactes, actualment de 4,6 dies en comparació amb els 5 de l'any 2010 i 
els 4,7, els 4,8 del 2011 i els 4,7 del 2012. Addicionalment, el percentatge d'activitat finançada pel CatSalut (el 
74,8% dels contactes) és inferior a la dels anys anteriors (el 75,1%, el 75,5% i el 77,1% els anys 2012, 2011 i 
2010, respectivament). També s'incrementa considerablement l'activitat dels hospitals de dia i el nombre d'inter-
vencions de cirurgia menor ambulatòria (Cma) en línia de continuïtat amb la tendència dels darrers anys i que té a 
veure, almenys en part, amb l'extensió d'aquest tipus d'atenció a altres malalties. Finalment, les mesures de con-
tenció i racionalització de les urgències retrotrauen l'indicador d'activitat fins a nivells equiparables a l'any 2002, 
en comparació amb l'exercici anterior (2012), quan ho feia fins a nivells del 2003. 

A l'atenció sociosanitària, allò més destacable des del punt de vista dels recursos és una tendència consolidada a 
la baixa quant al nombre de llits d'hospitalització disponibles per 10.000 persones grans. Tot i això, l'activitat so-
ciosanitària amb internament continua creixent a un ritme important (el 12,1% en un any), pressionada per fac-
tors d'ordre demogràfic, fet que porta també una intensificació en l'ús dels recursos i les infraestructures disponi-
bles: el temps mitjà d'estada a llarga durada passa de 174,9 dies el 2012 a 164,8 el 2013, a convalescència de 
41,4 a 36,2, i a cures pal·liatives de 16,7 a 15,7. Pel que fa a l'atenció ambulatòria, els recursos romanen relati-
vament estables, llevat de les places d'hospitals de dia per a 10.000 persones grans, que continuen la seva ten-
dència a la baixa però de manera molt més suau que abans, i dels programes d'atenció domiciliària-equips de su-
port (PADES) i les unitats funcionals interdisciplinàries (UFISS), els quals creixen en 7 i 2 unitats, respectivament. 
El volum d'activitat dels recursos sociosanitaris alternatius a l'internament s'incrementa molt considerablement 
en totes les seves modalitats generals i, conseqüentment, també s'intensifica l'ús dels recursos i s'escurcen els 
temps mitjans d'estada als hospitals de dia sociosanitaris (de 236,9 dies l'any 2012 a 213 dies l'any 2013), als 
PADES (de 81 a 80,2), als equips de teràpia en atenció directa ambulatòria (ETODA) (de 195,9 a 193,4) i a les 
unitats funcionals interdisciplinàries (UFISS) de geriatria (de 10 a 8,4) i de cures pal·liatives (de 16,1 a 14,9) (a les 
UFISS mixtes l'estada mitjana passa de 5,2 a 6,4 dies). 
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A l'atenció en salut mental, l'estabilitat dels recursos de l'any 2012 s'altera amb alguns canvis tant en sentit posi-
tiu com negatiu. Així, es reforça parcialment l'atenció a la població adulta (després d'algunes millores anteriors 
adreçades a la població infantil i jove) a través de l'increment de places per 10.000 persones de més de 18 anys 
d'edat en els centres de dia de salut mental, però es redueix en una unitat el nombre de centres d'internament, 
es contrau novament el nombre absolut de llits disponibles d'hospitalització psiquiàtrica i, per primera vegada en 
anys, es reajusten els recursos d'atenció ambulatòria a través de la integració d'un centre de salut mental i infan-
til (CSMIJ) i d'un de població adulta (CSMA) en altres dos centres. L'activitat reportada indica un incre-
ment/intensificació de l'assistència amb hospitalització i, a diferència del període immediatament anterior, un in-
crement/intensificació de l'activitat ambulatòria adreçada no només a la població infantil i juvenil sinó també a la 
població adulta. 

Finalment, el desembre del 2014 les llistes d'espera d'intervencions quirúrgiques amb temps d'espera màxim ga-
rantit es redueixen una mitjana del 27,9% en comparació amb un any i mig abans (juny del 2013). Per contra, el 
temps mitjà d'espera s'incrementa de 5,45 mesos a 5,77 però, tal com advertia el Síndic de Greuges un any 
abans, cal considerar la possibilitat que es donin casos concrets en què el temps d'espera sigui superior al temps 
teòricament garantit, el qual també se superaria en relació amb determinats procediments en els diferents cen-
tres hospitalaris de l'Institut Català de la Salut (ICS). De la mateixa manera, el desembre del 2014 també es re-
dueixen significativament (el 24,4%) les llistes d'espera per sol·licitar proves diagnòstiques (primera visita a l'es-
pecialista), així com els temps mitjans d'espera (ara de 40 dies, nou menys que al juny del 2013), encara que es 
desconeix l'evolució dels terminis fins al moment en què es fan les proves i fins al moment en què s'obté el diag-
nòstic (segona visita a l'especialista). Finalment, les llistes d'espera per a trasplantaments d'òrgans sòlids creixen 
el 3,1% entre els anys 2013 i 2014 malgrat l'esforç que s'ha dut a terme al llarg de tot l'any i que ha significat 
l'assoliment d'un nou record històric en termes de trasplantament d'òrgans sòlids (concretament, 908, el 7,2% 
més que al 2013). 

El pressupost de la Generalitat de l'any 2014 en despesa pública sanitària disminueix el 5,4% en termes absoluts, 
0,2 punts percentuals en termes de PIB i el 4,9% en termes per càpita. Tanmateix, el pressupost executat per l'A-
grupació Salut de la Generalitat de Catalunya experimenta un augment del 7,6% el 2014, any en què se situa en 
8.895,7 milions d'euros. Entre els anys 2013 i 2014 la despesa pública farmacèutica manté els seus recursos 
pressupostaris, mentre que el percentatge d'aportació dels usuaris i usuàries sobre el PVP dels medicaments 
disminueix del 9,7% al 9,4%. 

La despesa privada en salut se situa l'any 2013 en 2.991,5 milions d'euros, l'1,1% menys que l'any 2012. La seva 
participació sobre la despesa pública en salut pressupostada per la Generalitat i les corporacions locals passa del 
34,2% al 33,7%. La despesa sanitària privada sobre el PIB de Catalunya varia del 3 al 3,1% entre els anys 2011 i 
2012, i a la UE-15 es manté en el 2,3%. Contràriament, pel que fa a Catalunya, el pes de la despesa sanitària to-
tal i de la despesa sanitària pública sobre el PIB disminueix al llarg d'aquest mateix període temporal (del 9 al 
8,7% i del 6 al 5,7%, respectivament), mentre que a la UE-15 el pes de la despesa sanitària total baixa (del 10 al 
9,8%) i el pes de la despesa sanitària pública es manté (en el 7,5%). 

3. EDUCACIÓ  

§ L’any 2014 es registra una evolució positiva en diversos indicadors de rendiment i assoliment de nivells edu-
catius disponibles 

§ Davalla l’abandonament escolar prematur a Catalunya (22,2%), si bé l’objectiu per a l’any 2020 és del 15% 

§ Es compleix l’objectiu relatiu a l’educació superior (47% vs. 40%) 

§ S’incrementa la taxa de graduació de l’ESO i el batxillerat, s’incrementen les persones titulades en FP i millo-
ra la taxa de rendiment dels estudiants universitaris  

§ Aquesta millora contrasta amb el retrocés de la participació de la població adulta en l’aprenentatge perma-
nent 

§ La despesa pública en educació retrocedeix de nou l’any 2014 en termes absoluts i en termes relatius, men-
tre que la despesa privada evoluciona lleument a l’alça 

§ Davalla la despesa pública per alumne en els ensenyaments no universitaris (tant en centres públics com pri-
vats) i en els universitaris 
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§ Es redueixen les beques i ajuts a l’educació obligatòria mentre s’incrementen a l’educació postobligatòria no 
universitària i la universitària 

Els indicadors de rendiment i d’assoliment dels nivells educatius presenten una evolució positiva durant l’any 
2014. En primer lloc, pel que fa als indicadors que avaluen l’assoliment dels objectius educatius de l’Estratègia 
Europa 2020, cal destacar la davallada de la taxa d’abandonament escolar prematur que a Catalunya passa del 
24,7% el 2013 al 22,2% el 2014, si bé encara es manté lluny de l’objectiu fixat per a Espanya l’any 2020 (el 
15%).  

Així mateix, s’assoleix l’objectiu relatiu a l’educació superior, segons el qual la població adulta jove (de 30 a 34 
anys) amb estudis superiors hauria de ser del 40% l’any 2020. Aquest percentatge és del 47% a Catalunya l’any 
2014. De manera paral·lela a aquesta evolució positiva, la taxa de joves de 15 a 29 anys que no estan ocupats ni 
en processos d’educació o formació (indicador relacionat amb els anteriors però no inclòs a l’Estratègia Europa 
2020) també millora, en passar del 23,1% el 2013 al 20,1% el 2014 a Catalunya.  

Cal tenir en compte, però, que la distribució de la població adulta (de 25 a 64 anys) per nivell d’estudis a Catalu-
nya reflecteix pel que fa a l’any 2012 un pes menor de la població amb educació superior (32,2%), però superior 
a la mitjana europea (29%) i lleugerament inferior a la de l’OCDE (33%). Pel que fa a l’educació secundària posto-
bligatòria no universitària, la situació catalana (22,1%) està molt per sota de la de la mitjana de la UE (48%) i 
l’OCDE (44%). 

Així mateix, s’assoleix l’objectiu del Programa Educació i Formació 2020, que pretén que com a mínim el 95% dels 
infants entre 4 anys i l’edat d’escolarització obligatòria participin en l’educació infantil, atès que l’escolarització en 
aquestes edats és una pràctica generalitzada en el nostre sistema educatiu. 

En segon lloc, pel que fa als darrers indicadors de rendiment i progressió en els estudis en els diferents ensenya-
ments (relatius al curs 2012-2013), també es constata una millora respecte dels cursos anteriors: així, la taxa 
d’idoneïtat i la de graduació a l’ESO s’incrementen (aquesta darrera passa del 82,1% al 83,8%), al mateix temps 
que davalla la de repetició i la d’abandonament. En el cas del batxillerat, cal destacar l’increment de 4,2 punts 
percentuals de la taxa de graduació, en passar del 76,5% el curs 2011-2012 al 80,7% el curs 2012-2013, con-
trastant amb l’estabilitat de la taxa dels cursos anteriors. En l’àmbit de l’FP inicial, el nombre total de persones ti-
tulades també manté la tendència creixent dels darrers cursos. Per últim, i pel que fa als estudis universitaris, les 
dades confirmen un increment progressiu de la taxa de rendiment. 

En tercer lloc, l’avaluació de competències que es fa a l’alumnat de sisè de primària i de quart d’ESO evidencia 
una millora dels resultats al llarg dels cursos, a banda de servir com a eina per introduir canvis i millores en la 
pràctica educativa dels centres a partir dels resultats del seu alumnat. En aquest sentit, cal tenir en compte la re-
alització durant el curs 2013-2014 d’un seguit d’auditories pedagògiques en els centres amb uns resultats més 
baixos, i que els resultats de la prova d’enguany confirmen els efectes positius d’aquestes auditories. Així mateix, 
els resultats en llengua catalana i en llengua castellana reflecteixen (tant a sisè de primària com a quart d’ESO) 
que el sistema educatiu català proporciona un coneixement equiparable de les dues llengües oficials a Catalunya. 

La distribució de l’alumnat avaluat en aquestes proves per nivell assolit en cada competència avaluada també 
permet constatar l’evolució en l’assoliment dels objectius del document L’ofensiva de país a favor de l’èxit esco-
lar. Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018, Pla que aglutina l’actuació del Departament 
d’Ensenyament sota l’objectiu de reduir el fracàs escolar a Catalunya. En aquest sentit, cal destacar com a sisè 
de primària menys del 15% de l’alumnat avaluat té un nivell baix en competència en llengua catalana, castellana i 
matemàtica (complint l’objectiu del Pla), mentre que a quart d’ESO només es compleix aquest objectiu en la com-
petència en llengua catalana i en llengua castellana. Per tant, els objectius no s’assoleixen en la competència en 
llengua anglesa (primària i secundària) i matemàtica (només a la secundària).  

Malgrat aquesta evolució positiva general, cal constatar un àmbit on l’any 2014 es dóna de nou un retrocés: la 
participació de la població adulta en l’aprenentatge permanent, atès que la dada registrada enguany (8,3%) és la 
més baixa de la sèrie analitzada i representa la tercera reducció consecutiva, allunyant-se de l’objectiu previst per 
al 2020, segons el qual el 15% de la població adulta (de 25 a 64 anys) hauria de participar en l'aprenentatge 
permanent. 

D’altra banda, tal com ja s’ha apuntat en edicions anteriors d’aquesta Memòria, cal tenir en compte que alguns 
d’aquests indicadors inclouen un biaix de sexe important que reflecteix un millor rendiment i major propensió de 
les dones cap a l’ensenyament, al que seria convenient prestar atenció. Així, tot i que millora lleugerament, el bi-
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aix de sexe és important en l’abandonament escolar prematur, en l’assoliment de l’educació superior i en la parti-
cipació adulta en activitats d’aprenentatge permanent. Un reflex d’aquest darrer fet és, tal com es constata a 
l’apartat, que el pes de les dones és superior al dels homes en els ensenyaments de règim especial així com en la 
formació per a persones adultes, mentre que en altres nivells educatius, com ara els PQPI, els homes tenen major 
pes, possiblement derivat de la seva naturalesa de programa de segona oportunitat. En canvi, aquest biaix no es 
dóna en altres indicadors, com ara la taxa de joves que no estan ocupats ni en processos d’educació o formació o 
en els resultats de les avaluacions de les competències bàsiques a sisè de primària i a quart d’ESO. 

