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1. Resum executiu
1.1.

Introducció i metodologia

El context de crisi econòmica i financera internacional ha tingut com a conseqüència l’augment
important de la desocupació i ha abocat al risc de pobresa a persones que mai no havien pensat
que es trobarien en aquesta situació degut a la pèrdua del lloc de treball. D’altra banda, si bé el fet
de tenir una ocupació remunerada és un factor clau per evitar el risc de pobresa, en determinades
circumstàncies és insuficient per mantenir una llar, fet que també pot derivar en situacions de risc
de pobresa en el treball. Així, als perfils tradicionals de risc de pobresa associats a la vellesa, la
viduïtat o la inactivitat, s’hi han afegit nous perfils relacionats amb el mercat de treball, per exemple: llars encapçalades per una persona aturada, o llars amb presència d’una única ocupació i que
aquesta sigui insuficient per mantenir la llar familiar.
L’objectiu d’aquest estudi consisteix a analitzar i valorar la dinàmica del risc de pobresa relacionat
amb el mercat de treball i, concretament, els processos a través dels quals les persones i les famílies cauen en aquesta situació, s’adapten a les noves circumstàncies i, finalment, aconsegueixen
millorar la seva posició i distanciar-se dels problemes que els afecten. El coneixement que
s’espera obtenir hauria de proporcionar elements d’interès per a l’elaboració de propostes que orientin les polítiques públiques en l’àmbit de la lluita i la prevenció contra el risc de pobresa vinculat
amb el mercat de treball.
L’aproximació metodològica d’aquest estudi es basa en tècniques d’investigació social i
s’estructura en dues parts:
D’una banda, la gestió documental: consta de l’anàlisi bibliogràfica i documental per concretar les
hipòtesis de partida i aprofundir-hi, elaborar el Marc Teòric i descriure les estratègies públiques relacionades amb la pobresa i el mercat de treball. També s’hi inclou l’anàlisi de les dades secundàries disponibles, en concret, les dades de l’Enquesta de Condicions de Vida (ECV) de l’INE.
De l’altra, la investigació qualitativa: consta de la realització i l’anàlisi d’entrevistes en profunditat i
d’entrevistes biogràfiques orientades a conèixer la dinàmica del risc de pobresa relacionat amb el
mercat de treball des de l’experiència dels professionals que treballen en aquest àmbit de l’acció
social, d’una banda, i des de l’experiència de les persones i les famílies que viuen o han viscut recentment aquesta situació, de l’altra.
El procediment d’anàlisi ha consistit en la construcció d’un sistema de variables i categories basat,
respectivament, en les preguntes i les respostes de les entrevistes. Un cop construït aquest sistema, s’ha fet el buidatge de les entrevistes transcrites d’acord amb la relació de variables i categories d’anàlisi. Finalment, s’ha dut a terme la interpretació qualitativa dels discursos de les persones
entrevistades, així com la redacció de l’Informe.
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1.2.
1.2.1.

Marc teòric
Marc conceptual

En primer lloc, es fa un repàs del concepte de pobresa i dels mètodes per a la seva quantificació
sobre la base dels enfocaments metodològics i les perspectives d’anàlisi que existeixen en la literatura especialitzada en aquest àmbit. Seguidament, es presenta quin és el concepte de pobresa
utilitzat en aquest estudi.

El concepte de pobresa en el context d’aquest estudi
En el present estudi es considera que una persona és pobra quan el seu nivell de renda està per
sota d’un determinat llindar considerat en una societat concreta. L’establiment d’aquest llindar es
fa a partir de l’anàlisi de la distribució de la renda entre totes les llars i població objecte d’estudi.
Actualment, l’Eurostat fixa el llindar de pobresa en el 60 per cent de la mediana dels ingressos per
unitat de consum. Hi ha autors (Toharia, 2007) que consideren que aquest enfocament de la mediana és arbitrari i no hi ha raons empíriques ni teòriques per justificar la seva elecció, encara que
ha esta acceptat en el marc de la comunitat internacional.
En l’anàlisi de la pobresa s’han anat incorporant altres llindars (de pobresa extrema, de pobresa
severa, etc.) però, en tots els casos, el fet de tenir uns ingressos inferiors a aquests nivells de referència en un moment del temps tendeix a considerar-se com una situació de risc de pobresa, més
que no pas una situació de pobresa. Les anàlisis longitudinals permeten distingir entre les situacions en què les persones i les llars passen transitòriament per períodes de baixos ingressos i les
situacions en què aquesta circumstància es repeteix i persisteix al llarg del temps.
L’indicador utilitzat convencionalment per mesurar la pobresa relativa és la taxa de pobresa o taxa
de risc de pobresa. Es defineix com el percentatge de persones pobres en relació amb la població
total, i compara el nivell d’ingressos d’una persona o llar amb el valor del llindar que s’ha establert
en la societat a la qual pertany.

El risc de pobresa i el mercat de treball
La pobresa es pot analitzar atenent diferents variables demogràfiques o socioeconòmiques, una
de les quals és la relació de les persones amb el mercat de treball. En primer lloc, el fet d’estar al
marge de l’ocupació, és a dir, en situació d’inactivitat o d’atur, suposa un risc de pobresa important. No obstant això, la integració en el mercat de treball no garanteix a determinades persones la
sortida de la pobresa. La pobresa en el treball o la situació de persona treballadora pobra és una
traducció de l’expressió anglesa working poor, la qual posa en relació treball i pobresa.
L’any 2003 es va incloure un nou indicador a la llista europea d’indicadors socials: el risc de pobresa en el treball (in-work poverty risk), que es defineix com la taxa de risc de pobresa de les
persones que estan treballant, és a dir, el percentatge de persones que treballen i que tenen uns
ingressos disponibles equivalents per sota del 60 per cent de la mediana dels ingressos de la societat de referència.
L’Eurostat assenyala que l’indicador “risc de pobresa en el treball” està construït en base a la
combinació de les característiques d’una activitat que són individuals, i la mesura d’uns ingressos,
que es computen a escala de la llar (vegeu Ponthieux, 2010). En aquest sentit, es posa de manifest que les estadístiques sobre la pobresa en el treball són difícils d’analitzar perquè la línia entre
el treball i la pobresa queda desdibuixada per les característiques de la llar.
Un fet important per a la consolidació del fenomen de la pobresa en el treball en l’àmbit europeu
ha estat la seva aparició en les orientacions europees per a l’ocupació aprovades per la Comissió
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Europea l’any 2003, en les quals s’utilitza com a concepte operatiu, i es planteja com a objectiu de
la Comissió la reducció a Europa del nombre de persones treballadores pobres. Les darreres orientacions per a l’ocupació (2010) estableixen, entre d’altres qüestions, que els estats membres
hauran de combatre la pobresa entre els treballadors i les treballadores.

1.2.2.

Context socioeconòmic

Malgrat que l’actual conjuntura econòmica té un paper important en l’anàlisi de la pobresa relacionada amb el mercat de treball, no es pot obviar que els canvis socials estructurals de les darreres
dècades ajuden a explicar l’augment del risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball.

Els canvis en el mercat de treball
Els nous processos productius, els canvis tecnològics i els processos de flexibilització de les relacions laborals han produït un impacte molt important en el mercat de treball i en les relacions laborals. Les conseqüències han estat l’aparició de nous eixos de desigualtat relacionats amb el mercat de treball, que no es limiten a l’àmbit del treball com a mitjà de subsistència, atès que el treball
també constitueix un mecanisme d’articulació de les relacions socials.
Des d’un enfocament crític, s’afirma que els mercats de treball estan cada vegada més segmentats per les qualificacions, la seguretat i el salari. Aquesta situació genera el risc que els grups socials més vulnerables quedin atrapats en l’alternança entre feines poc qualificades i la desocupació, circumstància que pot conduir a la pobresa i a l’exclusió social (Gallie, 2002; Marx i Verbist,
1998; Nolan i Marx, 2000, citats a Caprile i Potrony, 2008: 119). El resultat és una dualització de
les oportunitats i les condicions de treball entre un segment de treballadors i treballadores que “és
a dintre” (insiders) i un altre que manté un vincle més feble amb el món laboral (outsiders). Aquesta situació pot repercutir en els drets presents i futurs de les persones (per exemple, en les pensions de jubilació).

Els canvis en la família
L’impacte de la crisi en el mercat de treball “ha generat importants desajustaments econòmics en
el sosteniment i manteniment del capital de les llars, i ha donat lloc a un augment de les dificultats
per conservar el nivell de vida gaudit fins el moment [...]” (Martínez, 2011: 162). Tal com
s’expressa a la Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya 2010, “des de l’inici de la crisi del
sector de l’habitatge ha tingut lloc un destacat increment en el nombre d’execucions hipotecàries”
(CTESC 2011: 466).
Tanmateix, “no pot parlar-se d’un repartiment uniforme dels costos socials” (Ayala, Cantó i Martínez 2010: 23). L’evidència empírica posa de manifest una distribució molt desigual dels efectes de
la crisi, així com un increment de la desigualtat social durant els darrers anys a causa, sobretot, de
“l’increment de les distàncies entres les rendes baixes [que han patit les pèrdues més grans de
renda en termes relatius] i la mitjana més que pels canvis en l’altra part de la distribució” (Ayala,
Cantó i Martínez 2010: 49 i 55).
El coneixement de les estratègies d’adaptació familiar (en el terreny dels hàbits, els consums i la
convivència quotidiana) permet fer-se una idea de la dimensió dels canvis que afecten el nivell de
benestar de les llars. És més, enfront de les representacions de la pobresa fonamentades en
l’acomodament, la inactivitat, la cronicitat i fins i tot l’“aprofitament” del sistema de protecció social,
l’evidència empírica constata una realitat molt més complexa caracteritzada per l’actualització
d’“estratègies de supervivència i sortida” per part de les persones i les famílies que es troben en
aquesta situació (Martínez, 2011).
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Els canvi en l’Estat del benestar
Les pensions i les prestacions per desocupació i exclusió social s’han pogut desenvolupar en gran
mesura tant a Espanya com a Catalunya des de mitjans dels anys 80, però cal tenir present que
l’extensió de la cobertura s’ha fet a costa d’uns “nivells notablement reduïts” (Laparra 2010b: 355,
parafrasejant Arriba i Guinea 2008), sovint situats per sota del llindar de risc de pobresa.
A més, en un moment en què la base econòmica que aporta el mercat per al sosteniment de la
societat es debilita degut a l’increment de l’atur, l’acció amortidora de les prestacions d’atur i els
serveis socials es mostra clarament insuficient per evitar l’increment de les situacions de risc de
pobresa i exclusió social en les famílies que han patit processos de desmercantilització.
El règim tradicional de l’Estat del benestar suposava que les persones plenament integrades en el
mercat de treball no podien caure en situació de risc de pobresa (Tejero i Suárez 2009: 1). En
aquest sentit, l’emergència de la figura del “treballador o treballadora pobre” en el context de la
globalització econòmica i el seu reconeixement posterior dins l’àmbit acadèmic i institucional, representa un repte per a les polítiques socials i, en un sentit més ampli, per als estats del benestar
europeus.
En aquest sentit, la bibliografia especialitzada evoca de manera recurrent dues situacions de risc
de pobresa que tenen a veure amb dèficits de cobertura i intensitat, respectivament, del sistema
de protecció social. Una és la manca de mesures específiques adreçades a les llars familiars en
situació de risc de pobresa amb algun dels seus membres ocupats (dèficit de cobertura que, en
ocasions, contribueix a cronificar situacions potencialment millorables), i l’altra consisteix en
l’existència de llars que malgrat haver rebut transferències socioeconòmiques continuen en situació de risc de pobresa (dèficit d’intensitat que es concentra de manera particularment reveladora
en les llars amb infants).
Aquests fets denoten l’existència de “fissures estructurals” relacionades amb l’esgotament d’un règim de benestar parcialment establert, encara actualment, sobre la base d’un model de convivència familiar en retrocés (“male bread winner”), en què les funcions de “reproducció social” quedaven circumscrites a l’espai de la privacitat i la feminitat, ben al contrari del que succeïa en relació
amb les funcions de “producció social”, ateses per l’Estat i el mercat, d’acord amb la dicotomia tradicional.