Les dades que recull l’apartat sobre el nombre de persones que cursen els diferents ensenyaments no permeten 
identificar una tendència general, atès que mentre l’alumnat escolaritzat en els ensenyaments de règim general i 
en els de règim especial s’estanca respecte del curs anterior, davalla el nombre de persones que fan formació per 
a adults i creixen els estudiants universitaris. 

L’estancament de l’alumnat escolaritzat en els ensenyaments de règim general (creix el 0,4%) respecte del curs 
anterior pot ser causat en part per una davallada demogràfica en les cohorts més joves, així com per una menor 
entrada de l’alumnat d’origen estranger al sistema, que davalla el 2,2% (3.626 alumnes menys), si bé hi ha altres 
factors que poden compensar els decrements indicats en el total dels alumnes escolaritzats, com ara l’entrada de 
persones als nivells educatius postobligatoris (sobretot l’FP, i en concret els CFGS, que experimenten l’increment 
més intens). 

Pel que fa a l’alumnat d’origen estranger, cal destacar que després d’anys de creixement, el curs 2012-2013 va 
davallar per primer cop (100 alumnes menys, el 0,1% menys en termes relatius), decrement que el curs 2013-
2014 s’ha intensificat. En conseqüència, el pes d’aquest alumnat sobre el total passa del 13,1% al 12,8%, i es 
concentra en major mesura en els centres de titularitat pública, en passar del 84,1% al 84,4%, seguint la tendèn-
cia de cursos anteriors.  

Tenint en compte aquestes dades generals, el Departament d’Ensenyament ha aplicat també el curs 2013-2014 
un seguit de mesures que modifiquen l’oferta formativa de les places del Servei d’Educació de Catalunya (que in-
clou tant els centres públics com els privats concertats), per tal d’adequar-la al màxim a la demanda 
d’escolarització del país, si bé cal tenir en compte que la concreció definitiva d’aquests ajustaments pot tenir 
conseqüències en termes de cohesió social i equilibri territorial. 

Malgrat que el nombre d’alumnes escolaritzats es manté, el curs 2013-2014 el nombre de professors 
s’incrementa (l’1,8%), fet que comporta que la ràtio mitjana alumne/professor davalli o es mantingui respecte al 
curs anterior. Cal destacar que aquestes ràtios mitjanes són inferiors a la mitjana de l’OCDE. 

Un darrer comentari sobre l’FP, i que suposa repetir una dada ja apuntada en l’edició anterior d’aquesta Memòria: 
determinades famílies professionals incrementen el seu alumnat amb independència de la modalitat d’FP; hi des-
taquen l’hoteleria i turisme, segurament en resposta als indicadors de creixement i d’ocupació que presenta 
aquest sector d’activitat. D’altra banda, cal tenir en compte que disposar de les dades relatives a l’oferta inicial 
d’aquests estudis, la demanda dels estudiants i les places definitivament cobertes, així com d’informació relativa 
a l’abandonament prematur dels estudis contribuiria a donar una visió més completa que la proporcionada en 
aquest apartat. 

Pel que fa als estudiants universitaris, cal tenir en compte que després de dos cursos en què van decréixer, el 
curs 2013-2014 s’incrementen el 9,1% respecte del curs anterior, si bé els 189.473 estudiants matriculats no 
assoleixen el total de matriculats el curs 2008-2009 (222.240) ni els matriculats el curs 2010-2011 (227.685). 
Aquest increment es reprodueix en totes les universitats, i pot ser causat tant per factors demogràfics com socio-
econòmics. 

L’anàlisi del finançament de l’educació a Catalunya que es fa en aquest apartat reflecteix com la despesa pública 
en educació retrocedeix de nou l’any 2014 tant en termes absoluts (pressupost i liquidació) com en termes rela-
tius (PIB, pressupost total i per càpita), mentre que la despesa privada evoluciona a l’alça. 

L’any 2013, la despesa pública liquidada de l’ensenyament no universitari disminueix a una taxa superior (3,7%) 
a la que ho fa la despesa pública universitària (2,4%). Pel que fa a les obligacions reconegudes del Programa 
Educació, aquestes disminueixen l’1,7% l’any 2014 i se situen en 4.967,2 milions d’euros. És el cinquè any con-
secutiu que retrocedeixen. 

La despesa pública total en educació, que inclou no només la despesa de la Generalitat sinó la de les altres ad-
ministracions (Estat i corporacions locals), representa el 4,18% del PIB l’any 2011. Aquesta és la dada més recent 



 

39 

MEMÒRIA  
SOCIOECONÒMICA 

I LABORAL DE 
CATALUNYA 2014 

de què disposem per fer una comparativa amb el conjunt d’Espanya i de la UE-28. Constatem que aquest percen-
tatge és significativament inferior al del conjunt d’Espanya (4,82%) i al de la UE-28 (5,25%). 

Al mateix temps, la despesa privada en educació augmenta el 10,9% l’any 2014 i se situa en 1.418,6 milions 
d’euros. La despesa privada en educació passa de l’1,45% a l’1,64% de la despesa privada total i del 0,66% al 
0,74% del PIB entre 2013 i 2014. 

Per últim, cal tenir en compte que la despesa pública per alumne en els centres públics ha disminuït en passar de 
4.172 euros a 3.888 euros entre els anys 2012 i 2013, mentre que la despesa per alumne en els centres privats 
ha disminuït en passar de 2.722 euros a 2.603 euros entre els anys 2012 i 2013. D’altra banda, en relació amb 
la despesa per alumne/a de les universitats públiques catalanes, observem que disminueix l’1,6% i se situa en 
11.017 euros. 

Pel que fa a la política de foment de l’estudi, les dades analitzades permeten constatar com el curs 2013-2014 hi 
ha una reducció significativa de les beques i ajuts a l’educació obligatòria, que contrasta amb l’increment que re-
gistren els ajuts a l’educació postobligatòria no universitària i l’educació universitària. 

Així, pel que fa a l’educació obligatòria i tenint en compte que el gruix de la política de suport a l’estudi en aquest  
àmbit la concentren els ajuts a l’adquisició de llibres i material didàctic, davalla de manera significativa l’import 
destinat a aquest concepte i finançat exclusivament pel Ministeri. El curs 2012-2013 s’hi destinen 3.653.406 eu-
ros, el 68,7% menys que el curs anterior (quan s’hi van destinar 11.663.049 euros), mentre que el curs 2013-
2014, es disposa de 2.304.107 euros, el 36,9% menys. Aquesta quantia representa el 19,7% de la que es va 
atorgar el curs 2011-2012. Aquesta reducció ha comportat un canvi en la distribució dels ajuts, que en lloc d’anar 
dirigits a l’alumne, s’han assignat al determinats centres, per raó de la composició socioeconòmica de l’alumnat i 
del seu entorn, per tal que implementin la reutilització dels llibres de text.  

En l’educació obligatòria també tenen un paper important les beques menjador, que si bé no són una beca o ajut 
a l’estudi pròpiament dit, l’any 2014 han rebut un impuls important amb la homogeneïtzació dels criteris de con-
cessió d’aquests ajuts per a tot el territori català, que ha comportat que es tripliqui el nombre d’alumnes benefici-
aris de l’ajut respecte del curs anterior, en passar de 72.592 a 228.740. 

En l’educació postobligatòria, el curs 2013-2014 s’ha implementat el nou sistema aprovat el 2013, i que ha su-
posat que s’incrementi el total concedit, el 23,1%, en passar de 36.968.000 euros a 45.495.000 euros. D’altra 
banda, les beques i els ajuts finançats pel Ministeri en l’educació universitària s’incrementen el 2% (el nombre de 
beques concedides), si bé l’import total es manté estable. En canvi, les beques i els ajuts que convoca la Genera-
litat de Catalunya incrementen l’import destinat, en particular els ajuts a la mobilitat internacional (el 2,5%); tam-
bé es registra una evolució creixent tant en el nombre de beneficiaris com en l’import destinat a les beques equi-
tat. 

4. HABITATGE 

§ L’any 2014 l’activitat constructora residencial a Catalunya mostra alguns signes de recuperació, si bé 
es manté en nivells mínims històrics. 

§ En el mercat de compra d’habitatge lliure nou, en el conjunt de Catalunya, segueix caient el volum de 
compravendes i el valor mitjà de les transaccions realitzades, Així, la demanda d’habitatge lliure nou 
es manté dèbil en termes agregats i segueix retrocedint, si bé en el cas de la província de Barcelona 
mostra signes de millora en relació amb anys precedents. 

§ En el mercat de compra d’habitatge de segona mà, té lloc un increment significatiu de les compra-
vendes en tots els àmbits provincials de Catalunya, acompanyat d’una clara desacceleració en la cai-
guda dels preus de compra dels habitatges lliures de segona mà. 

§ Conjuntament amb el fet que els segments amb més recursos de la població hagin augmentat la de-
manda d’aquest tipus d’habitatge per satisfer necessitats d’habitatge principal, diferents elements 
apunten a què l’augment de la demanda d’habitatge de compra en el mercat de segona mà està as-
sociada a la demanda d’habitatge com a instrument d’inversió. 

§ Un volum elevat de les compravendes s’està fent amb efectiu; s’està reduint el nombre de llars, 25,3 
milers de llars menys que l’any 2013, que viuen en habitatges en propietat amb pagaments pendents; 
en el conjunt d’entitats creditícies d’Espanya, la relació entre l’import mitjà dels préstecs i el valor de 
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les transaccions realitzades indicaria una exigència per part del comprador d’una aportació en efectiu 
en termes mitjans de pràcticament el 40% del preu de l’habitatge. 

§ Tot i així, se segueix reduint el tipus d’interès de les noves operacions de préstecs hipotecaris i 
s’observa un canvi en la tendència seguida des de l’inici de la crisi per alguns dels indicadors de les 
condicions creditícies per a la compra de l’habitatge -elements que han ajudat a reduir l’esforç teòric 
que significa la compra d’un habitatge-. 

§ Les dades apunten al fet que les noves necessitats d’habitatge principal s’estan cobrint cada vegada 
més a través de la figura del lloguer. El volum de noves contractacions de lloguer segueix en màxims 
històrics. 

§ La política d’habitatge, després de les importants reduccions previstes tant en els pressupostos de 
l’Estat com de la Generalitat els anys 2012 i 2013, mostra el 2014 una lleugera inflexió. 

§ Així, observem que, tal i com passa en el conjunt del pressupost d’habitatge, després de les fortes re-
duccions implementades els anys 2012 i 2013, l’any 2014 mostra una lleugera inflexió en els ajuts i 
les subvencions directes a oferents i demandants d’habitatge derivades dels Plans d’habitatge, amb 
un creixement de l’1,8% en el nombre d’actuacions o ajuts concedits i del 3,7% en l’import concedit 
en ajuts dels programes de lloguer social i rehabilitació d’habitatges. 

L’any 2014 l’activitat constructora residencial a Catalunya mostra alguns signes de recuperació, si bé es manté 
en nivells mínims històrics. Augmenta el nombre d’habitatge iniciats d’obra nova, i es manté l’activitat de rehabili-
tació d’habitatges –actualment,el principal sustentador de l’activitat en el conjunt del sector de la construcció-, 
amb un lleuger augment del nombre de noves obres per reforma d’habitatge. Paral·lelament, però, es redueix el 
nombre d’habitatges acabats al llarg de l’any. 

Aquesta relativa millora de l’activitat constructora residencial, especialment pel que fa a l’obra nova,4

Pel que fa a la branca dels serveis immobiliaris

 no ha estat 
suficient per recuperar l’activitat del conjunt del sector de la construcció, que experimenta una caiguda del 2,4% 
del seu VAB en termes reals, d’acord amb les primeres estimacions de la Comptabilitat Regional (CR);i que ha vist 
reduir la seva ocupació en un 2,7% a Catalunya, segons les dades de l’EPA. Tot i així, aquests retrocessos en 
l’activitat i l’ocupació del sector són clarament inferiors als registrats l’any 2013, i l’evolució trimestral mostra una 
millora de l’activitat i l’ocupació en el darrer trimestre de l’any. 

5 sense lloguer imputats, que inclou la promoció i la intermediació 
immobiliària en l’àmbit de l’habitatge, l’any 2014 a Catalunya té lloc un increment de l’activitat de l’1,6% en ter-
mes reals,ajudat per l’augment, del 23,6%, del total de transaccions immobiliàries d’habitatge -fonamentalment 
per l’augment de les transaccions d’habitatge lliure de segona mà que signifiquen el 90% de totes les compra-
vendes-, i per l’elevada activitat d’intermediació generada pel mercat de lloguer d’habitatge que manté, amb una 
lleu reducció, a nivells màxims les noves contractacions d’habitatges de lloguer, amb prop de 150 mil contractes 
de lloguer registrats per l’INCASOL6

L’agregat dels sectors de la construcció i de serveis immobiliaris hauria estabilitzat pràcticament la seva activitat, 
amb una lleugera caiguda del 0,4% en termes reals, i hauria frenat la destrucció neta d’ocupació, si bé amb un re-
trocés de l’1,9% dels seu nivell d’ocupació. 

 el 2014. Tot i així, el creixement del sector ha anat acompanyat d’una pèrdua 
del 5,2% de l’ocupació respecte de l’any 2013; a més, en aquest cas, amb un comportament que ha empitjorat 
en la segona meitat de l’any, concentrant els dos darrers trimestres pèrdues interanuals d’ocupació. 

Paral·lelament, l’any 2014 s’estabilitza pràcticament el nombre de llars i, per tant, d’habitatges principals, en què 
viu la població catalana, fruït de canvis en els patrons demogràfics de la població i de l’impacte que la crisi està 
tenint sobre els fluxos d’emigració neta de la població catalana. Aquesta estabilitat té lloc amb un augment en 
termes nets –menys intens que en els anys precedents– del nombre absolut de llars que viuen en lloguer, i una 
reducció neta –lleugerament més intensa que la dels anys precedents- del nombre de llars que viuen en habitat-
ges en propietat. Aquesta darrera reducció és conseqüència de la caiguda en termes nets de les llars que viuen 

                                                           
4 Cal tenir en compte que segons les estimacions de la Cambra de Contractistes de Catalunya (CCOC), l’activitat constructora associada a 
l’obra nova d’habitatge significa al voltant del 18% de tota l’activitat del sector de la construcció. 
5 El VAB dels Serveis immobiliaris, calculat per la CR, incorpora el VAB associat als lloguers imputats als propietaris del seu habitatge habitual. 
Per tenir una aproximació a l’activitat econòmica d’aquesta branca a Catalunya, estimem el seu VAB sense els lloguers imputats, deduint al 
VAB dels serveis immobiliaris a Catalunya el pes que en el conjunt d’Espanya significa el VAB d’aquests serveis imputats en la branca de Ser-
veis immobiliaris d’Espanya. 
6 Cal tenir present que l’estadística de contractació de lloguer recull les altes registrades de contractes de lloguer d’habitatge que han diposi-
tat fiança a l’INCASOL i que, per tant, no té en compte les baixes que tenen lloc de contractes de lloguer finalitzats durant l’any. 
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en habitatges en propietat amb pagaments pendents, que compensa amb escreix el lleuger augment de les llars 
que viuen en habitatges en propietat totalment pagats. Es manté així la lenta tendència d’augment del nombre i 
pes de les llars en lloguer en detriment del nombre i pes de les llars en propietat, que han passat de significar el 
19,8% i el 74,3%, respectivament, l’any 2011, a uns pesos del 23,1% i el 72,3%, respectivament el 2014. La  
pèrdua de pes del nombre de llars en habitatge principal en propietat és conseqüència de la caiguda del nombre i 
el pes de les llars en habitatges principals en propietat amb pagaments pendents, que passa entre el 2011 i el 
2014 del 34,1% al 29,7%, respectivament. 

En el mercat de compra d’habitatge lliure nou, sobre una mostra de 60 municipis de Catalunya, les promocions 
en oferta han seguit reduint en general els preus d’oferta amb una desacceleració en la gran majoria dels munici-
pis estudiats. Aquesta desacceleració, però, en el cas de la província de Barcelona, va acompanyada en dinou 
dels quaranta vuit municipis estudiats amb increments dels preus d’oferta, alterant la tendència dels darrers 
anys. En el conjunt de Catalunya segueix caient el volum de compravendes i el valor mitjà de les transaccions rea-
litzades, que es manté un 32% per sobre del preu mitjà de transacció dels habitatges de segona mà, mentre que 
el Ministeri de Foment identifica una reducció del 5% en termes mitjans dels preus de venda. La caiguda de les 
transaccions i el seu valor mitjà respon a l’evolució dels mercats d’habitatge lliure nou en les províncies de Giro-
na, Lleida i Tarragona, mentre que en la província de Barcelona es constata un increment de les transaccions i del 
seu valor mitjà. Per tant, aquestes dades mostrarien que la demanda d’habitatge lliure nou, si bé es manté dèbil 
en termes agregats i segueix retrocedint, en el cas de la província de Barcelona mostra signes de canvi en relació 
amb anys precedents. A la vegada, en termes agregats, tenint en compte que el volum d’habitatges acabats, de 
5.624, és pràcticament igual a les transaccions d’habitatges nous, l’estoc d’habitatges nous buits es mantindria 
en el conjunt del territori en nivells similars als de l’any precedent. 

En el mercat de compra d’habitatge de segona mà, amb una mostra més reduïda –d’onze municipis-, destaca el 
canvi en la tendència seguida els darrers anys en els municipis de Barcelona, Badalona i Girona, on 
s’incrementen els preus d’oferta, mentre que en la resta de municipis els preus d’oferta segueixen caient. A la ve-
gada té lloc un increment significatiu de les compravendes en tots els àmbits provincials de Catalunya, que se si-
tuen clarament per sobre del seu nivell mitjà dels darrers sis anys, si bé són la meitat de les que hi havia abans 
de la crisi. Aquest increment va acompanyat d’una clara desacceleració en la caiguda dels preus de compra dels 
habitatges lliures de segona mà en l’agregat de totes les províncies, que a la vegada conviu amb un increment del 
valor mitjà de les transaccions en el cas de les províncies de Barcelona i Girona. Per tant, aquesta evolució indica 
una certa reactivació de la demanda de l’habitatge lliure de segona mà. Conjuntament amb el fet que els seg-
ments amb més recursos de la població hagin augmentat la demanda d’aquest tipus d’habitatge per satisfer ne-
cessitats d’habitatge principal, diferents elements apunten a què l’augment de la demanda està també associada 
a la demanda d’habitatge com a instrument d’inversió. 

Per una part, el volum de compravendes supera amb escreix el nombre de noves operacions de crèdits i préstecs 
amb garantia hipotecària per a l’adquisició d’habitatges, posant de manifest que un volum elevat de les transac-
cions s’està fent amb efectiu, comportament que recolliria la decisió, tant de persones físiques com jurídiques, de 
col·locació de l’estalvi en habitatge per un augment de les expectatives de rendiment d’aquest tipus d’inversió. 

Per una altra, com ja s’ha comentat, les dades de l’Enquesta contínua d’habitatges indiquen que s’està reduint el 
nombre de llars que viuen en habitatges en propietat, com a conseqüència de la reducció en termes nets, 25,3 
milers de llars menys que l’any 2013, d’aquelles que viuen en habitatges en propietat amb pagaments pendents. 

Finalment, tot i que se segueix reduint el tipus d’interès de les noves operacions de préstecs hipotecaris i que 
s’observa un canvi en la tendència seguida des de l’inici de la crisi per alguns dels indicadors de les condicions 
creditícies per a la compra de l’habitatge -elements que han ajudat a reduir l’esforç teòric que significa la compra 
d’un habitatge-, el nivell que mostren alguns d’aquests indicadors limita encara l’accés al crèdit per a una gran 
part de la població. En aquest sentit, la relació observada en el conjunt d’entitats creditícies d’Espanya entre 
l’import mitjà dels préstecs i el valor de les transaccions realitzades indicaria una exigència per part del compra-
dor d’una aportació en efectiu en termes mitjans de pràcticament el 40% del preu de l’habitatge. 

Així, per primer any des de l’inici de la crisi, l’augment de les noves operacions de crèdit a l’habitatge en el conjunt 
d’Espanya i de les hipoteques constituïdes sobre habitatges urbans a Catalunya conviuen amb una reducció del 
4,1% al llarg del 2014, del saldo viu del crèdit a les famílies per a l’adquisició i rehabilitació de l’habitatge, que 
segueix dominada pels processos d’amortització del deute pendent per part de les llars. 

És molt possible que la millor evolució de l’ocupació i l’activitat econòmica, l’any 2014, hagi frenat la caiguda de 
la renda familiar disponible per llar; tot i així, seguim en taxes d’atur molt elevades, especialment pel que fa a la 
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població més jove i en edat d’emancipació, la qual cosa encara estaria determinant en el mercat de compra una 
demanda d’habitatge principal -i una disposició al pagament- en una situació de debilitat. De totes maneres, la 
millora de l’activitat, especialment pel que fa al sector turístic, i del potencial de rendibilitat en el sector de 
l’habitatge indiquen que la demanda d’habitatge pel motiu d’inversió estaria millorant. 

Aquestes dades apunten, per tant, a què les noves necessitats d’habitatge principal s’estan cobrint cada vegada 
més a través de la figura del lloguer. El volum de noves contractacions de lloguer segueix en màxims històrics, si 
bé amb un lleuger retrocés del 0,3% respecte del 2013. L’increment de l’oferta d’aquesta forma de tinença se-
gueix repercutint en una reducció del lloguer anual mitjà de les noves contractacions, del 0,5%, que, tot i així, mo-
dera la seva caiguda en els quatre àmbits provincials, i se situa per al conjunt de Catalunya en els 539,5 euros al 
mes. 

En aquest sentit, l’any 2014 se segueix produint un encariment relatiu de l’opció de lloguer davant l’opció de 
compra que alimenta el major esforç que, en relació a la seva renda disponible, fan les llars en lloguer per fer 
front a la despesa d’accés a l’habitatge. Des de l’any 2008, moment en què tant l’import dels nous contractes de 
lloguer com l’import anual mitjà de les noves quotes hipotecàries havien assolit el darrer màxim, l’ajust en els 
nous contractes de lloguer ha estat del 20,4%, mentre que l’ajust de l’import anual de les noves quotes hipotecà-
ries ha estat del 32,2%. 

Paral·lelament, el mercat de compra d’habitatge protegit a Catalunya augmenta les compravendes el 2014, sobre-
tot per l’evolució del mercat protegit de segona mà, amb un increment del nombre de transaccions del 66,2%, 
fins a 1.142 compravendes, i una reducció del preu mitjà segons taxacions del 3,2%. 

La política d’habitatge després de les important reduccions previstes tant en els pressupostos de l’Estat com de 
la Generalitat els anys 2012 i 2013, mostren el 2014 una lleugera inflexió, si bé se situa en un nivell de despesa, 
de 256,4 milions d’euros, que és pràcticament la meitat del que havien assolit anualment, en termes mitjans, en 
els primers cinc anys de la crisi. El 16,4% d’aquesta despesa, 42 milions d’euros, està previst destinar-la a inver-
sions reals. 

Cal, a més, tenir en compte que els pressupostos del 2014 de la Generalitat de Catalunya també preveuen una 
despesa fiscal o benefici fiscal7 orientat a la política d’habitatge, de 1.280,3 milions d’euros,8

L’impacte de la crisi i les mesures de reducció del dèficit públic han reorientat els objectius de la política de 
l’habitatge, fet que es posa de manifest tant en l’aprovació del Pla estatal de l’habitatge 2013-2016, aprovat 
l’abril del 2013,

 que significa una 
reducció del 12,5% en relació amb el 2013. Aquesta reducció respon principalment al gir en la política de benefi-
cis fiscals a l’habitatge duta a terme a nivell estatal, que des del 2013 ha eliminat la deducció en l’IRPF per 
l’adquisició de l’habitatge habitual, si bé es manté amb caràcter retroactiu per als habitatges adquirits amb ante-
rioritat a aquesta data. 

9 com, més recentment, en l’aprovació, el maig del 2014, del nou Pla per al dret a l’habitatge, de 
la Generalitat de Catalunya. El primer té com a objectiu el foment del lloguer i l’impuls de la rehabilitació, amb es-
pecial atenció als grups socials més vulnerables, i amb la finalitat de reactivar l’activitat en el sector de la cons-
trucció. Aquest Pla no preveu línies de foment de l’habitatge protegit de nova construcció, si bé preveu el mante-
niment de les ja existents aprovades pels plans estatals de l’habitatge anteriors a través del Programa de subsi-
diació de préstecs convinguts. Pel que fa al nou Pla per al dret a l’habitatge de la Generalitat de Catalunya, en lí-
nia amb les actuacions del Pla estatal, s’estructura a partir de dos eixos prioritaris. Per una part, l’eix social, que 
té com a objectiu evitar la pèrdua de l’habitatge per motius econòmics, facilitar-ne l’accés en condicions assequi-
bles i incentivar l’entrada al mercat de lloguer d’habitatges desocupats. Per una alta, l’eix econòmic, amb 
l’objectiu d’incentivar la reactivació de la promoció d’habitatge protegit de nova construcció, i de promoure la re-
habilitació. El Pla orienta els ajuts públics a l’habitatge a partir de tres grans línies d’actuació: la primera, referent 
a les actuacions dels programes socials d’habitatges, com són els ajuts al pagament de l’habitatge i la mediació 
per al lloguer social;10

                                                           
7 La despesa fiscal o beneficis fiscals es defineix com l’expressió xifrada de la disminució d’ingressos tributaris que previsiblement es produirà 
al llarg de l’any com a conseqüència de l’existència d’incentius fiscals orientats a l’assoliment de determinats objectius de política econòmica i 
social. 

 la segona, que es refereix a la rehabilitació d’habitatges i d’edificis d’habitatges; i la terce-

8Cal tenir en compte que els beneficis fiscals estimats per Catalunya a partir de l’any 2014 incorporen els beneficis fiscals derivats de la nor-
mativa estatal i que afecten principalment els beneficis fiscals de l’IRPF i de l’IVA relacionats amb polítiques de l’habitatge, i que sumen per 
aquest any un import de 347,3 milions d’euros que no es tenen en compte en els anys precedents. 
9Reial decret 233/2013, de 5 d’abril, pel qual es regula el Pla estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació edificatòria, i la rege-
neració i renovació urbanes, 2013-2016. BOE núm, 86, de 10.04.2013. 
10 Si bé el nou Pla pel dret a l’habitatge de Catalunya inclou els ajuts a la mediació de les borses de lloguer social dins dels programes 
d’habitatge social, al llarg de l’anàlisi del capítol d’habitatge aquests ajuts se sumen amb els ajuts a la promoció d’habitatge de protecció ofi-

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3780�
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3780�
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ra, dedicada a la promoció i qualificació d’habitatges amb protecció oficial per destinar-los a venda, lloguer o al-
tres usos. Ni en el Pla estatal ni en el Pla de Catalunya es preveu cap línia d’actuació per ajudar a finançar la 
compra de sòl destinat a nova construcció d’habitatge protegit. 