1.2.3.

Risc de pobresa i mercat de treball

La centralitat del treball en la nostra societat es posa de manifest en la mesura que la major part
de les institucions de l’Estat del benestar s’han construït en relació amb la trajectòria laboral de les
persones: el treball és font de drets presents, però també de drets futurs. És per això que la relació
de les persones amb el mercat de treball és un factor que pot condicionar l’exposició al risc de pobresa i a les desigualtats socials.
L’Enquesta de condicions de vida (ECV) mostra un augment de la taxa de risc de pobresa a Catalunya durant el període de crisi econòmica. També s’observa un increment de la intensitat de la
pobresa i un increment de la desigualtat en la distribució de la renda a Catalunya, sobretot entre
les parts més altes i les més baixes de la distribució.
Així mateix, l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (ECVHP) mostra els resultats
de la taxa agregada AROPE: el 29,5% de la població de Catalunya es troba en situació de risc de
pobresa i/o exclusió social, és a dir, es troba almenys en una de les tres situacions següents: en
risc de pobresa, en situació de privació material severa i vivint en una llar amb una intensitat del
treball molt baixa.
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Les conseqüències que està tenint la crisi en termes socials es fan més paleses quan s’analitza
l’impacte de l’atur a les llars. En primer lloc, les llars en què tots els seus membres estan a l’atur
s’han multiplicat per quatre entre el tercer trimestre del 2007 i el tercer trimestre del 2011. En segon lloc, s’observa que s’han multiplicat per tres les llars en les quals la persona sustentadora
principal es troba a l’atur. En tercer lloc, es constata un increment del nombre de llars que no reben ni ingressos del treball ni del sistema de pensions o prestacions per desocupació (passen de
57.000 el tercer trimestre del 2007 a 91.100 el tercer trimestre del 2011.
L’increment de les llars amb cap tipus d’ingrés s’ha traduït en l’augment de la demanda de la Renda mínima d’inserció (RMI) a Catalunya (les persones beneficiàries de l’RMI han estat 79.341 l’any
2010, el 44,4% més que l’any anterior i el 150,5% més respecte de l’any 2008). Així mateix, les
entitats socials han posat de manifest l’impacte social de la crisi a partir de l’augment de les demandes d’ajuda social.

Risc de pobresa i relació amb l’activitat econòmica
A partir de la informació proporcionada per l’ECV per a l’any 2010 es pot extreure que, segons la
relació amb l’activitat econòmica, les persones aturades són les que tenen una taxa de risc de pobresa més elevada a Catalunya (del 30,3%), mentre que aquesta taxa és del 13,7% per a les persones ocupades. En els estats socials més avançats l’atur difícilment suposa pobresa i exclusió,
atès que les polítiques públiques ofereixen xarxes d’assistència de base individual (no familiar) i
palanques de reinserció que ho eviten.
La relació entre atur i pobresa està condicionada per la presència d’altres persones a la llar, sigui
perquè aporten ingressos o perquè són econòmicament dependents: les dades de l’any 2010
mostren que en les llars amb fills dependents en què cap de les persones adultes en edat de treballar està ocupada, el risc de pobresa és del 59%, front al 6,9% de les llars sense fills i filles dependents en les quals totes les persones adultes en edat de treballar estan ocupades. Tant la intensitat laboral de la llar com l’existència de persones econòmicament dependents estan associades amb la probabilitat d’estar a la pobresa.

Risc de pobresa i treball: les persones treballadores pobres
El mercat de treball segueix complint encara la funció integradora que li correspon, però cada vegada amb menys efectivitat com a conseqüència de la desaparició gradual de l’ocupació de tipus
estable, ben remunerada, protegida jurídicament i base de la ciutadania social (Rifkin i Helbroner
1995, Beck 2000, citats a Observatori de la inclusió social, 2008). Tant és així, que la lluita contra
la pobresa en el treball ha passat a convertir-se en una prioritat de la Unió Europea en el marc de
l’Estratègia europea per a l’ocupació.
D’acord amb l’Eurostat, el 8,5% de les persones treballadores estan en risc de pobresa l’any 2010
a la UE-27; no obstant això, s’aprecien diferències significatives entre els estats membres, i Espanya està entre els que tenen una taxa de pobresa en el treball més elevada (el 12,7%), només superada per Grècia i Romania.
Per Allègre (2008) la pobresa en el treball és el resultat de la interacció entre tres tipus
d’institucions: el mercat de treball, l’estructura de la llar i el sistema de protecció social. Per al cas
espanyol, Rodríguez Cabrero (2010a) considera que l’existència d’una taxa de risc de pobresa en
el treball tan elevada a Espanya és la conseqüència no només del model d’ingressos prevalent en
el mercat de treball, sinó també del model de protecció social existent.
Rodriguez-Piñero (2009) considera que les causes de la pobresa en el treball són la reducció dels
nivells de protecció de les persones treballadores com a conseqüència de l’evolució del dret del
treball, així com la manca d’eficàcia i efectivitat de la seva normativa; la situació individual i relaci-
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onal de les persones; i el paper de les transferències socials, dels serveis socials i dels serveis de
cura d’infants i de persones grans amb dependència.
El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) també s’ha manifestat en relació amb la pobresa en
el treball i ha posat de manifest que un dels factors que hi contribueixen és la precarietat de
l’estatus de la persona treballadora; les organitzacions empresarials destaquen la complexitat de
la qüestió de la “pobresa activa”1 i posen de manifest el vincle entre el risc de pobresa i el nivell
d’educació. El CESE també posa de manifest que la “pobresa activa” té el seu origen en el nivell
escàs de remuneració del treball i en les transformacions del model familiar i destaca en quina
mesura la “pobresa activa” és un factor determinant de la pobresa de la infància. La “pobresa activa” pot ser conseqüència també del nivell baix de competències o d’instrucció d’una persona, de la
seva manca de competències necessàries per a un treball amb un salari adequat o de condicions
de treball no adaptades. De manera més profunda i molt freqüentment, la “pobresa activa” és un
resultat de la subocupació.

Risc de pobresa de la població ocupada
Les dades de l’ECV per a Catalunya mostren que la taxa de risc de pobresa de les persones ocupades l’any 2010 se situa en el 13,7%, 1,7 punts percentuals més que l’any 2009, i assoleix el
percentatge més elevat des de l’any 2004, primer any d’elaboració de l’ECV.
La situació de les persones ocupades en relació amb el risc de pobresa està igualment condicionada per la intensitat laboral a la llar. L’any 2010 destaca la taxa de risc de pobresa que presenten
les llars catalanes amb fills i filles dependents en què alguna de les persones actives està ocupada
(el 34,2%). La pobresa infantil, de fet, s’ha incrementat progressivament, fins al punt que gairebé
un de cada quatre nens i nenes està en risc de pobresa a Catalunya l’any 2010.
D’acord amb les dades de l’ECV per a l’any 2009, el treball autònom, tenir un contracte temporal o
treballar en jornada parcial, tenir una ocupació no qualificada o una de qualificada en l’agricultura i
la pesca, treballar en una empresa petita i treballar en determinats sectors (com ara l’immobiliari,
el de l’agricultura o el de la construcció) suposa un risc més elevat de pobresa a Catalunya.
Aquesta situació, juntament amb l’augment del pes en el global de l’ocupació d’alguna d’aquestes
característiques, podria agreujar el risc de pobresa de les persones ocupades.
Finalment, pel que fa a les situacions de privació (i.e. dificultats per arribar a final de mes), cal ressaltar que són les persones que treballen en l’ajuda familiar les que tenen més dificultats per arribar a final de mes, seguides de les persones assalariades, mentre que el treball autònom i els
empleadors/ores mostren valors més baixos d’aquest indicador. Aquests resultats contrasten amb
els comentats anteriorment respecte del risc de pobresa segons la situació professional, el valor
del qual és elevat en el cas del treball autònom, mentre que les persones treballadores assalariades mostren el valor més baix d’aquest indicador. Això es podria explicar en base a la hipòtesi segons la qual l’economia informal tindria una incidència més elevada en el treball autònom. La Unió
Europea assenyala en un estudi elaborat l’any 2007 que les dues categories més detectades en
l’economia informal són les persones aturades i les persones treballadores autònomes (Moyano
Jurado, 2010:175).

1

Concepte equivalent al de pobresa en el treball (per a més informació, vegeu l’apartat 3.1 “Marc conceptual” de l’informe).
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1.3.
1.3.1.