Les dades disponibles permeten fer un seguiment parcial de les subvencions o els ajuts directes en la política 
d’habitatge de la Generalitat i d’una part d’aquelles que es desprenen del Pla de l’Estat, però no de l’execució de 
tot el pressupost previst en polítiques d’habitatge. Així, observem que, tal i com passa en el conjunt del pressu-
post, després de les fortes reduccions implementades els anys 2012 i 2013 que van deixar -tant en nombre 
d’actuacions com en l’import global- els ajuts a l’habitatge a pràcticament la meitat del valor que havien assolit, 
en termes mitjans, els cinc primers anys de crisi, l’any 2014 mostra una lleugera inflexió amb un creixement de 
l’1,8% en el nombre d’actuacions o ajuts concedits i del 3,7% en l’import concedit en ajuts dels programes de llo-
guer social i rehabilitació d’habitatges.11

Les actuacions, en nombre d’habitatges i/o famílies, que han rebut ajuts al llarg del 2014 mostren un concentra-
ció d’aquestes en els programes socials d’habitatge que han passat de concentrar el 51,5% de totes les actuaci-
ons en termes mitjans en els anys 2007-2011 a significar el 74,1% el 2014; contràriament, les actuacions amb 
ajut sota els programes de rehabilitació han perdut pes, i han passat de significar el 36,6% de totes les actuaci-
ons els anys 2007-2011 al 19,8%; mentre que les actuacions subvencionades pels programes relacionats amb la 
promoció d’habitatges amb protecció oficial o que posen en oferta habitatges assequibles a través de les borses 
de mediació són les que més pes han perdut, en passar del 12,6% al 6,1% l’any 2014. 

 

En aquest sentit es pot destacar que l’esforç principal fet els darrers anys en la política d’ajuts a l’habitatge es 
concentra en els programes social d’habitatge, que augmenta el pes tant del nombre d’actuacions com el pes de 
l’import agregat dels ajuts en un context de necessitats creixents fruït de l’impacte de la crisi sobre el nombre de 
famílies en situació de vulnerabilitat econòmica. Tot i que l’any 2014 es manté l’import dels ajuts i es redueix, 
només lleugerament, el nombre de llars/habitatges subvencionats a través d’aquests programes, el nivell de fa-
mílies cobertes actualment per aquest Programa és un 31% més baix que l’observat durant els anys 2007-2011, i 
l’import que s’hi destina el 41% menor. Aquesta davallada respon a la desaparició progressiva de la renda bàsica 
d’emancipació, destinada al lloguer per a joves i finançada directament per l’Estat, que ha passat d’actuar sobre 
30,3 milers de llars/habitatges, en mitjana anual dels anys 2007-2011, a actuar sobre 6,6 milers de 
llars/habitatges que encara mantenen el dret l’any 2014, mentre que l’import global dels ajuts ha passat de 62,2 
milions d’euros anuals a 8,8 milions el 2014. Pel que fa als ajuts d’aquests programes finançats directament per 
la Generalitat, els augments tant de les llars beneficiàries com de l’import global dels ajuts de l’any 2014 han 
permès superar els nivells existents en els primers anys de crisi. Així, s’ha passat d’actuar sobre 24,2 milers de 
llars/habitatges, en mitjana anual dels anys 2007-2011, a actuar sobre 30,9 milers de llars/habitatges l’any 
2014, mentre que l’import global d’aquestes subvencions ha passat de 54,2 milions d’euros anuals a 60,0 mili-
ons el 2014, si bé amb una caiguda dels imports mitjans dels ajuts. 

L’any 2014 augmenta prop d’un 20% tant l’import dels ajuts com el nombre d’habitatges subvencionats a través 
dels programes de rehabilitació d’habitatges. Tot i així, i malgrat ser un dels eixos prioritaris del nou Pla ple dret a 
l’habitatge, els seus nivells són un 80% i un 74% inferiors, respectivament, als que anualment existien els anys 
2007-2011. El nombre d’actuacions que han rebut algun tipus d’ajut per a la rehabilitació ha passat de 38,3 mi-
lers d’habitatges anuals els anys 2007-2011 a 10,0 milers d’habitatges l’any 2014, mentre que l’import global 
d’aquests ajuts ha passat de 84,8 milions d’euros anuals a 17,9 milions d’euros el 2014. Aquest retrocés ha 
afectat tant els habitatges del parc públic, com, amb més intensitat,als del parc privat. 

Finalment, en el cas dels ajuts relacionats amb la promoció d’habitatge de protecció oficial o la posada en oferta 
d’habitatges assequibles a través de les borses de mediació, si bé no disposem de l’import global dels ajuts, l’any 
2014 es redueixen el 5,1% les actuacions en nombre d’habitatges. El nombre d’habitatges subvencionats és, així, 
el 77% inferior als que rebien ajuts en els anys 2007-2011, i passen de 13.280 habitatges a 3.096 l’any 2014. 

El nombre d’habitatges iniciats amb protecció oficial de nova construcció l’any 2014 és de 992, amb un incre-
ment del 46,3% respecte de 2013, si bé se segueix situant per sota de la mitjana dels darrers anys -2006-2013-
,en els quals s’han iniciat en termes mitjans 6.131 habitatges protegits per any. El pes d’aquest tipus de promo-
cions sobre el total d’habitatges iniciats s’ha situat l’any 2014 en el 25,8%, i augmenta el seu pes respecte del 
2013. 

                                                                                                                                                                                                 
cial per tal de facilitar la comparativa amb anys precedents, i perquè conceptualment són ajuts als agents que gestionen la xarxa i que fan 
possible un augment de l’oferta disponible d’habitatges assequibles.   
11 No es disposa de l’import global dels ajuts que s’ha atorgat a través dels programes relacionats amb la promoció d’habitatges de protecció 
social.  
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Atenent el tipus de promoció, l’any 2014 s’observa que les promocions de lloguer protegit, amb una reducció del 
42,3% respecte del 2013, han perdut pes i representen el 3,0% del total de la protecció iniciada, mentre que les 
promocions d’habitatge de compra en signifiquen el 37,5% i s’han reduït el 30,7%. Així mateix, s’han iniciat 474 
habitatges de lloguer amb opció a compra, que signifiquen el 47,8% del total. L’any 2014 s’han iniciat 116 habi-
tatges del Programa de remodelació de barris i signifiquen l’11,7% del total. 

Per tipus de promotor l’augment en la nova promoció d’habitatge protegit l’any 2014 ha afectat amb més intensi-
tat els promotors sense ànim de lucre, que han iniciat el 57,6% més d’habitatges que el 2014, especialment per 
l’activitat de l’INCASÒL, que ha augmentat el nombre de promocions, el 181,1%, i passa a ser el promotor amb 
més importància en termes relatius. Els promotors privats, amb un augment del 34,6% dels habitatges protegits 
iniciats,es mantenen com els principals promotors d’habitatges protegits, amb un 44,0% del total, seguits de 
l’INCASÒL, que incrementa relativament el seu pes, fins al 26,9% del total; els ajuntaments, amb un 17,8%; men-
tre que les ESAL el redueixen fins a l’11,3% del total. Així,el 2014 els promotors sense ànim de lucre han promo-
gut el 56,0% de tots els habitatges protegits. 

Aquestes xifres encara estan lluny de les necessitats d’una part cada vegada més gran de la població amb dificul-
tats per a l’accés a l’habitatge, que es posa de manifest en l’increment dels darrers anys del nombre d’inscrits en 
el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial. L’any 2014 hi ha 76.852 unitats de convivència 
inscrites en el Registre, i les noves inscripcions han estat de 12.915 unitats de convivència, amb una evolució 
clarament per sobre tant dels habitatges de protecció oficial acabats durant aquest any, com dels lliuraments 
provinents del parc públic de la Generalitat, que han estat de 1.059 habitatges i 1.440 habitatges, respectiva-
ment. Aquestes dades mostren també que l’increment dels inscrits té lloc en pràcticament tot el territori català. 

També cal tenir en compte que en els darrers anys s’ha mantingut estable l’estoc d’habitatges disponible, bàsi-
cament en diferents formes de lloguer per sota del preu de mercat, que estan en oferta a través del parc públic 
d’habitatges de la Generalitat gestionats per l’AHC, els habitatges obtinguts a través de la Xarxa de Mediació de 
Lloguer Social i, en menor mesura, dels habitatges de la Xarxa d’Inclusió Social, gestionada per entitats sense 
ànim de lucre.  L’any 2014 a través d’aquests tres instruments es disposa de 24.760 habitatges, la gran majoria 
dels quals estan ocupats. En aquest sentit cal destacar que, tot i l’esforç dels darrers anys, la Generalitat de Cata-
lunya encara té un 7,8% del seu parc d’habitatges buit. 

5. PROTECCIÓ I INCLUSIÓ SOCIAL 

§ L’any 2014, hi ha 1.721.934 pensions (entre contributives i no contributives) a Catalunya, l’1,3% més que 
l’any 2013, un creixement lleugerament inferior a la mitjana del decenni 2004-2014. 

§ Les pensions es revaloren el 0,25% l’any 2014, en aplicació per primera vegada de l’índex de revaloració de 
les pensions. L’any 2014, l’augment de la quantia mitjana de les pensions a Catalunya (l’1,8%) és inferior al 
dels darrers cinc anys i a la mitjana del decenni 2004-2014, com a conseqüència dels ajustos que s’han anat 
produint en els últims anys de crisi en la revaloració anual de les pensions. 

§ Augmenta per primera vegada en sis anys la relació entre afiliacions i pensions a Catalunya, que passa de 
l’1,77 a l’1,78 entre l’any 2013 i el 2014. Aquesta dada positiva contrasta amb la disminució del Fons de Re-
serva de la Seguretat Social, que passa dels 53.744 als 41.634 milions d’euros. 

§ La renda mitjana anual de les llars catalanes disminueix any rere any des del 2009. L’any 2013 se situa en 
els 30.423 euros. Entre els anys 2009 i 2013 augmenta la desigualtat en la distribució de la renda entre el 
quintil inferior i superior de la renda (indicador S80/S20).12

§ El 24,3% de la població catalana es troba en risc de pobresa o exclusió social (AROPE) a Catalunya l’any 
2013. Entre el 2009 i el 2013, la taxa AROPE augmenta dos punts, si bé a partir del 2012 comença a regis-
trar un descens lleu, però progressiu. 

  

§ El risc de pobresa afecta el 19,8% de la població a Catalunya l’any 2013, cinc dècimes més que l’any anteri-
or. El perfil de la població afectada canvia: l’any 2013, per primera vegada el risc de pobresa masculí és su-
perior al femení. El risc de pobresa afecta ja el 27,3% dels menors de 16 anys (2013). 

§ En l’àmbit de Catalunya s’han posat en marxa diverses mesures per fer front a la vulnerabilitat econòmica de 
les llars, especialment pel que fa a la pobresa energètica. 

                                                           
12 Les dades sobre renda de l’Enquesta de condicions de vida (ECV) donen informació sobre els ingressos de l’any anterior al de realització de 
l’Enquesta. Per tant, en l’Enquesta de l’any 2013 es pregunta sobre els ingressos obtinguts l’any 2012.  
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§ L’any 2014 es tanca amb 27.071 expedients vigents de l’RMI, el 8,3% més en un any. L’any 2014 és el se-
gon any en què es registren augments dels expedients de la prestació, després que els anys 2011 i 2012 es 
registressin disminucions dels expedients.  

§ Fins a finals de l’any 2014 (i des de l’entrada en vigor de la Llei 39/2006), s’han registrat 501.072 sol·licituds 
de valoració de la dependència a Catalunya. Des de l’any 2009, el nombre de sol·licituds registrades anual-
ment a Catalunya ha anat disminuint. Des de l’any 2012, l’SCAAD perd persones beneficiàries any rere any.  

 

L’any 2014, s’han registrat 1.721.934 pensions (entre contributives i no contributives), amb un increment intera-
nual de l’1,3%, lleugerament inferior a la mitjana del decenni 2004-2014. Les més nombroses són les pensions 
contributives de jubilació, les quals suposen el 61,3% del total de les pensions del sistema. Al llarg del període 
2004-2014, les pensions contributives creixen, mentre que les no contributives registren una disminució en 
aquests deu anys.  