Estratègies públiques relacionades amb la pobresa i el
mercat de treball
Principals iniciatives de la UE

La pobresa i l’exclusió social són qüestions que s’han abordat en el debat públic i social europeu
de forma reiterada i constant, tal com testifiquen els textos normatius i els tractats constitutius de
la Unió Europea (UE). En el discurs de la UE no és inhabitual trobar documents on es relaciona la
pobresa i l’exclusió social amb el mercat de treball. Aquesta associació es deriva de dos fets fonamentals: d’una banda, l’evolució que han experimentat les polítiques socials en l’històric de la
UE i, de l’altra, l’evidència d’un increment del risc de pobresa com a conseqüència de la manca
d’ocupació o bé d’una ocupació inestable que no proporciona suficients ingressos a la persona o a
la llar.
En un primer moment, el discurs europeu se centra en el concepte de pobresa a causa del ressorgiment d’aquest fenomen a partir de la crisi de 1973. No és, però, fins a la signatura de l’Acta Única Europea del Tractat constitutiu de la CEE (1986) que s’introdueix la noció de “cohesió econòmica i social”. Aquest nou concepte agafa més rellevància en el Tractat de la UE de Maastricht
(1992), concretament en l’article 2 del seu articulat. En aquest context, comença a prendre força la
referència a l’“exclusió social” juntament amb el seu antídot –la “inclusió social”, de connotacions
més positives. Tot i això, l’articulació d’instruments europeus comuns fer fer-hi front a aquesta realitat és molt limitada i la manca de legitimació de la Comissió per intervenir en la política social pel
principi de subsidiarietat es posa ràpidament de manifest.
Per tal de resoldre aquest obstacle de difícil solució, s’opta per incidir en la protecció social mitjançant l’ocupació de les persones en risc de pobresa, relacionant ambdós termes: ocupació i risc de
pobresa. Aquesta solució, reflectida en el Tractat d’Amsterdam, obre el camí a què les polítiques
d’ocupació europees iniciïn la seva singladura conjunta. A partir d’aleshores, en les recomanacions europees s’insta als estats membres a què mantinguin els incentius per a la recerca de treball
i perquè facilitin la participació de les persones en accions de formació orientades envers la reinserció o inserció en les activitats professionals. Igualment, al Tractat d’Amsterdam s’inclou l’Acord
de política social on s’estableix quins són els temes d’importància social: la lluita contra l’exclusió;
la integració de les persones excloses del mercat de treball i la necessitat de “cooperació i coordinació” dels estats membres en matèria de política social.
L’orientació de “coordinació i cooperació” dels estats membres, juntament amb la promoció de la
inclusió social i, més endavant, de la inclusió activa (com a vies per a combatre la pobresa i
l’exclusió social), conformen els eixos principals de les polítiques europees socials de la primera
dècada de segle XXI. Entre les mesures de desenvolupament de les tres línies estratègiques de
l’Estratègia de Lisboa (pilar econòmic, pilar social i pilar mediambiental) figuren la modernització
de la protecció social i la promoció de la integració social. Com a resultat d’aquestes mesures,
s’articulen un conjunt d’objectius comuns de la UE per combatre la pobresa i l’exclusió social;
s’impulsa l’elaboració bianual de plans nacionals contra la pobresa i l’exclusió; es decideix definir
un conjunt d’indicadors comuns i s’acorda l’elaboració d’informes regulars d’avaluació i d’un programa d’acció comunitària per reforçar tot el procés.
En el pla conceptual, el 2007 es consolida un canvi com a resultat d’una extensa consulta pública
realitzada per la Comissió Europea. Així, a partir d’aquesta consulta, s’estableix una nova estratègia, anomenada “inclusió activa”, que pretén ajudar a mobilitzar les persones aptes per treballar i
oferir ajuda adient a les que no ho poden fer.
Tanmateix, es efectes de la crisi econòmica i financera internacional –com l’augment de la desocupació, amb un impacte més o menys intens en els països europeus, les dificultats d’accés al
mercat laboral o la disminució de la renda de moltes llars, s’imposen sobre aquesta orientació. Ai11
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xí, tot i que es continua perseguint l’ocupació de les persones més allunyades del mercat laboral a
través de diverses mesures d’inclusió activa, s’inicia un procés de defensa del dret a la percepció
de prestacions o de rendes mínimes, de foment d’accions sobre les persones més vulnerables i
d’establiment d’un salari mínim, com una forma de millorar de les condicions laborals dels treballadors i treballadores pobres.
En aquest sentit, l’Estratègia Europa 2020 (2010) fixa entre els seus objectius principals reduir el
25% la població en situació de risc de pobresa i estableix la Plataforma europea contra la pobresa
i l’exclusió social amb l’objectiu d’abordar la dimensió múltiple de la pobresa i l’exclusió, d’actuar
sobre la pobresa en tot el cicle de la vida i de fer front a l’exclusió greu, les noves vulnerabilitats i
els desavantatges específics.
A més, el Consell Europeu adopta en la Decisió 2010/707/UE una sèrie d’orientacions per a les
polítiques d’ocupació dels estats membres amb l’objectiu que les persones més allunyades del
mercat de treball o amb més dificultats laborals, puguin revertir aquesta situació en base al reforç
dels sistemes de protecció social, l’aprenentatge permanent i les polítiques actives d’ocupació. No
menys important, es proposa actuar sobre la segmentació del mercat de treball amb mesures per
buscar solucions a l’ocupació precària, la desocupació i el treball no declarat.

1.3.2.

Principals iniciatives d’Espanya

Les polítiques de protecció social a Espanya han experimentat una evolució molt significativa en
un període relativament curt de temps. La beneficència i l’assistència social que prevalien encara
als anys setanta han cedit pas a polítiques de protecció social basades en prestacions i subsidis
de la Seguretat Social, a l’evolució dels serveis socials en les diferents comunitats autònomes i entitats locals i a la determinació de la garantia de recursos mínims. El model que s’articula a la
Constitució espanyola de 1978 (CE) aposta per una clara divisió competencial entre la Seguretat
Social, d’àmbit central (art. 149.1.17 CE), i l’assistència social, d’àmbit autonòmic (art. 148.1.20
CE). A més de la distribució conceptual i competencial dels nivells de la protecció social, la CE es
considera el punt d’inflexió del nou concepte de serveis socials en l’àmbit de l’Estat espanyol que
va veure com entre els anys 1982 i 1992 s’aprovaven les lleis de serveis socials/acció social, de
caràcter autonòmic, pràcticament a tot l’Estat.
L’altre gran eix de les polítiques de protecció social, molt lligat a l’activitat en el mercat laboral, són
les prestacions d’atur, que s’incorporen com a Títol II en la Llei bàsica d’ocupació (1980). A partir
d’aleshores neix el sistema modern de protecció enfront l’atur, amb una prestació per desocupació
i una prestació complementària o subsidi també per aquest motiu.
A partir de l’entrada d’Espanya en la UE (1986), s’inicia una nova etapa que es caracteritza per
l’aprovació d’un seguit de mesures de polítiques socials que s’articulen en els plans nacionals
d’acció per a l’ocupació (PNAO) i en els plans nacionals per a la inclusió social (PNAIS). Aquests
plans segueixen les directrius europees, que relacionen les possible sortides de les situacions de
pobresa amb l’ocupació laboral. Es fomenten, per tant, les actuacions adreçades a la inserció laboral i al desenvolupament de polítiques actives, les quals adquireixen un protagonisme rellevant
enfront de les polítiques passives.
Aquesta orientació marca els plans nacionals d’ocupació (el primer dels quals s’aprova el 1998),
que persegueixen la integració social a través de mesures com el Programa de foment de
l’ocupació per a persones treballadores en situació d’exclusió social i el Programa de renda activa
d’inserció dins de l’acció protectora per desocupació (2000). Posteriorment al 2001 els plans
d’ocupació conviuen amb els PNAIS, de caràcter bianual, que recullen les prioritats i els esforços
dels estats membres per fomentar la inclusió social i combatre la pobresa. La incardinació
d’iniciatives entre els plans d’ocupació i els d’inclusió no hauria de sorprendre, si es té en compte
que comparteixen objectius, com ara el foment de l’accés a l’ocupació o les actuacions a favor de
grups específics de persones vulnerables, si bé és veritat que han estat objecte de crítica pel gran
12

RISC DE POBRESA I MERCAT DE TERBALL

nombre de mesures que preveuen sense vinculació a uns objectius quantificables, o per la repetició de mesures en diversos plans.
Mereix destacar-se el V PNAIS (2008-2010), que s’elabora en un context econòmic de crisi econòmica i financera. Aquest pla per a la inclusió social pretén prevenir l’impacte de la crisi sobre
l’accés a l’ocupació i a les prestacions socials mitjançant el foment de la inclusió activa des d’un
triple vessant: l’accés a l’ocupació, garantir uns recursos econòmics mínims i assolir una educació
de qualitat amb equitat.
El context econòmic i social d’Espanya, marcat per una acceleració de la destrucció d’ocupació i
un increment de les situacions de vulnerabilitat, condiciona que les polítiques socials a mig termini
s’orientin cap a l’assoliment de dos objectius ben concrets: la creació d’ocupació i la reducció del
nombre de persones en risc de pobresa. Per tal d’assolir aquests objectius, es plantegen mesures
des del vessant de les polítiques d’ocupació com des del vessant de les polítiques de lluita contra
el risc de pobresa. En aquest sentit, destaca la reforma laboral, la reforma de les polítiques actives d’ocupació, la millora del sistema de formació professional per a l’ocupació i l’aflorament del
treball submergit.
Paral·lelament, es proposen altres mesures per garantir la renda de les famílies mitjançant l’accés
a prestacions i subsidis, bé sigui vinculats amb polítiques actives formatives (programa PRODI) o
independents (prestació per cessament d’activitat de les persones afiliades al règim especial del
treball autònom). Altres mesures s’impulsen per promoure l’ocupació estable i la requalificació professional de les persones aturades (i.e. programa PREPARA), o bé s’adrecen a col·lectius específics com ara els joves (i.e. contracte per a la formació i l’aprenentatge), les persones amb competències professionals no acreditades (i.e. programa Acredita-T) i les persones treballadores de
més edat (i.e. “Estratègia 55 i més”).

1.3.3.