Les pensions de la Seguretat Social s’han revalorat el 0,25% l’any 2014, en aplicació per primera vegada de 
l’índex de revaloració de les pensions, que substitueix l’índex de preus al consum com a referència per a 
l’actualització de les pensions. L’any 2014 la quantia mitjana de les pensions registra un augment de l’1,8%, infe-
rior al dels últims cinc anys, en els quals es registren increments al voltant del 3%, i inferior a la mitjana del de-
cenni 2004-2014 (4,3%), com a conseqüència dels ajustos que s’han anat produint en els últims anys de crisi en 
la revaloració anual de les pensions: l’any 2011 se’n va congelar la quantia; el 2012 es van incrementar l’1%; i 
l’any 2013 les pensions van pujar l’1% amb caràcter general i el 2% les que no superaven els 14.000 euros anu-
als.  

Amb relació a les altres prestacions de la Seguretat Social, les de maternitat i paternitat registren enguany una 
nova disminució.13

Altres qüestions que cal destacar en matèria de Seguretat Social són les següents: han passat a computar-se en 
la base de cotització una sèrie de conceptes retributius que, fins al moment, n’estaven exclosos i, alhora, han 
passat a computar-se en la seva integritat altres conceptes que amb anterioritat tenien alguna limitació al respec-
te.

 L’ampliació de la prestació de paternitat a quatre setmanes es torna a ajornar fins a l’1 de ge-
ner del 2016. D’altra banda, enguany s’observa un augment de la mitjana mensual dels processos d’incapacitat 
temporal, després d’uns anys de disminució, com a conseqüència de l’evolució de l’ocupació i de la disminució 
del nombre de persones protegides per les diferents contingències.  

14 Així mateix, s’ha establert un nou sistema de liquidació i d’ingrés de quotes de la Seguretat Social, en el qual 
la TGSS liquida directament les obligacions de cotització a les empreses, i que substitueix al model tradicional 
d’autoliquidació.15

Pel que fa als drets i les obligacions de la Seguretat Social reconeguts en l’àmbit de Catalunya, tant els ingressos 
liquidats per cotitzacions com els altres ingressos han disminuït entre els anys 2013 i 2014; d’altra banda, les 
despeses en pensions s’han mantingut pràcticament estabilitzades entre aquests dos anys, mentre que les altres 
despeses han augmentat. En conseqüència, el dèficit d’aquestes partides de la Seguretat Social augmenta de 
3.884,3 a 7.359,1 milions d’euros entre 2013 i 2014.  

  

L’any 2014, el creixement superior del nombre de persones afiliades respecte del nombre de pensions permet 
augmentar per primera vegada, des de fa sis anys, la relació entre afiliacions i pensions, que passa de l’1,77 a 
l’1,78 entre l’any 2013 i el 2014. Aquesta dada positiva contrasta amb la disminució del Fons de Reserva de la 
Seguretat Social, que passa dels 53.744 als 41.634 milions d’euros, com a conseqüència d’una disposició per 
part del Govern de 15.300 milions d’euros, en part compensada per una dotació amb càrrec als excedents de les 
mútues de 279 milions d’euros i pels rendiments del propi Fons de 2.911 milions d’euros. L’import del Fons per-
metria finançar 0,4 mesos de pensions contributives. 

Respecte dels resultats de l’Enquesta de condicions de vida (ECV), cal aclarir que l’any 2013 s’ha adoptat una 
nova metodologia respecte de la producció de dades relatives als ingressos de les llars i que, en conseqüència, es 
produeix un trencament de la sèrie. L’Idescat ha realitzat unes estimacions retrospectives dels principals indica-

                                                           
13 Llei 36/2014, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015. 
14 Reial decret llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupabilitat de les persones tre-
balladores. 
15 Llei 34/2014, de 26 de desembre, de mesures en matèria de liquidació i ingrés de quotes de la Seguretat Social.  
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dors des de l’Enquesta del 2009 comparables amb les dades del 2013. D’altra banda, les dades sobre ingressos 
de l’ECV fan referència a l’any anterior al de realització de l’Enquesta.   

L’any 2013, la renda mitjana de les llars catalanes s’ha situat en els 30.423 euros. Aquesta xifra ha disminuït any 
rere any des de l’any 2009. D’altra banda, l’evolució de l’indicador S80/S20 entre els anys 2009 i 2013 indica 
que ha augmentat la desigualtat en la distribució de la renda entre el quintil superior respecte dels ingressos del 
quintil inferior. Pel que fa a l’evolució d’aquest indicador al llarg de la crisi (2007-2013), Espanya és l’Estat de la 
UE28 en el que més ha augmentat la desigualtat, juntament amb Croàcia.  

En el marc de l’Estratègia Europa 2020, el resultat de l’indicador AROPE mostra que el 24,3% de la població cata-
lana es troba en risc de pobresa o exclusió social l’any 2013, és a dir, que gairebé una de cada quatre persones 
viu per sota del llindar de risc de pobresa, és membre d’una llar en situació de privació material severa, o viu en 
una llar amb una intensitat del treball molt baixa. Al llarg del període 2009-2013, el valor de la taxa AROPE ha 
augmentat dos punts a Catalunya, si bé a partir de l’any 2012, el percentatge de població en aquesta situació 
comença a registrar un descens lleuger però progressiu. Pel que fa a l’evolució dels factors que componen la taxa 
en el període 2009-2013, s’observa un increment de 0,5 punts del risc de pobresa i un increment important dels 
altres dos factors: el 92,9% el referit a la intensitat del treball molt baixa i el 96,8% el relatiu a la privació material 
severa. Per tant, són aquests dos últims factors els responsables de l’augment de les persones en situació de risc 
de pobresa o exclusió social entre els anys 2009 i 2013.  

En concret, el risc de pobresa afecta el 19,8% de la població a Catalunya l’any 2013 (la taxa ha augmentat cinc 
dècimes respecte de l’any 2012). Es considera que estan en risc de pobresa les persones que tenen uns ingres-
sos per sota d’un determinat llindar (60% de la renda mediana), el qual l’any 2013 se situa en els 9.422,6 euros 
a Catalunya. Al llarg del període 2009-2013, aquest llindar no ha deixat de baixar, la qual cosa denota una baixa-
da dels ingressos de la població. També significa que les persones en risc de pobresa són més pobres.  

D’altra banda, de l’evolució de la composició de la pobresa en el període 2009-2013, es conclou que el perfil de 
les persones que es troben en aquesta situació ha canviat: l’any 2013 es registra per primera vegada un risc de 
pobresa masculí superior al femení, conseqüència d’una disminució de la taxa femenina al llarg del període i d’un 
augment de la masculina, sobretot en els homes en edat laboral (de 16 a 64 anys). D’altra banda, el risc de po-
bresa afecta ja el 27,3% dels menors de 16 anys l’any 2013, mentre que la població de 65 anys i més afectada 
pel risc de pobresa és del 12,4%, amb una disminució important de la taxa entre l’any 2009 i el 2013, la qual co-
sa podria ser un efecte estadístic derivat de l’estabilitat dels ingressos d’aquest grup de població front al descens 
generalitzat d’aquests en la resta de la població. Atès que, pel que fa al risc de pobresa infantil, es pren en consi-
deració la capacitat de la llar en la que viuen els menors, cal considerar que l’increment de les llars sense ocupa-
ció i de les llars sense cap ingrés té una relació directa amb les elevades xifres de pobresa dels infants i adoles-
cents. Al llarg del període 2009-2013, les primeres s’han incrementat el 22,5% i les segones el 43,7%.  

En l’àmbit de la inclusió social, l’any 2014 s’ha establert el Fons d’Ajuda Europea per a les Persones més Desafa-
vorides per al període comprès entre l’1 de gener del 2014 i el 31 de desembre del 2020,16 amb l’objectiu espe-
cífic de pal·liar les pitjors formes de pobresa. En el marc del Semestre europeu, el Programa nacional de reformes 
d’Espanya 201417 preveu la promoció de mesures per combatre l’empitjorament dels perfils de pobresa i exclusió 
social, així com d’actuacions específiques dirigides als col·lectius amb dificultats especials per accedir al mercat 
de treball. En el marc del Pla nacional d’inclusió social 2013-2016, de caràcter estatal, destaca la previsió de la 
reforma de la legislació de protecció a la infància. D’altra banda, en l’àmbit de Catalunya, s’han posat en marxa 
diverses mesures per fer front a la vulnerabilitat econòmica de les llars, especialment pel que fa a la pobresa 
energètica, per tal que les persones que es trobin en aquesta situació no pateixin talls de subministrament durant 
determinats períodes crítics que es fixaran anualment. Alhora, es crea un Fons d’Atenció Solidària en matèria de 
subministraments bàsics.18

La renda mínima d’inserció (RMI) és una prestació destinada a les persones amb dificultats econòmiques i socials 
greus per afavorir-ne la seva inserció o reinserció social i laboral. El nombre d’expedients vigents de la prestació el 
31 de desembre del 2014 és de 27.071, un total de 2.083 expedients més que els vigents el 31 desembre del 
2013, la qual cosa suposa un augment del 8,3% en un any. Aquest increment és lleugerament superior al regis-
trat l’any 2013, després de dos anys de disminució del nombre d’expedients de la prestació, la qual va ser espe-
cialment important l’any 2011, en què es van restringir els seus criteris d’accés. Així mateix, l’any 2012 

      

                                                           
16 Reglament(UE) núm. 223/2014 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de març del 2014, relatiu al Fons d’Ajuda Europea per a les Per-
sones més Desafavorides.  
17 Aprovat en la reunió del Consell de Ministres de 30.04.2014.  
18 Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de 
la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum.   
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s’eliminava el caràcter universal i garantit de l’RMI i s’establia que la seva concessió quedava supeditada a les 
disponibilitats pressupostàries. Amb anterioritat a l’any 2011, s’havia registrat un període d’increments impor-
tants dels expedients, com a conseqüència de la situació econòmica i del seu impacte sobre l’ocupació.   

En relació amb la reforma de l’RMI de l’any 2012, l’Informe del Síndic al Parlament de l’any 2014 ha posat de 
manifest que la condicionalitat de la concessió de la prestació a les disponibilitats pressupostàries ha suposat 
que a la pràctica, en els anys anteriors, s’hagin aprovat només els casos més extrems. L’Informe també assenyala 
que caldria modificar el règim de còmput d’ingressos per tenir dret a la prestació, atès que actualment es comp-
tabilitzen les prestacions de les persones amb dependència de la unitat familiar, mentre que aquestes prestaci-
ons s’haurien de destinar a cobrir les necessitats d’aquestes persones, d’acord amb la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.  

D’altra banda, l’any 2014 continua inalterat l’import que el 2011 es va fixar per a la quantia bàsica i els comple-
ments de l’RMI. No obstant això, la quantia mitjana de la prestació augmenta el 8,6% l’any 2014, per segon any 
consecutiu. D’altra banda, enguany el nucli familiar passa a ser la tipologia familiar més nombrosa dels expedi-
ents vigents (anteriorment ho havien estat les persones soles): d’acord amb la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya (2014), aquest canvi de les llars que reben l’RMI reflecteix l’impacte de la crisi en totes les 
formes de convivència familiar. Pel que fa al tipus de problemàtica dels expedients, el motiu laboral i la monopa-
rentalitat segueixen sent els més freqüents l’any 2014, fet que evidencia l’aparició de nous riscos socials i de si-
tuacions de vulnerabilitat noves.  

Els canvis en el perfil del risc de pobresa i de l’exclusió social es fan palesos en l’evolució de la demanda dels 
serveis socials d’atenció primària. L’actuació que més augmenta l’any 2013 és la consistent en prestacions eco-
nòmiques, encara que en menor mesura que els anys anteriors. D’altra banda, les problemàtiques més freqüents 
l’any 2013 són les de tipus econòmic i les laborals, les quals són també les que més s’han incrementat des de 
l’inici de la crisi (2007-2013): el 87,9% les laborals i el 61,4% les econòmiques.  

El nombre de persones usuàries dels serveis bàsics d’atenció social ha estat de 939.588 (el 12,4% de la població 
catalana) l’any 2013, la qual cosa suposa una disminució en termes interanuals, després d’uns anys 
d’increments que havien arribat fins al 17,7% l’any 2010. D’altra banda, respecte de l’evolució del nombre de 
persones professionals de les àrees bàsiques de serveis socials (2004-2013), s’observa que es registren incre-
ments de fins al 21,6% (l’any 2008), i del 81,1% (l’any 2009); a partir del 2009, els increments interanuals són 
més petits fins que, finalment, en dos anys (2012 i 2013), es registra una disminució de 25 persones professio-
nals.    

En l’àmbit dels serveis socials, es prorroguen el Pla estratègic de serveis socials de Catalunya 2010-2013 i el Pla 
de qualitat de serveis socials de Catalunya 2010-2013. També es prorroga la Cartera de serveis socials 2010-
2011 i se n’amplia la vigència fins al 31 de desembre de 2014, mitjançant la Llei de pressupostos de la Generali-
tat de Catalunya per a l’any 2014. 

Les prestacions de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència s’integren en el Sistema Català 
de Serveis Socials. Des de l’entrada en vigor de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de dependència, i fins al 31 de desembre del 2014, s’han registrat 
501.072 sol·licituds de valoració de la dependència a Catalunya. Des de l’any 2009, el nombre de sol·licituds re-
gistrades anualment ha anat disminuint. D’altra banda, el 31 de desembre del 2014, hi ha 145.618 persones 
beneficiàries del Sistema Català per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD). Des del 2012, l’SCAAD 
perd persones beneficiàries any rere any.  

Pel que fa a les prestacions actives del sistema, s’observa que, el 31 de desembre del 2014, el 54,9% de les 
prestacions són econòmiques i que, en concret, el 50,8% són prestacions econòmiques per cures en l’entorn fa-
miliar. Pel que fa a les prestacions de servei, destaquen la prestació residencial per a gent gran, l’ajuda a domicili 
i la teleassistència. Si es té en compte l’evolució de les prestacions de l’SCAAD, s’observa que les prestacions de 
servei han anat guanyant terreny respecte de les econòmiques any rere any.   

En l’àmbit de la dependència a Catalunya, l’any 2014 es reactiven les prestacions vinculades al servei de resi-
dència (PEVS), que havien estat suspeses des del mes d’agost del 2013 per motius econòmics, per a l’accés a les 
quals s’està donant prioritat a les persones que estan en una situació de gran dependència (Grau III).19

                                                           
19 Ordre BSF/339/2014, de 19 de novembre, de modificació de l’Ordre ASC/433/2007, de 23 de novembre, per la qual s’estableixen els cri-
teris per determinar l’import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) en l’àmbit terri-
torial de Catalunya.  

 D’altra 
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banda, s’estableix un nou sistema de càlcul de les PEVS, a partir de la inclusió del patrimoni, a més de la renda, 
com a variable que s’ha de tenir en compte per determinar la capacitat econòmica de la persona beneficiària i, 
per tant, el grau de copagament.20

Pel que fa al pressupost de l’Agrupació Benestar i Família per a l’any 2014, es redueix l’11,5% respecte de l’any 
anterior. En canvi, en termes d’obligacions reconegudes, la despesa del Departament augmenta lleugerament el 
0,2%, trencant-se una sèrie de tres anys seguits de reducció de les obligacions reconegudes. La partida més im-
portant del pressupost és la de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència (el 70% del pressu-
post total). L’import destinat a pagar l’RMI augmenta el 22% l’any 2014. 

  

  

                                                           
20 Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficià-
ries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l’atenció a la situació de dependència que esta-
bleix la Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes.  
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CAPÍTOL VI. SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

1. CONTEXT 

§ La transició cap a una economia verda, competitiva i baixa en carboni és la via que comparteixen diverses or-
ganitzacions internacionals i europees per millorar el benestar de la població. 

§ La transposició tardana de les directives europees a l’Estat ha alentit el procés de transició a Catalunya. 

§ La preservació dels recursos naturals ha millorat (aigua, aire), però hi ha mancances en la gestió i reptes 
nous. Els objectius de reducció de CO2 s’han assolit. Es produeix millor, el consum de recursos (energia, ai-
gua) i la generació de residus han caigut. 

§ La ciutadania europea confia en la legislació europea per millorar l’estat del medi ambient al seu país, i el 
medi ambient segueix sent important, tant per als europeus (95%) com per als catalans, preocupats per la 
contaminació en general, de l’atmosfera i els residus en particular, i el canvi climàtic (81%). 

Els esdeveniments internacionals més importants de l’any 2014 han estat la primera Assemblea sobre Medi Am-
bient a Nairobi de l’ONU i la Conferència sobre el Canvi Climàtic a París. 

Del desenvolupament sostenible a l’economia verda 

La transició cap a una economia verda, competitiva i baixa en carboni ha estat la visió que algunes organitzacions 
internacionals i europees han tingut per millorar el benestar i les condicions de vida de la població. Les opcions 
d’aquesta transició que més han influït en el desenvolupament ambiental de Catalunya han estat: 

El disseny de la política i la normativa ambiental 

En general l’aplicació de la normativa ambiental europea ha millorat l’estat del medi ambient i la qualitat de vida 
de la població, però la transposició tardana de les directives europees a l’Estat espanyol i la manca de reglaments 
per aplicar-les ha alentit aquest procés de transició cap a una economia verda. Sovint han estat els actors eco-
nòmics i socials i les iniciatives locals i regionals les que l’han liderat. 

El canvi de comportament ambiental 

§ Preservar els recursos naturals. A Catalunya, les àrees protegides i la superfície forestal s’han expandit. Tan-
mateix la Declaració a favor del patrimoni natural presentada al Parlament de Catalunya l’any 2014 ha estat 
molt crítica amb la gestió que se’n fa. La qualitat de l’aigua de boca i bany ha millorat i la qualitat de l’aire 
també, però hi ha contaminants químics nous a l’aigua, i contaminants persistents a l’aire d’algunes zones 
que no compleixen els objectius i que en alguns casos superen els valors límit definits per la UE. El risc 
d’inundacions i sequeres ha augmentat, així com el risc d’incendis. 

§ Mitigar i adaptar -se al canvi climàtic. Les emissions de CO2  s’han desacoblat de l’economia gràcies a  la mi-
llora de l’eficiència en l’ús dels recursos. La UE i Catalunya han assolit l’objectiu de reduir les emissions, so-
bretot per la caiguda de l’activitat econòmica d’alguns sectors industrials. 

§ Produir millor i consumir d’una altra manera. El paquet d’energia i clima de la UE 2030 té l’objectiu 
d’augmentar l’eficiència energètica i la participació d’energia renovable, així com reduir les emissions de CO2. 
A Catalunya, el consum d’aigua ha caigut i la depuració i reutilització d’aigües residuals ha augmentat. Es ge-
neren menys residus urbans per habitant. El sector industrial del medi ambient i els sistemes de gestió ambi-
ental s’han mantingut, els distintius de qualitat ambiental han augmentat i la generació de residus ha caigut. 

§ Reorientar els incentius, el finançament i els fons, entre d’altres. El suport financer a l’estalvi i l’eficiència 
energètica han augmentat durant el període 2014-2020. A Catalunya, la fiscalitat verda ha augmentat durant 
els darrers anys, el cànon de l’aigua i de residus s’ha modificat i s’han creat nous tributs. 
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§ Informar i educar. La informació sobre riscos ambientals i la recopilació de dades per part dels organismes 
d’estadística ha augmentat i millorat. 

Percepció ciutadana i conducta sostenible 

Segons l’Eurobaròmetre 2014 sobre les actituds de la ciutadania europea vers el medi ambient, per al 95% dels 
europeus el medi ambient segueix sent important; la majoria (el 77%) consideren la legislació mediambiental de 
la UE necessària per protegir el medi ambient del seu país i que l’estat del medi ambient influeix en la qualitat de 
vida (el 75%). A Catalunya, segons la consulta ciutadana (òmnibus) 2014, el percentatge de persones preocupa-
des per l’estat del medi ambient és alt, tant pel que fa a la contaminació general, com de l’atmosfera i els residus 
en particular, i el de persones que estan preocupades pel canvi climàtic també (el 81%). El percentatge de pobla-
ció que opina que els esforços de l’Administració són insuficients ha augmentat (el 76%), però el nombre de per-
sones que estalvien aigua i energia ha baixat. 

2. ESTAT DEL MEDI AMBIENT 

§ El 30,4% del territori de Catalunya forma part de la Xarxa Natura 2000 d’àrees protegides. Els principals rep-
tes són les espècies invasores i la gestió del patrimoni natural, sobretot dels aiguamolls i els boscos. 

§ La situació dels recursos hídrics ha estat bona, l’aigua embassada ha assolit el 80% de la capacitat total. 

§ La gestió dels recursos hídrics ha millorat: Catalunya té capacitat per generar nou recurs hídric, l’estalvi 
d’aigua en l’àmbit domèstic, dels serveis, la indústria i el reg ha augmentat l’any 2014, i les pèrdues del sis-
tema i de la xarxa són inferiors a la mitjana de l’Estat espanyol. 

§ Pel que fa a la  qualitat del medi aquàtic, els reptes són la recuperació del bon estat de les masses d’aigua, el 
respecte als cabals ecològics i la disponibilitat de dades, i quant a la qualitat de l’aigua, els nitrats. 

§ En general, la qualitat de l’aire ha millorat, però no s’assoleixen els objectius en algunes zones pel que fa als 
òxids de nitrogen, l’ozó, les micropartícules en suspensió i el sulfur d’hidrogen. 

§ La generació de residus de la societat i l’economia catalana s’ha reduït (-6%) en tots els àmbits, però sobretot 
en l’industrial (-27%) i de la construcció (-21%). 

§ Millora l’indicador d’ús eficient del sòl (0,90 M€/ha) i cau el de sòl agrícola per càpita (0,11 ha/hab). 

§ La superfície del cens agrari (explotacions) i la superfície agrícola utilitzada (SAU) cauen, així com la superfície 
de sòl destinada a conreus. L’ús de fertilitzants ha augmentat l’any 2014, sobretot nitrogenats. 

§ La superfície de producció ecològica (80%) i integrada (20%) ha augmentat i representa el 13,4% de la super-
fície agrícola utilitzada, i el 9,2% de les terres agrícoles. 

§ L’indicador de superfície forestal per càpita (0,27 ha/hab) és semblant al de la UE-28 (0,30 ha/hab). Els rep-
tes són l’ordenació forestal (el 38%), la protecció dels boscos singulars i la prevenció d’incendis. 

§ Les captures de peix han caigut, però el preu s’ha recuperat (3.78 €/kg), la producció aqüícola ha augmentat, 
però el preu ha caigut (2,25 €/kg). Els reptes són la gestió sostenible i el canvi climàtic. 

Ecosistemes i biodiversitat 

La pèrdua de biodiversitat debilita les funcions dels ecosistemes, com ara la provisió de recursos, la depuració de 
l’aigua i la contenció de l’erosió. Quant a la situació del medi natural, el 30,4% de la superfície terrestre de Cata-
lunya forma part de la Xarxa Natura 2000 d’àrees protegides, i els espais naturals de protecció especial (ENPE) 
representen el 28% de la superfície protegida. Els principals reptes són l’arribada d’espècies exòtiques invasores, 
sobretot les que es desenvolupen a les aigües continentals (pesca i navegació) i la situació dels aiguamolls, atès 
que només estan en bon estat el 15% dels avaluats i el 8% dels situats a les conques internes de Catalunya.  

Les actuacions més destacades a Catalunya pel que fa a la gestió del medi natural han estat, d’una banda: la 
modificació de diverses lleis ambientals a través de la Llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat 
per a l’any 2014 i l’aprovació del Decret de mesures per evitar la introducció d’organismes nocius, dictaminats 
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pel CTESC, i de l’altra: la presentació del futur Pla de gestió dels espais naturals protegits de Catalunya i la Decla-
ració en favor del patrimoni natural de Catalunya presentada al Parlament. 

Aigua 

Situació dels recursos hídrics 

L’any 2014 ha estat un any entre normal i plujós a Catalunya, sense problemes amb els recursos hídrics, i el vo-
lum mitjà de l’aigua embassada als pantans ha assolit el 80% de la capacitat total. 

Gestió dels recursos hídrics 

El primer cicle de planificació (2007-2012) de la Directiva marc de l’aigua, el dels plans hidrològics que s’havia de 
tancar l’any 2009, s’ha tancat just quan comença el segon cicle (2013-2018). A Catalunya, l’oferta i generació de 
nou recurs hídric ha estat de 32,8 hm3, atès que la disponibilitat d’aigua no ha fallat i la regeneració i reutilització 
ha augmentat, sobretot a la indústria petroquímica, i representa el 2,4% de les aigües depurades. La diferència 
entre el volum d’aigua disponible potabilitzada i subministrada a la xarxa (-5,1%) és inferior a la mitjana de l’Estat 
espanyol. La demanda d’aigua domèstica (313 hm3) i dels serveis ha caigut (158 hm3), així com la industrial (266 
hm3), i el consum d’aigua per regar (2.038 hm3) també, atès que les pluges a l’estiu han permès estalviar aigua 
embassada. El rendiment tècnic hidràulic (el 78%) que té en compte les pèrdues físiques i aparents a la xarxa per 
consums no autoritzats i errors de mesura és superior a la mitjana de l’Estat espanyol. 

Quant a la qualitat del medi, una tercera part (el 31%) de  les masses d’aigua estan en bon estat i compleixen els 
objectius (26% a les conques internes); queda per recuperar una altra tercera part. El 20% de les masses d’aigua 
no s’avaluen perquè les controla la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre o perquè no es disposa de dades. Els ca-
bals de manteniment del Riu Ebre i el Segre que la comunitat científica de Catalunya ha recomanat no s’han res-
pectat. Les accions per lluitar contra el cargol poma s’han incrementat i la meitat (55%) de les aigües costaneres 
s’ha controlat.  Amb relació a la qualitat de les aigües, els sistemes de depuració han augmentat, la valorització 
agrícola del fangs ha augmentat, la càrrega contaminant abocada per les indústries ha caigut i la meitat de les ai-
gües subterrànies estan en bon estat (el 51%). No obstant això, el límit de nitrats a l’aigua s’ha superat al 41% 
dels municipis catalans, segons l’Agència de Salut Pública. 

Atmosfera 

La UE ha aprovat l’Estratègia europea Aire Net a principis de l’any 2014, atès que el 95% de la població europea 
viu a zones on la contaminació de l’aire supera els valors recomanats per l’OMS i és la principal preocupació de la 
població europea pel que fa al medi ambient, segons el darrer Eurobaròmetre 2014. 