Principals iniciatives de Catalunya

A Catalunya les bases que fonamenten i regeixen la política d’acció social i, per tant, totes aquelles actuacions relatives a la pobresa, la inclusió i la inserció social, la marginació i els serveis socials, es troben al mandat constitucional que transfereix a Catalunya la competència exclusiva en
matèria d’assistència social i que recull l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) de 1979. D’altra
banda, l’EAC del 2006 explicita la voluntat que Catalunya sigui una societat inclusiva i cohesionada i compromet els poders públics "a vetllar per la plena integració social, econòmica i laboral de
les persones i dels col·lectius més necessitats de protecció, especialment dels que es troben en
situació de pobresa i risc d'exclusió social". Igualment, insta “a promoure polítiques preventives i
comunitàries i [...] garantir la qualitat del servei i la gratuïtat dels Serveis Socials que les lleis determinen com a bàsics” (art.42 EAC). A més, regula, per a les persones o famílies que es troben
en situació de pobresa, el dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els
mínims d’una vida digna, d’acord amb les condicions que legalment s’estableixen» (art.24.3).
Les principals estratègies públiques catalanes d’acció social es troben recollides en els quatre
plans d’acció social (en tant que instruments de planificació de la política de serveis socials); en la
Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic; en la Llei 12/2007 de serveis socials;
en el Pla per a la inclusió i la cohesió social a Catalunya (2006-2009); en el Programa per al
desenvolupament de plans locals d’inclusió social 2006; en el Pla de suport al Tercer Sector Social
2008-2010 i en el Pla estratègic de serveis socials 2010-2013.
A més, les vies on l’actuació catalana és clau i on la vinculació laboral està implícita són les prestacions de la renda mínima d’inserció (en endavant RMI) i les polítiques actives d’ocupació (en endavant, PAO), fet pel qual s’ha considerat adient fer-ne un esment més detallat. Ambdues actuacions es troben associades en la persecució d’un objectiu comú (i.e. garantir l’accés al mercat laboral dels col·lectius més allunyats i/o vulnerables), i coincideixen amb el criteri europeu de coordinació de les polítiques socials i les d’ocupació.
13
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L’RMI es configura com una prestació econòmica vinculada a un compromís d’inserció sociolaboral a través del seguiment, per part de les persones usuàries, d’uns itineraris personalitzats
d’inserció (Pla individual d’inserció i reinserció social i laboral, PIR). A Catalunya els primers antecedents d’aquesta renda parteixen del Programa interdepartamental de l’RMI de 1990 (PIRMI),
que és modificat en diverses ocasions, i que dóna lloc a l’aprovació el 1997 de la Llei 10/1997, de
3 de juliol, de la renda mínima d’inserció. Amb la Llei, la renda s’universalitza i dóna un tracte integral als instruments d’inserció social i laboral per intentar evitar les situacions de pobresa i marginació.
En la dècada entre el 2000 i el 2010, l’RMI es consolida i inicia una fase de forta expansió amb
l’objectiu d’ampliar la cobertura, la intensitat de la prestació i el foment de les mesures d’inserció
laboral. L’inici de la crisi econòmica i financera l’any 2007 potencia fins i tot encara més el paper
de l’RMI com a darrer recurs de la “xarxa de protecció social”. En aquest sentit, es preveuen accions per millorar-ne la cobertura, per optimitzar la gestió, per incrementar i adaptar les mesures
d’inserció laboral i, en qualsevol cas, per incrementar l’eficàcia d’aquesta prestació. Tanmateix, les
restriccions pressupostàries del 2011 representen l’entrada de l’RMI en una etapa més restrictiva.
Les modificacions substancials de l’RMI regulades en la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures
fiscals i financeres fan necessària l’aprovació del Decret 384/2011, de 30 d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció. En aquesta nova concepció
de l’RMI destaca, entre d’altres coses, l’acreditació d’una residència continuada a Catalunya de
dos anys com a mínim; la necessitat de romandre al territori mentre es percep la prestació (absència màxima d’un mes); l’ampliació del període de còmput dels ingressos de la llar (dotze mesos);
la reducció en l’import de la prestació (no superior a l’SMI); la limitació del període de cobrament a
seixanta mesos; la restricció en l’accés a aquelles persones que no acreditin una problemàtica social o d’inserció laboral afegida (s’exclouen aquelles problemàtiques únicament vinculades amb la
manca o pèrdua de feina) i, finalment, se supedita la renda a l’àmbit pressupostari perdent la condició de dret subjectiu. En l’actualitat, s’observa un canvi de paradigma en altres rendes similars
com la basca o la francesa, que transfereixen aquesta prestació cap a serveis d’ocupació amb la
finalitat d’establir una vinculació més estreta entre percepció i recerca d’ocupació. És d’esperar
que l’RMI no romangui al marge d’aquesta tendència general.
Les polítiques actives d’ocupació constitueixen un altre mecanisme de potenciació de la inserció
laboral de les persones, de manteniment de l’ocupació i de millora en l’àmbit professional a través
d’accions com l’orientació, la intermediació, la formació, la requalificació i la promoció i creació
d’ocupació. En aquest cas, la gestió i les iniciatives públiques catalanes són molt rellevants, encara que estan supeditades a les polítiques d’ocupació d’àmbit estatal: tot i el traspàs competencial
de la formació ocupacional a Catalunya l’any 1991 i del reconeixement de la seva gestió com a
competència autonòmica en l’articulat de l’EAC del 2006 (art. 170), la CE atribueix la competència
exclusiva a l’Estat en matèria de legislació laboral.
Les primeres iniciatives catalanes es fonamenten en la idea que les accions de formació, combinades amb els programes d’ocupació, són una de les millors fórmules per ajudar a la inserció laboral de les persones aturades. No en va, a partir dels anys noranta es constata una tendència
creixent vers la inclusió d’aquest tipus de mesures, conjuntament amb les prestacions de caràcter
assistencial, en els plans de lluita contra la pobresa i l’exclusió social. A partir de l’aprovació de
l’Estratègia de Lisboa, i durant tota la dècada del 2000 al 2010, les polítiques actives van adquirint
protagonisme enfront de les polítiques passives. Aquesta procés planteja la necessitat de redefinir
les PAO, les quals són gestionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), creat el 2002,
amb l’objectiu de desenvolupar un model descentralitzat que faciliti l’atenció personalitzada.
En una etapa posterior, a partir del 2010, pren rellevància l’impuls de la formació i la requalificació,
així com l’elaboració dels plans de desenvolupament de les PAO. En aquesta línia, es posen en
marxa mesures per regular la formació professional per a l’ocupació i per millorar la qualificació de
les persones que es troben en situació d’atur: partint de les competències assolides al llarg de la
14

RISC DE POBRESA I MERCAT DE TERBALL

vida laboral, es tracta d’incrementar el seu nivell d’ocupació i afavorir la mobilitat professional. Paral·lelament s’aprova el Pla de desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació 2010-2011
(PDPO) en el marc del Pla general d'ocupació de Catalunya 2006-2011.
Més tard, el context normatiu i estratègic en el qual es formulen les PAO experimenta canvis importants. D’una banda, la modificació substancial de la Llei d’ocupació estatal i, de l’altra,
l’aprovació de l’Estratègia espanyola d’ocupació 2012-2014 i de l’Estratègia catalana per a
l’ocupació 2012-2020, que delimiten el perímetre per al disseny i desplegament de les PAO a Catalunya. En aquest context, el Govern de la Generalitat aprova el 16 de febrer del 2012 el Pla de
desenvolupament de polítiques actives 2012-2013 que es vehicula sobre una dotació pressupostària de 420 milions d’euros i que s’estructura en una Carta de serveis genèrics del SOC i en diversos serveis específics adreçats a col·lectius socials, sectors productius i territoris, i en el foment de
la innovació i la modernització. Tanmateix, les mesures de contenció pressupostària aplicades pel
Govern espanyol en el Pla anual de política d’ocupació 2012 posen en perill el desplegament del
Pla, atès que suposen una reducció del 57% en la dotació estatal. Val a afegir que aquesta reducció pressupostària pot posar en risc les perspectives d’inserció laboral de moltes persones.
Finalment, també s’han posat en marxa diverses mesures i iniciatives de lluita contra la pobresa
relacionada amb el mercat de treball (vegeu apartat 4.3.3. de l’Informe per a les actuacions de
l’any 2012) que tenen a veure amb la garantia d’ingressos, el foment de la contractació, la promoció del treball autònom i l’emprenedoria, la millora de l’ocupabilitat de les persones (i.e. orientació,
formació i acreditació), i l’impuls de la mobilitat internacional. Malgrat la diversitat que caracteritza
aquestes mesures i iniciatives, també és veritat que en moltes ocasions la seva intensitat i/o cobertura pateixen limitacions significatives.
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1.4.

Una aproximació qualitativa al risc de pobresa relacionat
amb el mercat de treball

En aquest Informe, l’estudi del risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball també s’ha
abordat des d’una perspectiva qualitativa sobre la base de la informació empírica proporcionada
pel treball de camp (dotze entrevistes en profunditat a professionals i sis entrevistes biogràfiques a
persones que han viscut aquesta situació problemàtica). En primer lloc, s’han estudiat alguns dels
aspectes més rellevants relacionats amb l’aparició i l’evolució del risc de pobresa en la biografia
de les persones i les famílies. En segon lloc, s’ha analitzat el paper de les institucions pel que fa a
l’abordatge del risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball. En tercer lloc, s’han presentat
les recomanacions realitzades per les persones entrevistades amb l’objectiu de millorar l’eficàcia
dels instruments i recursos que han estat analitzats i facilitar a les persones la sortida de les situacions de risc de pobresa en les quals s’han vist involucrades.

1.4.1.

La crisi econòmica i el risc de pobresa relacionat amb
el mercat de treball

El context econòmic i el risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball
L’impacte de la crisi econòmica i financera sobre la vida de les persones constitueix un dels temes
més recurrents en les entrevistes mantingudes amb els/les professionals. Aquests professionals
constaten una tendència progressivament creixent del risc de pobresa relacionat amb el mercat de
treball, no només derivada de la pèrdua del treball sinó també de l’empitjorament de les condicions
laborals. Les fissures del règim de benestar (Beck 2003 i Esping-Andersen 2003) derivades
d’aquesta tendència expansiva del risc es fan notar a pràcticament tots els àmbits de l’estructura
econòmica i social, des de la cohesió social en general, fins al mercat de treball en particular. Pel
que fa a la cohesió social, l’habitatge apareix en el rerefons de molts posicionaments i s’integra en
una perspectiva analítica relacional en què el risc de pobresa es posa en relació amb un mercat
immobiliari car i amb poc habitatge públic. Quant al mercat laboral, es considera que l’afebliment o
dissolució del vincle amb el món del treball porta indefugiblement aparellat un increment del risc
de pobresa de les persones i les famílies o, com a mínim, un agreujament dels problemes econòmics que ja experimentaven amb anterioritat.

Els perfils més vulnerables
L’impacte de la crisi financera internacional sobre l’economia i el mercat de treball ha aguditzat els
efectes de la crisi de l’ocupació a Catalunya fins al punt que pràcticament tothom està exposat al
risc de caure en situació de pobresa relacionada amb el mercat de treball. Tanmateix, es comparteix la idea que els costos socials de la crisi no s’estan repartint uniformement (Ayala, Cantó i Martínez 2010) i que hi ha uns perfils més vulnerables en funció de l’origen, l’edat, l’endeutament familiar, la categoria socioprofessional o l’estat de salut. Així, en relació amb la pregunta “Quins són
els perfils més vulnerables en el context socioeconòmic actual?”, els/les professionals entrevistats
mencionen les persones d’origen immigrant, les persones adultes (fonamentalment el homes de
més de quaranta-cinc anys i/o que han treballat en una única professió), les persones joves (particularment quan es tracta de nois i noies que pertanyen a una família desestructurada), les persones i famílies que van contraure deutes durant el cicle expansiu i que actualment tenen dificultats
per pagar a les entitats financeres i, pel que fa a la categoria socioprofessional, les persones de
més baixa qualificació, els administratius/ives, i les persones dedicades a la investigació.

Els nous perfils
La majoria dels professionals responen a la pregunta sobre els nous perfils de risc de pobresa vinculat amb el mercat de treball amb una reflexió sobre la generalització del risc i, més concreta16
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ment, sobre l’ampliació de la vulnerabilitat cap a espais socioeconòmics anteriorment considerats
de classe mitjana. Els/les professionals es mostren preocupats davant del que Laparra (2010a)
descriu com a socialització de la vulnerabilitat, i assenyalen com a nous perfils de risc de pobresa
relacionat amb el mercat de treball els “casos laborals”, és a dir, les persones que han perdut el
treball i/o les famílies que han vist reduir-se la seva intensitat laboral. El nou perfil de risc de pobresa vinculat amb el mercat de treball inclou, entre d’altres exemples, famílies de classe mitjana
amb dificultats per pagar la hipoteca, persones adultes de difícil requalificació, joves amb un nivell
d’estudis baix i dones amb factors de risc addicionals (i.e. dones soles amb càrregues familiars i
dones d’origen immigrant que tenen dificultats per comunicar-se en català o castellà).

1.4.2.