La contaminació per diòxid de nitrogen ha millorat a l’àrea de Barcelona i el Baix Llobregat, atès que el percentat-
ge d’estacions que han complert amb el valor límit anual ha augmentat l’any 2014, però l’objectiu per garantir la 
salut de les persones no s’ha assolit. Els nivells d’ozó troposfèric han estat dels més baixos l’any 2014, però en 
nou de les quinze zones s’ha superat el valor objectiu de protecció de la salut humana. Els objectius pel que fa a 
les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres s’han assolit a l’àrea de Barcelona i la zona del Vallès 
i Baix Llobregat, però el valor límit diari s’ha superat a la Plana de Vic i Alcanar. 

El nombre de municipis catalans que han aprovat el mapa de capacitat acústica l’any 2014 (51%) ha augmentat i 
s’avança en l’elaboració de mapes estratègics de soroll i plans d’acció de les aglomeracions urbanes. 

Residus 

La sostenibilitat del consum de materials i de la producció d’una societat es mesura en part per la generació de 
residus. La prevenció de la generació de residus estalvia matèries primeres i redueix els costos de gestió. A més 
els residus representen un problema per a la salut i el medi ambient. En aquest context, la societat catalana ha 
generat 9,7 milions de tones de residus, la xifra més baixa des de l’any 2006. 

Residus municipals 

Els residus urbans generats s’han reduït i tant la recollida selectiva com la fracció resta han caigut, així com 
l’indicador de residus municipals generats per habitant i dia (1,31 kg/hab/dia). El percentatge de materials im-
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propis trobats a la recollida selectiva bruta ha estat del 20%. El 38% dels residus s’han recollit selectivament i el 
62% s’han disposat. La quantitat de residus que realment ha arribat a les plantes de reciclatge ha estat del 
32,5%. La recollida selectiva ha davallat a causa de la reducció del consum i la sostracció de materials valuosos. 
Més de la meitat dels residus (52%) s’han tractat abans de ser disposats. 

Residus industrials, de la construcció i dels serveis ambientals 

D’ençà de la introducció de l’obligació normativa de considerar el residu un recurs del sistema productiu el 2020 i 
de l’establiment de criteris de la fi de condició de residus, els residus industrials generats (1,33 kg/hab/dia) han 
caigut. La generació de residus industrials s’ha estabilitat el darrer any (+0,8%) així com els productors. La indús-
tria agroalimentària i metal·lúrgica és la que més residus ha generat (el 25 i el 22% respectivament). La valoritza-
ció (el 79%) ha augmentat. 

Els residus de la construcció i la demolició (0,7 kg/hab/dia) han assolit la xifra més baixa dels darrers anys; la va-
lorització (34,5%) també ha caigut. S’ha de tenir present que el cànon de deposició controlada es va suspendre 
l’any 2011 i s’ha ajornat fins al 2015. 

Els residus dels serveis ambientals de sanejament (0,2 kg/hab/dia) han caigut i el 80% s’han valoritzat, princi-
palment en forma d’aplicació agrícola i compostatge. 

La gestió de residus industrials representa el 6% del PIB i el 30% del sector del medi ambient, i les tones de resi-
dus gestionades han augmentat. 

Sòl 

El sòl pot passar de ser un recurs renovable a no ser-ho, atès que a mesura que augmenta la població i la produc-
ció agrícola, s’incrementa l’ús intensiu i competitiu del sòl. La superfície forestal representa el 64% del total, els 
conreus el 26%, la superfície sense vegetació el 3% i la superfície urbanitzada, urbanitzable i les infraestructures 
el 7% restant. La superfície forestal no arbrada ha augmentat i la de conreus ha disminuït. 

L’indicador sobre l’ús eficient del sòl que posa en relació el PIB i la superfície artificial ha millorat des de l’any 
2005 i s’ha mantingut estable (0,90 milions d’euros per hectàrea). Al llarg del període 2005-2013, la població ca-
talana ha augmentat, mentre que la superfície agrícola ha caigut i l’indicador de les hectàrees agrícoles per càpita 
també (0,11 ha/hab). La informació sobre sòls contaminats segueix una evolució positiva i el nombre 
d’emplaçaments identificats (2.282) ha augmentat l’any 2014 respecte del 2013. 

Agricultura 

La reforma de la Política Agrària Comuna (PAC 2020) ha tingut presents els reptes de l’agricultura i la ramaderia: 
la seguretat alimentària, la gestió dels recursos naturals i la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic. La PAC 2020 
s’ha orientat cap al reconeixement de l’activitat agrícola real, l’ecologització de l’agricultura, i la convergència eu-
ropea i ha intentat distanciar-se dels referents històrics. En aquest sentit, la pagesia catalana ha manifestat que 
l’aplicació de la PAC 2020 a l’Estat espanyol no s’ajusta a la normativa comunitària. El Pla de desenvolupament 
rural i el futur Pla de foment de la producció agroalimentària ecològica pretenen respectar els principis de la PAC. 

 A Catalunya, la superfície del cens agrari (explotacions) i la superfície agrícola utilitzada (SAU) han caigut durant 
els darrers anys (2005-2013), així com la superfície de sòl destinada a conreus. S’han perdut conreus de secà (-
13%) i han augmentat els de regadiu (+2%). L’indicador de superfície agrícola per habitant ha caigut (0,11 
ha/hab) i podria influir en el grau d’abastament (el 47%). Augmenta l’ús de fertilitzants (+4%). 

Sistemes de producció agrícola. La UE ha impulsat la producció ecològica mitjançant el Fons Europeu de Desen-
volupament Rural, entre d’altres. L’agricultura ecològica beneficia la biodiversitat a llarg termini; de fet, la biodi-
versitat mitjana de les explotacions ecològiques és superior a la de les convencionals. El sector creix, pa-
ral·lelament a la demanda. Catalunya consumeix el 45% de les vendes de productes ecològics; el 23% es destina 
a la UE, el 20% a l’Estat  i el 12% restant a d’altres països, EUA i Japó majoritàriament. 

La superfície de producció ecològica (80%) i integrada (20%) s’ha incrementat (+6%) l’any 2014, sobretot 
l’ecològica, i representa el 13,4% de la SAU i el 9,2% de les terres agrícoles. Lleida concentra la majoria 
d’hectàrees i productors.  
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Boscos 

L’any 2014 s’ha aprovat el Pla general de política forestal de Catalunya (2014-2024) i l’Estratègia per promoure 
l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola. Els impactes més importants sobre l’estructura i la dis-
tribució de la superfície forestal tenen a veure amb els incendis, l’ús del sòl, l’erosió i la salut dels boscos. En 
aquest sentit la campanya forestal 2014 s’ha centrat en la necessitat de prevenir i dinamitzar el sector forestal. 
L’indicador de superfície forestal per càpita a Catalunya (0,27 ha/hab) és semblant al de la UE-28 (0,30 ha/hab) i 
inferior al de l’Estat espanyol (0,4 ha/hab). 

Quant a la gestió forestal i els incendis, el 64% de superfície de Catalunya és forestal, però el bosc arbrat s’ha re-
duït considerablement a causa dels incendis. La Declaració en favor del patrimoni natural de Catalunya comenta-
da anteriorment ha instat el Govern a promoure l’ordenació forestal i protegir els boscos singulars. Els científics 
han predit que el nombre d’incendis a Catalunya augmentarà. En aquest sentit, la majoria d’incendis segueixen 
sent per negligències (el 36%) i intencionats (el 26%), tot i que ambdues causes disminueixen i augmenten els in-
cendis naturals (el 13%) i accidentals (el 14%). El balanç de gestió forestal de l’any 2013 ha tornat a ser negatiu, 
els incendis i les repoblacions han caigut, però les rompudes han augmentat. La superfície ordenada a Catalunya 
és del 38% i ha augmentat, tant la pública com la privada. 

Pesca i aqüicultura 

El consum de peix (21,4 kg/hab) tendeix a créixer i els principals reptes són adaptar-se al canvi climàtic i gestio-
nar de manera sostenible l’activitat pesquera. 

Quant a la Pesca, la reforma de la Política Pesquera Comuna (PPC)  ha entrat en vigor a principis de l’any 2104, 
amb una orientació mediambiental i socioeconòmica més sostenible. L’augment de la temperatura de l’aigua in-
flueix en la migració d’algunes poblacions de peixos i en l’arribada t’especies invasores. A Catalunya la cogestió i 
la coresponsabilitat entre el sector pesquer i l’Administració per garantir la sostenibilitat d’algunes pesqueries ha 
donat bon resultat (sonso, gamba rosada, lluç de Roses ...), fins i tot la del sonso ha estat premiada. Les captures 
de peix a Catalunya han caigut l’any 2014, però la recaptació i el preu mitjà han augmentat (3,78 €/kg). 

L’aqüicultura ha ajudat a reduir les pressions sobre algunes poblacions de peixos i mol·luscs i ha contribuït al 
desenvolupament econòmic dels pobles de la costa. La producció ha tornat a augmentar l’any 2014, però la re-
captació ha caigut i el preu ha baixat (2,25 €/kg). 

3. CANVI CLIMÀTIC, MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ 

§ D’ençà de l’any 2005 que les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle cauen a Catalunya. L’objectiu del Pro-
tocol de Kyoto per a l’Estat espanyol (+15%) s’ha assolit a Catalunya (+11%). 

§ El canvi climàtic és inequívoc i la causa és l’activitat humana (IPCC 2014). L’any 2014 ha estat càlid a Cata-
lunya, sobretot a l’observatori de l’Ebre. La temperatura mitjana ha superat la mitjana climàtica (+0,5%). 

§ A Catalunya s’observa la reducció de la precipitació en general, però augmenta la freqüència d’episodis de 
precipitació extrema, així com els cabals punta i la freqüència i el retorn de les inundacions. 

§ En el marc de les negociacions d’un acord que rellevi el Protocol de Kyoto. Catalunya ha elaborat un indicador 
d’adaptació climàtica, els mapes de perillositat per risc d’inundació i el Pla d’acció climàtica de l’Ebre. 

§ En el nou marc estratègic sobre clima i energia 2020-2030, el mercat interior de l’energia, la mobilitat i 
l’edificació sostenible han tingut especial consideració l’any 2014. 

§ Catalunya s’ha compromès a avaluar la contribució a la reducció dels GEH en diversos fòrums i millora en 
l’àmbit de l’edificació i la mobilitat sostenible. 

Emissions, canvi climàtic i impactes 

§ Les emissions mundials de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) no deixen d’augmentar. La Xina se situa al cap-
davant (28%), seguida dels EUA (14%) i la UE-28 (10%). Tanmateix, la UE-28 ha assolit l’objectiu de reducció 
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de les emissions del període 2008-2012 respecte de l’any base (Protocol de Kyoto). Les emissions a Catalu-
nya (+11%) s’han situat per sota de l’objectiu de Kyoto per a l’Estat espanyol (+15%). 

§ L’indicador d’intensitat de les emissions de GEH a la societat i l’economia catalana ha millorat durant els dar-
rers dotze anys, i ha passat de 0,32 a 0,20 quilograms de CO2 per cada euro del PIB generat. Les emissions 
regulades han representat el 34%, i les difuses el 66% i s’han situat per sota de l’objectiu del Pla de mitigació 
del canvi climàtic de Catalunya. Si la tendència continua, Catalunya assolirà l’objectiu 2020 de la UE.  

§ Tal com afirma el cinquè informe d’avaluació del Grup Intergovernamental d’experts sobre el canvi climàtic, el 
canvi climàtic és inequívoc i la causa l’activitat humana, amb una seguretat del 95%. L’acumulació de GEH a 
l’atmosfera no té precedents, A Catalunya, la temperatura mitjana ha superat els 17ºC, així com la mitjana 
climàtica (+0,5%). L’any 2014 ha estat càlid als dos observatoris, Fabra (16,3ºC) i Ebre (18,7ºC), el més càlid 
des que hi ha registres (1905) a l’Ebre. L’any pluviomètric 2013-2014 ha estat normal o sec a Catalunya, lle-
vat de l’estiu. 

§ Segons el grup d’experts sobre el canvi climàtic, l’impacte del canvi climàtic és ambiental, però també social i 
econòmic. A la Mediterrània s’ha observat un augment de l’acidificació i de l’escalfament des de l’any 1995, 
que ha reduït la biodiversitat i ha augmentat les espècies invasores. A Catalunya, s’ha observat la reducció 
general de la precipitació, però també l’augment de la freqüència d’episodis de precipitació extrema (10 l/m2 
o més en 24 hores), els cabals punta i la freqüència de les inundacions. La costa i el nivell del mar també han 
variat. El Pla d’emergències per inundacions i el Pla de protecció civil per vent s’han activat diverses vegades 
l’any 2014. 

Polítiques d’adaptació i mitigació 

§ En l’àmbit mundial s’està negociant un acord que rellevi el Protocol de Kyoto. Enguany hi ha hagut dues reu-
nions, a Varsòvia i a Lima, on s’ha establert el mecanisme internacional de finançament per danys i pèrdues 
ocasionades pel canvi climàtic. 

§ Pel que fa a la UE, la seguretat es configura com una de les línies de la política d’adaptació, i els països de la 
UE han integrat els impactes del canvi climàtic en la planificació estratègica. D’altra banda, l’Oficina Catalana 
del Canvi Climàtic ha dissenyat l’Indicador global d’adaptació als impactes l’any 2014, i l’ACA ha acabat 
l’avaluació preliminar i els mapes de perillositat per risc d’inundació l’any 2014. També s’han elaborat el Pla 
d’acció climàtica del Delta de l’Ebre i s’han iniciat els treballs de cooperació per definir protocols de protecció 
civil d’alerta per riuades a les capçaleres dels rius Garona, Noguera Pallaresa i Ribagorçana, i Segre 

§ Sense polítiques de mitigació, els impactes del canvi climàtic serien pitjors i el risc que fossin irreversibles 
augmentaria. Mantenir l’augment de la temperatura atmosfèrica per sota dels 2ºC suposa un repte tecnolò-
gic, econòmic, social i institucional. El nou marc estratègic sobre clima i energia 2020-2030 té els objectius 
de reduir les emissions de GEH (-40%) respecte de l’any 1990, augmentar la participació de les energies re-
novables (27%) i millorar l’eficiència energètica (27%). Els tres àmbits que tenen una especial consideració 
en totes les institucions de la UE són: el mercat interior de l’energia, la mobilitat sostenible i l’edificació sos-
tenible. 

§ El Govern català s’ha compromès a avaluar la contribució a la reducció dels GEH en el marc de la xarxa de 
governs regionals per al desenvolupament sostenible de la cimera del clima de l’ONU, entre d’altres. En el 
marc de l’Estratègia catalana de renovació dels edificis i de la certificació energètica, s’ha avançat cap a 
l’edificació sostenible. La regulació de les emissions dels vehicles i els programes d’incentius està donant 
bons resultats al sector de la fabricació de vehicles. A Catalunya s’han signat acords per impulsar l’eficiència 
energètica al sector del transport i la logística i es progressa en la instal·lació de punts de recàrrega per als 
vehicles elèctrics i altres infraestructures per impulsar una mobilitat més sostenible. 

4.  ENERGIA I MEDI AMBIENT 

§ De la política energètica europea de l’any 2014 destaca la necessitat de transformar el model energètic eu-
ropeu més ràpidament (sostenibilitat ambiental), els conflictes als països proveïdors i amb Rússia (seguretat 
energètica) i la caiguda del preu del petroli, 99 $/barril de mitjana (competitivitat econòmica). 

§ Els canvis normatius estatals han afectat la planificació energètica catalana; tanmateix, el Govern ha aprovat 
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les estratègies per promoure la biomassa forestal i la renovació energètica d’edificis l’any 2014. 

§ La potència elèctrica instal·lada a Catalunya (30% renovable i 70% no renovable) no ha variat l’any 2014. La 
producció d’electricitat renovable, que representa el 21%, ha caigut (-6%), i la no renovable també (-8%). 

§ El consum d’electricitat (2005-2014) ha caigut a la indústria i la construcció, s’ha estabilitzat als serveis i 
l’àmbit domèstic i ha crescut al sector energètic. 

§ Les llars catalanes han reculat en eficiència energètica l’any 2014 (6,60 punts sobre 10), les PIMES catala-
nes s’han situat (4,6) a la mitjana de l’Estat espanyol i el 84% dels edificis certificats energèticament (el 28% 
del total) tenen una eficiència energètica baixa (E, F i G). 

§ La potència instal·lada d’energia renovable a Catalunya s’ha mantingut estable i la producció d’electricitat re-
novable ha caigut (-6%) l’any 2014 respecte del 2013. 

Context i política energètica i climàtica 

§ L’Agència Internacional de l’Energia ha advertit del risc que la transformació energètica no sigui prou ràpida 
per reduir les emissions de CO2, però també ha reconegut els primers resultats de les polítiques d’estalvi 
energètic. La voluntat política de propiciar la sostenibilitat ambiental del model energètic europeu s’han con-
cretat l’any 2014 en la Directiva europea d’eficiència energètica i el nou Marc estratègic sobre clima i ener-
gia. La seguretat energètica europea ha estat molt lligada a l’evolució dels conflictes als països proveïdors i a 
la crisi de la UE i Rússia a causa d’Ucraïna l’any 2014, que ha evidenciat la necessitat de crear un mercat in-
terior de l’energia i invertir en infraestructures energètiques. Les oscil·lacions del preu de l’energia tenen im-
plicacions geopolítiques que influeixen en la competitivat de l’econòmica europea i catalana. La mitjana del 
preu mensual del barril de petroli (99,5 dòlars) ha baixat l’any 2014 i ha oscil·lat entre 112 i 63 $/barril. 

§ En l’àmbit de la política energètica, la nova Presidència europea ha plasmat la voluntat política d’integrar les 
qüestions energètiques i climàtiques i ha establert objectius no vinculants d’energies renovables (27%), millo-
ra de l’eficiència energètica primària (27%) i d’interconnexions (15%). D’altra banda, la nova Llei del sector 
elèctric de l’Estat espanyol ha afectat la planificació energètica catalana que resta subjecte a la política euro-
pea i de l’Estat. 

Producció, consum, estalvi i eficiència en l’àmbit energètic 

Fa quatre anys que l’Institut Català d’Energia no actualitza les dades del balanç energètic i, com que el Ministeri 
no les desagrega per comunitats autònomes, l’anàlisi és restringeix a l’àmbit de l’energia elèctrica, que és el que 
més contribueix a la reducció dels combustibles fòssils en el mix energètic i del CO2. 

Pel que fa a la producció i el consum d’electricitat, la potència elèctrica instal·lada a Catalunya l’any 2014 (30% 
renovable i 70% no renovable) no ha variat l’any 2014. Però la Llei del sector elèctric de l’Estat ha afectat les 
plantes de cogeneració i d’energia renovable. La producció bruta d’electricitat ha caigut (-8%). L’electricitat 
d’origen renovable (el 21%) ha caigut (-6%) i la no renovable (el 79%), també (-8%). El consum d’electricitat ha 
caigut els darrers anys (2005-2014), sobretot a la indústria i la construcció (-14%) i al sector primari (-4%), s’ha 
mantingut estable al sector serveis i domèstic, i s’ha duplicat al sector energètic. 

§ Si s’estalvia energia per assolir els mateixos resultats o millors, els costos de producció i la contaminació es 
redueixen i millora la competitivitat econòmica. En aquest sentit, cal recordar que el Marc europeu 
d’eficiència energètica integra la Directiva sobre el rendiment energètic dels edificis, la regulació del rendi-
ment energètic dels productes, el límit d’emissions dels vehicles, la implantació de comptadors intel·ligents i 
l’augment del finançament. En concordança, el Pla nacional d’acció d’eficiència energètica 2014-2020 de 
l’Estat espanyol ha establert l’objectiu orientatiu de reduir el consum d’energia primària (-22,5%) l’any 2020 
respecte del 2007. El Govern català ha presentat l’Estratègia de renovació energètica d’edificis i el projecte 
de decret sobre l’enllumenat exterior. 

§ En general, no hi ha dades oficials sobre estalvi i eficiència energètica a Catalunya, però algunes dades par-
cials publicades per altres institucions afirmen que tot i que Catalunya és la comunitat autònoma més efici-
ent, les llars catalanes han reculat en eficiència energètica l’any 2014 (6,60 punts sobre 10) i les pimes cata-
lanes s’han situat (4,6 sobre 10) a la mitjana de l’Estat espanyol. El 84% dels edificis certificats energètica-
ment (el 28% del total) tenen una eficiència energètica baixa (E, F i G), i només l’1% la tenen alta (A i B). El 
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nombre de vehicles eficients matriculats a Catalunya (3.221) i de punts de recàrrega públics per a vehicles 
eficients ha augmentat (396). 

Energies renovables i combustibles alternatius  

§ Per assolir la transició energètica cap a una societat baixa en carboni l’any 2050, la UE-28 ha establert un 
seguit d’objectius climàtics i energètics per als anys 2020 i 2030, com ara l’objectiu de participació 
d’energies renovables en el consum final d’energia, que ha de ser del 20% l’any 2020 i del 27% l’any 2030. 
Les energies renovables van representar gairebé el 15% del consum final d’energia de la UE-28 l’any 2013. 
No obstant això, la regulació de l’energia distribuïda i l’autoconsum a l’Estat espanyol podrien dificultar 
aquesta transició energètica. 

§ Segons el Tribunal de Comptes Europeu, el principi cost-eficàcia ha de regir la planificació de les energies re-
novables, els marcs legals han de ser estables i previsibles i els procediments d’integració a la xarxa elèctri-
ca, àgils. 

§ El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat l’Estratègia per promoure l’aprofitament de la biomassa 
forestal i agrícola, sobretot per a usos tèrmics, l’any 2014. No s’ha instal·lat nova potència elèctrica eòlica a 
Catalunya durant l’any 2014, i les 4.283 instal·lacions d’energia solar fotovoltaica de petits promotors s’han 
vist afectades pels canvis en la normativa. La potència d’energia renovable instal·lada a Catalunya, amb 
l’hidràulica al capdavant (59%) i l’eòlica en segon lloc (32%), s’ha mantingut estable i la producció bruta 
d’electricitat renovable ha caigut (-6%) l’any 2014 respecte del 2013. El pes de l’electricitat d’origen renova-
ble sobre la producció total ha augmentat al llarg dels darrers anys i ha estat de 21,5% l’any 2014. 

5. MEDI AMBIENT I EMPRESES 

§ Se segueix avançant en matèria de producció sostenible i ecoinnovació l’any 2014. L’Estat espanyol ocupa la 
sisena posició (110) i supera la mitjana de la UE-28 (100) en ecoinnovació. 

§ El sector del medi ambient es manté a Catalunya, fins i tot ha incrementat la facturació l’any 2014. El subsec-
tor de les energies renovables continua en retrocés per la manca de desenvolupament de nous projectes, tret 
de la biomassa  

§ La despesa total en protecció ambiental de les empreses catalanes és la més alta de l’Estat, 0,3% del PIB ca-
talà. Però tant la inversió (el 76%) com la despesa corrent (el 4%) han caigut el darrer any (-8%). 

§ El nombre d’empreses registrades que han de subministrar informació sobre substàncies contaminants ha 
augmentat i les emissions i la transferència de residus fora de les instal·lacions ha caigut.  

§ El nombre d’empreses certificades amb sistemes de gestió ambiental (EMAS) s’ha mantingut l’any 2014 i el 
d’empreses amb etiqueta ecològica i distintiu de garantia de qualitat ambiental ha augmentat.    

Context : producció sostenible i innovació i sector del medi ambient 

§ L’any 2014 se segueix avançant en matèria de producció sostenible i ecoinnovació. Destaca la participació 
de quinze grans companyies de l’IBEX 35 a l’iniciativa Business and Biodiversity d’integració dels costos del 
canvi climàtic i de pèrdua de biodiversitat a la comptabilitat empresarial i augmenta la inversió estratègica 
destinada a reduir les emissions de CO2 del Carbon Disclosure Project. 

§ La UE treballa per crear un mercat de productes verds únic i en l’àmbit català es treballa per consolidar el 
sector català de serveis i empreses del medi ambient i per donar suport al sector ambiental mitjançant plans. 
El sector del medi ambient català agrupa 1.055 empreses, el 68% microempreses; el 53% ofereixen serveis 
de consultoria, auditoria i certificació, El sector ha augmentat la facturació l’any 2014. 

Despesa i inversió en protecció ambiental de les empreses 

La despesa total, inversió (24%) i despesa corrent (76%), en protecció mediambiental de les empreses catalanes 
va ser del 0,3% del PIB i representa una quarta part de la de l’Estat espanyol. Catalunya segueix al capdavant de 
l’Estat espanyol en despesa ambiental (inversió i despesa corrent); tanmateix, la despesa total de les empreses 
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catalanes ha caigut el darrer any (-8%), sobretot la inversió en equips (-23 %). La majoria de la inversió es concen-
tra en els vectors relacionats amb l’aire, el clima i les aigües residuals, però augmenta la inversió en gestió de re-
sidus, sòl i soroll. La despesa corrent (serveis, personal, R+D+I...) va caure una mica el darrer any (-2,4%). 

Bones pràctiques ambientals a l’empresa 

En compliment del Protocol de Kiev (2003) i del reglament de la UE sobre subministrament d’informació al Regis-
tre d’Emissions i Transferència de Contaminants (PRTR), el nombre d’indústries catalanes registrades ha augmen-
ta i les emissions i els residus transferits fora de les instal·lacions han caigut. 

Pel que fa a la gestió mediambiental de les empreses a Catalunya, el nombre de certificats del sistema comunitari 
d’auditoria i gestió mediambiental de la UE (EMAS), liderat pel sector serveis (33%) seguit de la indústria (29%), 
s’ha mantingut gairebé estable l’any 2014. Les empreses catalanes representen gairebé el 9% de les de la UE i el 
32% de les de l’Estat espanyol. 

Quant als productes i serveis amb distintiu de qualitat ambiental a Catalunya, el nombre d’empreses (79) amb 
etiqueta ecològica de la UE ha augmentat l’any 2014; la majoria són industrials (el 73%) i destaquen les que fa-
briquen productes de neteja d’ús general, cuines i banys (el 22%). Les referències (productes i serveis) s’han més 
que duplicat l’any 2014 i han assolit la xifra de 1.884, la majoria són de productes industrials, sobretot pintures i 
vernissos. El nombre d’empreses amb distintiu de garantia de qualitat ambiental també ha augmentat (+9%), les 
empreses de serveis són les que tenen més pes (el 79%), sobretot les de turisme rural. 
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