L’entrada en el risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball

El mercat de treball com a garantia
La major part dels/les professionals coincideixen a afirmar que el mercat de treball no representa
actualment una garantia enfront del risc de pobresa de les persones i/o les famílies. L’argument
fonamental expressat en aquest sentit (en coincidència amb Rifkin i Helbroner 1995 i Beck 2000 –
citats a Observatori de la inclusió social, 2008- i amb el Comitè de Protecció Social, 2009) és la
desaparició gradual de l’ocupació de qualitat com a base de la ciutadania social. El discurs de les
persones entrevistades redunda en comparacions amb el passat més o menys recent i, conseqüentment, en el deteriorament de les condicions laborals a la societat postindustrial. Alhora, però,
abunden les perspectives analítiques relacionals que interpreten la producció d’unes determinades
condicions de vida com a producte d’una àmplia diversitat de factors, com ara el sistema de protecció social, els deutes a l’entorn de l’habitatge, o la intensitat laboral de la llar familiar. La consideració per part dels/les professionals entrevistats de diversos factors explicatius té a veure sobretot amb el reconeixement del mercat de treball com a garantia enfront d’un fenomen molt més polièdric que el risc de pobresa: el risc d’exclusió social, el fet de quedar al marge dels drets socials
que atorga el treball remunerat i formal. Pel que fa a les característiques del mercat de treball que
s’associen amb el risc de pobresa de les persones i les famílies, els/les professionals mencionen
majoritàriament, en primer lloc, els salaris. En segon lloc, l’empitjorament progressiu de les condicions laborals en general. Finalment, algunes aportacions més minoritàries assenyalen la temporalitat com a factor explicatiu del risc de pobresa vinculat amb el mercat de treball, atesos els llargs
períodes de desocupació i la conseqüent reducció dels ingressos que pot implicar.

La realitat personal i el risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball
Els professionals i les professionals entrevistats reconeixen la participació de factors personals en
la construcció del risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball, però majoritàriament ho fan
posant aquests factors en relació amb un context determinat. És a dir, com a grup, aquests professionals consideren que la realitat personal no es pot desvincular dels factors socials o institucionals en els quals s’hi insereix. Així doncs, el mercat de treball, el sistema de protecció social, la
família i el capital social, entre d’altres aspectes, apareixen intercalats en el discurs dels/les professionals a propòsit del paper que juguen els factors personals en la configuració del risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball. D’altra banda, però, algunes veus minoritàries atribueixen al comportament de les persones el poder explicatiu de la variabilitat observada en relació
amb l’exposició al risc de pobresa vinculat amb el mercat de treball. Allò més destacable d’aquests
discursos és, d’una banda, la consideració de la capacitat d’agència de les persones per construirse un entorn favorable i, de l’altra, la no consideració d’algunes característiques que com l’edat, el
sexe, el nivell d’estudis, l’origen o l’estat de salut poden condicionar a la baixa les possibilitats que
tenen les persones per prevenir o fer front a les situacions de risc de pobresa.
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Les circumstàncies de l’entrada en el risc de pobresa relacionat amb el mercat de
treball
Mirant-s’ho retrospectivament, les persones entrevistades tendeixen a considerar que el procés
que les ha abocat a una situació de risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball s’inicia en
el moment en què perden el seu treball. L’estancament de l’activitat econòmica i el conseqüent
tancament d’empreses estan al darrera de la pèrdua del treball i de l’exposició oberta al risc de
pobresa relacionat amb el mercat de treball. Tanmateix, les condicions laborals, d’una banda, i les
circumstàncies personals i familiars, de l’altra, també estan presents en el discurs de les persones
entrevistades a l’entorn del risc de pobresa. Pel que fa al primer factor, les persones que han treballat o treballen en l’economia informal se senten especialment vulnerables en l’àmbit de les relacions laborals (i.e. manca de contracte i de Seguretat Social) i a partir del moment en què es produeix la pèrdua del treball (i.e. manca de subsidi d’atur). Pel que fa a la situació personal i familiar,
cal destacar que l’estat de salut i el cicle de vida condicionen l’exposició al risc de pobresa dels
treballadors/ores. Patir una malaltia pot convertir-se en un factor de risc relacionat amb el mercat
de treball; de la mateixa manera, l’embaràs pot esdevenir, sota determinades circumstàncies, un
factor de risc laboral per a les dones treballadores.

1.4.3.

Els impactes del risc de pobresa relacionat amb el
mercat de treball

L’impacte econòmic
La intensitat amb què el risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball afecta o ha afectat la
vida quotidiana de les persones entrevistades varia en funció de diferents factors, com ara el
temps acumulat en situació d’atur o precarietat laboral, el capital social disponible (i.e. família,
amics, etc.) o la capacitat per posar en marxa estratègies d’adaptació a les noves circumstàncies,
sense perjudici del paper desenvolupat per les polítiques de protecció social. En almenys dos casos, les persones entrevistades han viscut situacions de risc de pobresa relacionat amb el mercat
de treball amb conseqüències molt negatives sobre el benestar de les famílies, que s’han vist obligades a recórrer a la caritat per poder satisfer algunes necessitas bàsiques. Les circumstàncies
que caracteritzen la situació d’aquestes persones i famílies les situen molt a prop de l’escenari de
l’exclusió social, però no a dins, gràcies a l’efecte amortidor derivat de l’activació de la xarxa familiar i social, així com de la concessió d’ajuts econòmics puntuals d’urgència social. Tanmateix, en
el període de realització de les entrevistes biogràfiques (del 28 d’octubre de 2011 al 27 de febrer
de 2012), la major part de les persones consultades havia pogut fer front a la situació de risc de
pobresa relacionat amb el mercat de treball sense necessitat de recórrer a la caritat o, fins i tot, als
serveis socials. També s’ha pogut constatar l’existència d’alguna situació puntual de privació material prototípica de la pobresa crònica o estructural pràcticament impensable per part de les persones que les han patit. Només en un cas la situació de risc de pobresa vinculat amb el mercat de
treball s’ha pogut gestionar amb adaptacions sense afectació de les necessitats més bàsiques de
la unitat familiar.

L’impacte sobre la salut
Les entrevistes biogràfiques recullen el testimoni de diverses persones que han vist deteriorar-se
el seu estat de salut i/o autoestima a mesura que han hagut de fer renúncies importants (i.e. cura
de la boca i de la vista; adquisició d’articles d’higiene personal; accés a una dieta saludable, etc.)
en el seu intent d’adaptació a la situació de risc de pobresa. La pèrdua del treball, la disminució de
la intensitat laboral de la llar familiar, o l’empitjorament de les condicions laborals pot afectar negativament la salut mental de les persones. L’impacte psicològic que genera la pèrdua de l’estatus
sociolaboral anterior pot donar lloc a malalties cròniques i comportaments fins i tot autodestructius.
No es tractaria ja de sentiments de culpabilitat per haver perdut el treball, sinó de situacions
d’estrès molt més greus caracteritzades per la impossibilitat de descansar o, fins i tot, de
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l’absència d’horitzons on poder-se projectar d’una manera constructiva. La major part de les persones entrevistades, però, ha pogut superar les reaccions de sorpresa, bloqueig i/o negació dels
fets i les circumstàncies a què s’han vist abocades i, en aquest sentit, l’acompanyament professional ha esdevingut un dels serveis institucionals millors valorats, quan no un dels detonants de sortida d’una situació de bloqueig o impotència.

L’impacte sobre les relacions familiars
El suport familiar i de la xarxa social, i/o l’acompanyament professional, enfront la pèrdua del treball o el risc de pobresa en el treball pot ser clau de cara a evitar situacions més complicades relacionades amb trencament del vincle social i la caiguda en situacions d’exclusió social (Paugam
2007, citat a Martínez 2010: 170). De fet, la dificultat per satisfer algunes necessitats pot empènyer les persones en situació de risc de pobresa vinculat amb el mercat de treball a sol·licitar suport material i afectiu a les seves amistats. Aquesta estratègia d’adaptació s’avança en ocasions a
la petició formal d’ajuda en els serveis socials o el Tercer Sector Social, probablement perquè la
condició de nova pobresa de la major part de les persones entrevistades en aquest estudi actua
com element descoratjador a l’hora de demanar ajuda en uns serveis o entitats socialment connotats. Tanmateix, la major part de les persones entrevistades reporta un empitjorament de l’ambient
domèstic que comprèn des de situacions comparativament favorables gràcies a l’activació de mecanismes de suport o solidaritat familiar fins a situacions molt desfavorables com a conseqüència
del deteriorament de les relacions entre els membres de la llar familiar.

1.4.4.

El punt d’inflexió i la millora de la situació de risc de
pobresa relacionat amb el mercat de treball

Les estratègies de sortida
El risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball és una situació relativament nova per a la
major part de les persones entrevistades, les quals intenten distanciar-se’n a través del desenvolupament d’estratègies de sortida personals i/o de l’accés a serveis i recursos més o menys institucionalitzats. Pel que fa a les estratègies “externes”, la meitat de les persones entrevistades prioritzen inicialment la recerca de treball com a sortida a una situació de desocupació o a unes condicions laborals insuficients per satisfer les necessitats bàsiques de la llar familiar. L’accés més tard
o més d’hora als recursos institucionals (públics, del Tercer Sector Social o, en menor mesura, privats) representa en molts casos la introducció d’elements de planificació en l’estratègia de recerca
de treball. En el marc d’aquest estudi, l’emprenedoria apareix només en una ocasió com a estratègia de superació del risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball. L’accés a accions formatives és l’“estratègia externa” prioritzada inicialment per l’altra meitat de les persones entrevistades. La participació en accions formatives esdevé una resposta estratègica davant d’un context
sociolaboral amb demandes i expectatives creixents pel que fa al nivell formatiu i competencial
dels treballadors i treballadores. Al mateix temps, els beneficis de la formació s’estenen cap a
d’altres terrenys, com ara el benestar psicològic (i.e. mantenir-se ocupat o ocupada) i/o el capital
social (i.e. establiment i ampliació dels contactes i, fins i tot, de les amistats).
Quant a les “estratègies internes”, la més destacada per les persones entrevistades, a banda del
control de les despeses ordinàries (i.e. alimentació, roba, lleure, etc.) és la reducció de les despeses d’habitatge mitjançant l’optimització del seu ús (i.e. llogar una habitació a algú). Cal fer constar
que, tot i la gravetat d’algunes situacions reportades, les persones entrevistades no mencionen
l’ús d’estalvis o la venda de propietats com a “estratègies internes” d’adaptació i superació. Val a
dir finalment que els resultats del treball de camp qüestionen el prejudici de la inacció i de
l’acomodació al sistema de protecció social per part de les persones i les famílies que es troben en
situació de risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball.
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El detonant de la millora
La situació de les persones en risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball pot començar a
experimentar canvis positius a partir del moment en què s’accedeix a recursos i serveis adreçats
al suport i l’acompanyament en el procés d’inserció sociolaboral. Allò que les persones entrevistades identifiquen com el detonant d’un procés de canvi i, en els millors dels casos, de sortida de la
situació de risc de pobresa, és la reconstitució del vincle amb el món del treball, bé sigui a través
d’un itinerari d’inserció sociolaboral, bé de l’accés més o menys directe al mercat de treball o
l’activitat empresarial (inserció directa sense formació ocupacional, crèdits a persones emprenedores, etc.). Pel que fa als itineraris d’inserció sociolaboral, d’entrada destaca la seva diversitat interna en termes d’estructuració per fases i en termes de grau de flexibilitat, d’acord amb el recurs institucional en què s’integren. Tanmateix, els itineraris d’inserció sociolaboral inclouen mecanismes
de diagnosi i d’acompanyamanet (formació, intermediació, etc.) que faciliten el procés d’inserció
sociolaboral dels treballadors/ores en situació de risc de pobresa. També es constaten, amb
menys freqüència, processos de millora comparativament ràpids i directes en què el pas pels recursos i serveis institucionals és gairebé anecdòtic, si bé determinant de cara a l’inici de processos
de millora.

La relació de proximitat amb els professionals
La dimensió “estructural” (i.e. recursos i serveis) i la dimensió “humana” (i.e. personal i professionals) apareixen íntimament lligades en el discurs de les persones entrevistades sobre el funcionament dels recursos institucionals dels quals han estat o encara en són usuaris i usuàries. Com
en molts altres casos relacionats amb la promoció de processos de millora i superació de circumstàncies adverses (i.e. fracàs escolar, malalties, delinqüència, etc.), també en la situació de risc de
pobresa vinculat amb el mercat de treball esdevé clau la presència de perfils professionals amb
els quals poder establir una relació de confiança i proximitat. En moltes ocasions, els/les professionals representen la última esperança que tenen els treballadors/ores en situació de risc de pobresa per fer front als problemes econòmics, relacionals i existencials que els assetgen com a
conseqüència de la pèrdua del treball o de tenir unes condicions laborals insuficients per satisfer
les necessitats bàsiques de la seva llar familiar. El treball de proximitat dels professionals rep una
molt bona acollida entre les persones entrevistades, les quals fan patent, a través de les seves valoracions, la rellevància que té el tracte professional personalitzat per al reforçament de
l’autoestima i l’activació d’actituds proactives enfront del risc de pobresa. L’impuls que proporciona
la relació de proximitat i el tracte personal dels professionals pot generar inèrcies positives fins i tot
en situacions extremes en què la persona en situació de risc de pobresa no acaba d’articular de
forma exitosa la seva inserció en el món del treball.

1.4.5.

El paper de les institucions

El sistema de protecció social com a garantia
La majoria dels professionals entrevistats consideren que el sistema de protecció social suposa
una garantia per fer front al risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball, però consideren
que aquesta garantia és limitada: argumenten que el sistema de protecció social és útil enfront les
formes més severes de pobresa, però mostra un dèficit en la seva intensitat protectora. Tres dels
professionals entrevistats (d’un total de dotze) posen de manifest que el sistema de protecció social no representa cap garantia enfront del risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball.
S’argumenta que les prestacions no constitueixen un instrument que permeti, en el cas concret de
les persones aturades, tornar-se a incorporar a la vida activa. S’assenyala també que les ajudes
econòmiques rebudes no permeten superar el llindar de risc de pobresa. Alhora, la prestació d’atur
és valorada positivament per una de les persones entrevistades com a instrument per fer front al
risc de pobresa.
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D’altra banda, el treball de camp permet identificar una sèrie de col·lectius que, d’acord amb
l’experiència de les persones entrevistades, es troben més desprotegits per la cobertura del sistema de protecció social: les persones que, tot i estar treballant, tenen uns ingressos que no els
permeten superar el llindar de risc de pobresa i les persones que han esgotat totes les prestacions
i subsidis als quals tenien dret després d’haver perdut la feina. Aquests casos són els que es poden qualificar de nova pobresa i que ara “competeixen” en termes de recursos amb els col·lectius
tradicionals o cronificats. Altres col·lectius que s’assenyalen com a més desprotegits en relació
amb la cobertura del sistema de protecció social són els següents: les famílies amb fills i/o filles,
les dones soles amb fills i/o filles, la població d’origen immigrant, les persones de 16 a 45 anys
sense fills, i els i les joves que vénen de justícia juvenil, entre d’altre perfils.
El nivell diferent de resposta que ofereix el sistema de protecció social als riscos que apareixen al
llarg del cicle vital de les persones es pot explicar per la pròpia lògica en la construcció de l’Estat
del benestar a Catalunya, el qual es focalitza en la protecció dels riscos derivats de la relació de
les persones amb el mercat de treball, fonamentalment per interrupció o finalització de la vida laboral, i que es materialitza en la prestació i el subsidi per desocupació i les pensions d’invalidesa i
de jubilació, en detriment de la protecció d’altres riscos

Instruments, recursos i programes del sector públic
Pel que fa als instruments, els recursos i els programes del sector públic en l’àmbit de la prevenció
i la lluita contra el risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball, la gran majoria dels professionals entrevistats (nou de dotze) han fet referència als instruments i recursos en l’àmbit de la
qualificació professional, en el qual es distingeixen tres tipus d’actuacions: en primer lloc, les
accions formatives, de qualificació i desenvolupament professional; en segon lloc, l’acreditació de
l’experiència laboral, la formació no formal i la informal; i en tercer lloc, les accions que combinen
l’experiència professional amb la formació.
Pel que fa a les accions formatives, de qualificació i desenvolupament professional, s’inclouen les
accions relacionades amb la formació professionalitzadora, la formació en competències bàsiques
(recerca de feina, català, castellà, coneixements informàtics, etc.) i la formació en competències
transversals (referides al conjunt de capacitats, habilitats i actituds necessàries en el desenvolupament de les majoria de les professions). En l’àmbit del sector públic, els professionals mencionen que la formació es fa a través dels serveis d’ocupació o de promoció econòmica de les entitats locals, a vegades per derivació de les oficines de Treball de la Generalitat (OTG) o dels serveis socials. Així mateix, el Programa de la Renda mínima d’inserció (PIRMI) té els seus cursos
propis. Quant a les accions adreçades a acreditar l’experiència laboral, la formació no formal i la
informal, es fa referència en dues ocasions als programes “Acredita’t” i “Qualifica’t”, que permeten
la certificació de les competències professionals adquirides mitjançant la pràctica professional o
les vies no formals de formació. D’aquesta manera, es facilita la integració laboral i la promoció
professional de les persones treballadores. Pel que fa als instruments que combinen la formació
amb la pràctica professional, dues de les persones entrevistades han fet referència al Programa
Suma’t, que combina la realització d’accions d’orientació, de formació i d’adquisició d’experiència
professional en empreses (mitjançant un contracte per a la formació), i està destinat a les persones joves desocupades que han abandonat el sistema educatiu prematurament. També s’ha fet
referència en tres ocasions als Programes de qualificació professional inicial (PQPI), la finalitat
dels quals és proporcionar una formació bàsica i professional als/les joves que no hagin obtingut la
titulació en educació secundària obligatòria, que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat de l’itinerari formatiu.
D’altra banda, la majoria dels professionals entrevistats (vuit de dotze) han fet referència a
l’activitat que es realitza des del sector públic en l’àmbit de la informació, la intermediació i
l’orientació professional. En aquest àmbit, cal mencionar l’activitat que realitzen les oficines de
Treball de la Generalitat (OTG) i les entitats locals, a través de les àrees d’ocupació o de promoció
econòmica i, més concretament, del Sistema d’orientació i intermediació laboral (Galileu), que im21
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plica la col·laboració entre totes les administracions i entitats que participen en el procés
d’assessorament i orientació, així com en el seguiment posterior de l’itinerari de les persones usuàries. Cal fer referència també als serveis d’ocupació i àrees de promoció econòmica de les entitats locals, atès que ofereixen diversos recursos a les persones que estan en atur per a la recerca
de feina. Tant des dels serveis que depenen de l’Administració de la Generalitat com des dels serveis de l’àmbit municipal es posa de manifest la importància de l’activitat d’anàlisi prospectiva del
mercat de treball, independentment que la realitzin o no.
Un altre dels recursos del sector públic que apareix en la majoria dels discursos dels professionals
entrevistats (en concret, en set ocasions) són els instruments de garantia de rendes: la prestació i el subsidi d’atur i la renda mínima d’inserció (RMI). La situació econòmica ha tingut conseqüències negatives sobre aquesta prestació, que ha vist com s’acumulaven fins a vint mil persones en la llista d’espera per a mesures ocupacionals, o com es triplicava el nombre de persones
usuàries en un context en què els recursos (centres i places) romanen constants. Pel que fa a les
modificacions introduïdes en la prestació l’any 2011, que restringeixen els criteris d’accés i posen
límits a la seva quantia, la percepció dominant entre els professionals entrevistats que s’han posicionat respecte d’aquesta qüestió és que la reforma pot tenir conseqüències negatives: l’exclusió
dels casos laborals pot deixar desemparades les persones que han esgotat el subsidi de desocupació, així com les seves famílies; les dificultats per accedir al programa pot agreujar la situació de
risc de pobresa de les persones i les famílies i empènyer-les cap a l’exclusió social, etc.
D’altra banda, les actuacions dels serveis socials apareixen en el discurs dels professionals entrevistats en sis ocasions i les mesures del sector públic en l’àmbit de l’emprenedoria apareixen en tres ocasions. Malgrat les reticències mostrades per adreçar-se als serveis socials per part
d’algunes persones i/o famílies en situació de risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball,
aquests darrer esglaó en la protecció social a les persones ha vist incrementar-se de forma important el nombre d’actuacions, mentre que els recursos de què disposen no han augmentat de la
mateixa manera.

Punts forts i punts febles del sector públic
Els professionals i les professionals i les persones usuàries entrevistades2 atribueixen els següents punts forts als instruments, recursos i programes del sector públic (per ordre d’importància
descendent):3

-

El manteniment d’un únic referent professional per a la persona usuària. La majoria de les persones usuàries entrevistades posa de manifest que es produeix un canvi en positiu en la seva
trajectòria quan contacten amb un/una professional que els serveix de referent i monitoritza tot
el seu procés d’inserció laboral.

-

L’activitat de seguiment i acompanyament de les persones usuàries en la seva trajectòria. En
concret, els professionals de les OTG entrevistats valoren positivament el Sistema Galileu (el
Sistema Galileu és una eina informàtica que facilita el seguiment de l’itinerari que segueixen
les persones usuàries).

2

Per “persones usuàries entrevistades” s’entén les persones que han participat en les entrevistes biogràfiques d’aquest estudi i que,
per tant, han viscut recentment o encara viuen situacions de risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball. La contactació
d’aquestes persones s’ha fet a través dels professionals prèviament entrevistats, i totes elles tenen una relació en tant que usuaris o
usuàries amb els serveis i entitats en què treballen aquests perfils professionals.
3 Cal matissar que, en general, els professionals entrevistats, quan són preguntats pels punts forts del sector públic, acostumen a valorar el recurs o instrument que gestionen en concret.
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-

La realització d’activitats de prospecció, que s’associa amb la proximitat entre els instruments i
els recursos, d’una banda, i el territori en el qual s’integren, de l’altra.

-

L’existència de recursos que incorporen d’una banda, un component formatiu i, de l’altra, pràctiques professionals a les empreses. En relació amb els recursos concrets, es menciona el
Programa “Suma’t”.

-

Altres punts forts mencionats pels professionals entrevistats són: el compromís i la sensibilització de l’equip tècnic amb el seu projecte, el treball coordinat entre diferents administracions,
la transversalitat de les actuacions i l’adaptabilitat de les actuacions administratives al cas concret (és a dir, el tracte personalitzat).

D’altra banda, els professionals i les persones usuàries entrevistades han assenyalat els punts febles següents en relació amb el funcionament dels instruments, els recursos i els programes del
sector públic (per ordre d’importància descendent):

-

L’escassetat de recursos per fer front a la demanda. Concretament, la circumstància que determinades actuacions depenguin de l’obtenció d’una subvenció suposa que les persones que
duen a terme aquestes actuacions estiguin en una situació d’inestabilitat en el seu lloc de treball, la qual cosa pot repercutir en el desenvolupament de la seva feina.

-

La massificació dels serveis. Els professionals consideren que l’increment del nombre de persones usuàries no troba una resposta adequada en els serveis del sector públic (particularment, en els serveis socials), que estan desbordats i no poden desenvolupar correctament la
seva tasca assistencial.

-

La qualitat de l’atenció personal que perceben les persones usuàries, que surt perjudicada per
la massificació dels serveis. En aquest sentit, la meitat de les persones usuàries entrevistades
ha valorat negativament el tracte personal rebut.

-

El fet que l’Administració sigui poc àgil i incorpori una burocràcia excessiva en els seus processos. En ocasions, això porta al desencaix entre les actuacions administratives i la realitat
social.

-

Les dificultats de coordinació entre les diferents administracions i els organismes administratius que treballen en l’àmbit de la prevenció i la lluita contra el risc de pobresa. Aquesta qüestió
pot derivar en duplicitats i també en buits d’actuació.

-

La poca adaptabilitat de les actuacions del sector públic a la diversitat de les problemàtiques
de les persones que s’adrecen a l’Administració. La rigidesa i la poca flexibilitat de les actuacions són qüestions que es posen de manifest tant per les persones professionals com per les
persones usuàries entrevistades.

-

El fet que el sistema resultant de l’aplicació de les polítiques en l’àmbit objecte d’estudi sigui
complicat i poc transparent. Aquesta situació pot derivar en la desorientació de les persones
usuàries.

-

Els dèficits en l’activitat de prospecció, considerada necessària per part dels professionals entrevistats perquè tinguin èxit les tasques d’intermediació en el mercat laboral dutes a termes
des de l’àmbit públic.

-

L’absència d’una cultura de l’avaluació de les polítiques públiques amb la finalitat de comprovar el grau d’eficàcia i eficiència dels instruments i recursos.
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-

La manca d’eines de suport suficients de tipus emocional que permetin millorar l’autoestima de
les persones en situació de risc de pobresa o d’exclusió, atès que moltes persones en aquesta
situació desenvolupen problemes de salut mental que afecten negativament les possibilitats
d’inserció laboral.

-

El distanciament entre l’àmbit polític, d’una banda, i el tècnic o professional, de l’altra, a l’hora
de dissenyar la política de prevenció i lluita contra el risc de pobresa.

Instruments, recursos i programes del Tercer Sector Social
El Tercer Sector Social agrupa una diversitat d’entitats que treballen per la inclusió i la cohesió social amb especial atenció a les persones més vulnerables. A continuació es descriuen les actuacions que realitzen aquestes entitats a favor de les persones que es troben en situació de risc de
pobresa relacionat amb el mercat de treball i amb dificultats per accedir a un lloc de treball i/o
mantenir una ocupació de qualitat.
D’entrada, es mencionen accions de formació, orientació i inserció sociolaboral, que han
adaptat el seu funcionament i plantejament d’acord amb la realitat de cada moment. Per exemple,
alguns serveis han tornat a oferir formació professional ocupacional, així com cursos de llengua
catalana i espanyola, ateses les exigències actuals del mercat laboral.
També es duen a terme itineraris d’inserció sociolaboral en base a un model metodològic compartit, a grans trets, per totes les entitats: es comença fent un treball d’orientació, després es fa formació ocupacional i, finalment, es treballa la inserció. Algunes entitats fan un itinerari amb mòduls,
que està concebut com un instrument flexible, que permet adaptar diferents accions a la realitat de
cada persona, sense necessitat d’haver de passar per totes i cadascuna de les fases que componen l’itinerari. D’altra banda, l’Itinerari personal d’inserció (IPI) és un servei finançat pel Servei
d'Ocupació de Catalunya (SOC) que facilita la inserció al mercat de treball de les persones que
estan en situació d'atur, que vénen derivades de les OTG.
Les entitats del Tercer Sector Social també col·laboren en la gestió dels itineraris de l’RMI. Per
exemple, els serveis socials municipals participen activament en la tramitació de la renda mínima,
mentre que les empreses d’inserció laboral disposen, en els seus itineraris, d’algunes places per a
les persones usuàries de l’RMI.
Altres instruments i recursos paral·les i complementaris als relacionats amb la inserció sociolaboral que també requereix l’abordatge del risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball. Concretament, una de les entitats entrevistades explica que ha posat en funcionament un
servei de mediació per a qüestions relacionades amb l’habitatge (i.e. impagament de lloguers,
d’hipoteques, etc.), mentre que dues entitats més del Tercer Sector Social comenten que donen
ajudes econòmiques adreçades a cobrir necessitats bàsiques.
Accions a favor de l’emprenedoria, que també es fan des del Tercer Sector Social. Aquest és el
cas d’una de les entitats entrevistades, que concedeix préstecs sense interès per finançar projectes de persones emprenedores. D’acord amb el punt de vista del professional entrevistat, hi ha
bones idees i persones emprenedores disposades a tirar-les endavant, però manca el finançament.
Les empreses d’inserció són un altre instrument del Tercer Sector Social, que té com a objectiu
principal la inserció sociolaboral de persones en risc d'exclusió social. D’acord amb una de les professionals entrevistades, el procediment consisteix a licitar concursos relacionats amb la gestió de
nous serveis a qualsevol municipi, amb el compromís de reservar un número determinat de places
per a persones en situació d’exclusió social. En cas de sortir adjudicatària del servei, l’empresa
d’inserció es posarà en contacte amb els serveis socials o els centres de promoció econòmica del
municipi en el qual han licitat per tal que contractin aquestes persones.
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Els préstecs sense interès que atorga una de les entitats entrevistades en el marc d’un projecte
de lluita contra el ric de pobresa i que podria considerar com a instrument de lluita contra el risc de
pobresa relacionat amb el mercat de treball atès que s’adrecen a persones que, malgrat que treballen, tenen moltes dificultats per aconseguir crèdits, com ara les persones d’origen immigrant
amb salaris per sota dels mil euros.
El “Servei d’atenció a la nova pobresa”, que comenta una de les professionals entrevistades i
que atén les persones que s’han quedat sense recursos perquè han esgotat totes les prestacions
a les quals tenien dret i no accedeixen al mercat de treball.
Finalment, les accions de sensibilització i denúncia que realitza una de les entitats entrevistades i que té com a finalitat combatre el discurs segons el qual els individus són els únics responsables de la seva vida tot posant de manifest algunes de les causes estructurals de la pobresa o el
risc de pobresa.

Punts forts i punts febles del Tercer Sector Social
Els professionals i les persones usuàries entrevistades mencionen els següents punts forts en el
cas dels instruments, els recursos i els programes del Tercer Sector Social (per ordre
d’importància descendent):

-

L’adaptabilitat de les actuacions al cas concret. El tracte personalitzat en base a un procediment flexible és valorat positivament. Al mateix temps, les persones usuàries entrevistades valoren molt positivament el tracte personalitzat de les entitats del Tercer Sector Social, sense
que en el camí s’imposin obstacles marcats per l’aplicació d’algun tipus de procediment administratiu rígid.

-

El seguiment i l’acompanyament en els itineraris d’inserció sociolaboral es destaca positivament en el discurs de la majoria de les persones usuàries entrevistades, que interpreten
aquest tipus de relació com una mostra de la implicació que caracteritza les persones que les
orienten en el seu procés de millora contra el risc de pobresa i/o exclusió social.

-

La professionalitat en el tracte rebut també es destaca per part de la majoria de les persones
usuàries entrevistades, atès que genera una relació de confiança envers la institució, els objectius personals, i la disponibilitat dels professionals per ajudar.

-

El treball coordinat que desenvolupa el sector públic amb les entitats del Tercer Sector Social
es menciona en dues ocasions. De la mateixa manera, des del sector públic també
s’assenyala que les entitats del Tercer Sector Social fan una feina integral d’atenció a les persones.

-

L’autonomia d’acció i la decisió d’una de les entitats on treballen un professional i una professional entrevistats, que s’assenyala com una condició favorable i s’explica pel fet que la major
part dels recursos prové, en aquest cas, de donatius particulars.

D’altra banda, els professionals entrevistats han assenyalat els punts febles següents en relació
amb el funcionament dels instruments, els recursos i els programes del Tercer Sector Social (per
ordre d’importància descendent):

-

Les dificultats de coordinació entre administracions i entitats del Tercer Sector Social que treballen en l’àmbit de la prevenció i la lluita contra el risc de pobresa. En ocasions, els criteris de
derivació entre els organismes i les entitats que conformen la xarxa d’atenció a les persones
usuàries no són els adequats. Aquesta situació es pot explicar pel propi desconeixement del
paper de cada organisme o entitat.
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-

El fet que el finançament per a algunes actuacions depengui de l’obtenció de determinats resultats pot provocar que la gent amb més dificultats quedi desatesa perquè tenen menys possibilitats d’assolir els objectius teòrics establerts de cara a les avaluacions d’eficiència i/o eficàcia.

-

Altres punts febles que s’han posat de manifest són els següents: una rigidesa excessiva en
l’aplicació dels itineraris personals d’inserció i les mancances de la prospecció i el seguiment
de la inserció laboral.

1.4.6.

Recomanacions

A continuació es presenten les recomanacions plantejades per les persones entrevistades (tant els
professionals com les persones usuàries) per millorar l’eficàcia dels instruments, els recursos i els
programes existents en l’àmbit de la prevenció i la lluita contra les situacions de risc de pobresa
relacionat amb el mercat de treball i facilitar-ne la sortida. Les persones entrevistades han fet referència fonamentalment a aspectes generals de les polítiques en l’àmbit del risc de pobresa i exclusió social i a aspectes institucionals derivats de l’aplicació d’aquestes polítiques. També es formulen propostes específiques relacionades amb la intervenció sobre aquells factors sociolaborals que
incideixen en el risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball. Per ordre d’importància descendent, aquestes recomanacions són:

-

Millorar els recursos. Es recomana augmentar els recursos, tant humans com materials, per
combatre el risc de pobresa i l’exclusió social. En particular, es fa referència a l’accés a
l’emprenedoria, a la nova pobresa i a la potenciació de la xarxa social. També es recomana la
millora en la gestió dels recursos, concretament a través de la priorització de les polítiques actives (orientació, formació, tutoria, seguiment de l’itinerari d’inserció sociolaboral) com a destí
dels recursos, en comptes de destinar-los al control de les prestacions. D’altra banda, una de
les conseqüències de l’escassetat dels recursos és la massificació dels serveis i l’augment
dels temps d’espera. En aquest sentit, des del sector privat empresarial es recomana conscienciar més tots els agents socials sobre la rellevància dels programes de recol·locació a través
dels plans socials de les empreses, els quals podrien ajudar a alleugerir la pressió sobre el
sector públic.

-

Coordinar els serveis. Es recomana clarificar les competències de les diferents institucions i
entitats que intervenen en els processos i establir canals de col·laboració i coordinació amb
l’objectiu que les actuacions siguin integrals i, a la vegada, evitar duplicitats i malbaratament
de recursos.

-

Simplificar i agilitar els processos administratius. Es recomana que l’Administració sigui
més àgil i que no incorpori tanta rigidesa i burocràcia en els seus procediments. També es recomana que el sistema institucional sigui més transparent i que redueixi la complexitat en els
processos. Així mateix, en relació amb el sistema de protecció social s’observa que caldria unificar tota la diversitat de programes i prestacions (subsidi d’atur, Renda Activa d’Inserció (RAI),
Programa PREPARA, etc.) a l’entorn d’una sola prestació més comprensiva.

-

Garantir a la ciutadania uns ingressos mínims dignes per evitar la caiguda en situacions
de pobresa i exclusió social. Les persones entrevistades proposen algunes vies per garantir
un mínim d’ingressos; concretament dues de les persones entrevistades recomanen
l’establiment d’una prestació de caràcter universal. En relació amb aquestes recomanacions,
també s’assenyala la importància que no es caigui en l’assistencialisme.

-

Garantir la cohesió social. En aquest sentit, es recomana invertir en actuacions que no tinguin només un component econòmic sinó que prevegin la possibilitat de posar en marxa processos d’ajuda mútua entre persones, famílies, veïnat, etc. per tal de reforçar el teixit comuni26
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tari. Paral·lelament, es recomana desenvolupar projectes per lluitar en contra dels prejudicis i
els estereotips que afecten determinats col·lectius socials.

-

Actuar sobre els factors sociolaborals que condueixen al risc de pobresa relacionat
amb el mercat de treball per tal de prevenir aquest tipus de situacions. Concretament, es
fa referència al fenomen de la pobresa infantil, atès que està relacionada amb el vincle que els
pares i mares mantenen amb el treball. Així mateix, el treball a temps parcial també es considera un factor de risc sobre el qual cal intervenir per les dificultats de conciliació que genera i
per la discontinuïtat en la percepció d’ingressos que incorpora.

-

Adaptar els instruments en funció de la situació personal de les persones usuàries. Es
recomana ser flexibles en l’aplicació dels itineraris i evitar generalitzacions i rigideses, tant en
els temps com en les fases del procés, amb la finalitat de ser més eficients en l’assoliment dels
objectius.

-

Realitzar activitats de prospecció del mercat de treball. Es recomana que s’estableixi una
relació amb les empreses del territori que permeti que l’activitat d’intermediació des de l’àmbit
públic sigui més eficient.

-

Avaluar els processos i els resultats de les polítiques i establir línies d’actuació. Es considera que l’existència d’un sistema estable d’avaluació permetria ser més eficients en la lluita
contra el risc de pobresa.

-

Millorar el suport emocional, atès que les eines d’inserció laboral poden no resultar suficients per si soles a l’hora de fer front a unes situacions personals que, en ocasions, estan molt
deteriorades.

-

Transversalitar les actuacions. Es recomana que les actuacions en l’àmbit del risc de pobresa i exclusió social integrin els esforços de les diverses àrees sectorials relacionades amb
aquestes qüestions, atès el seu caràcter multidimensional.

-

Actuar des de la proximitat. Es recomana que les actuacions es facin en connexió amb la
realitat territorial.

-

Definir el model de política d’ocupació. Es recomana una definició i un disseny clars del
model d’actuació en l’àmbit de la política d’ocupació, que estableixi quin és el model de servei
d’ocupació i el paper dels diferents nivells administratius en el model.

-

Finalment, cal ser realista amb els objectius que s’estableixen en les polítiques de lluita
contra el risc de pobresa d’acord amb els recursos de què es disposa per portar-les a terme.
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1.5.

Consideracions i recomanacions

El CTESC, a partir del marc teòric de l’estudi, de l’anàlisi de les estratègies públiques i de la recerca qualitativa amb persones professionals i amb persones que han viscut situacions de risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball, vol posar de manifest les següents consideracions i recomanacions.

1.5.1.

El risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball

Sobre el concepte
En el present estudi s’entén el concepte de pobresa com una privació de recursos econòmics. En
concret, com la privació del nivell de recursos econòmics que es consideren necessaris per tenir
un nivell de vida mínimament adequat en una societat determinada. D’aquí que es parli de la “pobresa relativa”. Aquesta concepció de pobresa està directament relacionada amb la noció de desigualtat social, atès que la situació de pobresa d’una persona es defineix en relació amb la resta de
persones del seu entorn. El fet de tenir uns ingressos inferiors a un llindar determinat en un moment del temps es considera com una situació de risc de pobresa, més que no pas una situació de
pobresa.
Tal com es comenta en l’Informe, la pobresa es pot analitzar atenent diverses variables demogràfiques o socioeconòmiques, una de les quals és la relació de les persones amb el mercat de treball. Precisament, aquest informe ha delimitat el seu objecte d’estudi a l’entorn de les persones
més vulnerables al risc de pobresa per la seva vinculació amb el mercat de treball.
Així, el fet d’estar al marge de l’ocupació, és a dir, en situació d’inactivitat o d’atur, ha suposat tradicionalment un risc de pobresa comparativament elevat. A més, el temps viscut en aquestes situacions és rellevant: a més temps en inactivitat o atur, més probabilitats de caure en situacions de
pobresa.
No obstant això, la integració en el mercat de treball no garanteix a determinades persones evitar
el risc de pobresa o bé superar situacions de pobresa. D’acord amb l’Eurofound, organisme de
la Unió Europea que treballa per a la millora de les condicions de vida i del treball, les persones
treballadores pobres es defineixen com aquelles que tenen uns ingressos disponibles equivalents
que les situen en risc de caure a la pobresa. Per referir-se a la qüestió esmentada, el Consell
Econòmic i Social Europeu (CESE) parla de “pobresa activa”.
Com afirma Rodríguez-Piñero, la relativitat del concepte de persona treballadora pobra permet un
enfocament jurídic obert, que relaciona el fenomen de la pobresa en el treball amb les desigualtats
socials i els impediments o dificultats per a l’accés i la permanència en el mercat de treball, però
considerant també, juntament amb l’àmbit de l’ocupació, el de l’organització vital de la persona
que treballa, fonamentalment el seu cercle familiar, ja que la noció de persona treballadora pobra
no es pot deslligar de les seves circumstàncies familiars i personals.
L’any 2003 es va incloure un nou indicador a la llista europea d’indicadors socials: el risc de pobresa en el treball (in-work poverty risk) que es defineix com la taxa de risc de pobresa de les persones que estan treballant, és a dir, el percentatge de persones que treballen i que tenen uns ingressos disponibles equivalents per sota del 60% de la mediana dels ingressos de la societat de
referència. Aquest indicador es construeix, per tant, en base a la combinació de les característiques d’una activitat, que són individuals, i la mesura d’uns ingressos, que es computen a escala
de la llar (vegeu Ponthieux, 2010).
Segons l’Eurostat, el 8,5% de les persones treballadores estan en risc de pobresa l’any 2010 mentre que a Catalunya el 13,7% de les persones ocupades es troba en aquesta situació. L’Eurofound
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posa de manifest que determinades persones tenen una probabilitat més elevada de patir risc de
pobresa en el treball en funció de les seves característiques personals (sexe, edat i nivell educatiu), de les de la seva llar (dimensió i existència o no de fills i filles dependents), dels factors ocupacionals (mesos treballats en un any, situació professional, tipus de jornada i de contracte), així
com de la seva condició immigratòria o no.
Pel que fa a Espanya, la bibliografia especialitzada indica que el risc de pobresa en el treball presenta particularitats des d’una perspectiva comparada: destaca el ric de pobresa en el treball dels
treballadors/ores per compte propi (que es podria explicar en base a la hipòtesi de la incidència
més elevada de l’economia informal) i en empreses de 5 treballadors/ores o menys i, en conseqüència, en les branques d’activitat en què hi ha una presència més gran de l’ocupació autònoma i
les microempreses, com són l’agricultura, l’hosteleria i la construcció (cal posar de manifest que el
nombre d’empreses de 5 o menys treballadors a Catalunya l’any 2012 és de 202.671 i que suposen un percentatge important en el teixit productiu català, el 34,2% del total d’empreses4; així mateix, cal assenyalar que, a 31 de desembre de 2011, a Catalunya existeixen 532.058 persones afiliades per compte propi a la Seguretat Social, que suposen el 17,7% del total de l’afiliació a Catalunya).5 Respecte a les característiques de la llar, és molt rellevant que Espanya és el país en què
el risc de pobresa en el treball és més elevat per a totes les llars amb menors dependents. Si creuem la composició de la llar amb la participació laboral, el risc de pobresa en el treball és particularment alta en les llars amb una sola persona proveïdora de salari, molt més encara si la llar està
formada per una parella amb més d’un fill o filla. Pel que fa al factor immigratori, el risc de pobresa
en el treball de les persones nacionals de països no europeus triplica el de les persones de nacionalitat espanyola.
Aquestes dades confirmen que el risc de pobresa en el treball és el resultat de la interacció entre
tres elements: el mercat de treball, l’estructura de la llar i el sistema de protecció social. Els resultats de l’anàlisi qualitativa van en el mateix sentit: l’estancament de l’activitat econòmica (la manca
de treball), el tancament d’empreses, les condicions laborals i les circumstàncies personals i familiars provoquen la caiguda de moltes persones i famílies en situacions de risc de pobresa. Addicionalment, en un període de restriccions pressupostàries, la imposició de criteris més restrictius per
a la concessió de prestacions socials facilita l’existència d’espais amplis de manca de protecció
social i l’absència de serveis socials adequats, fet que aboca a moltes persones a situacions greus
de vulnerabilitat.
Atesa la informació existent, el CTESC recomana que,
1.

Seria convenient que els departaments amb competències en matèria de treball i benestar social fessin
públiques, mitjançant els seus llocs webs, dades actualitzades, periòdiques i detallades sobre el risc de
pobresa relacionat amb el mercat de treball i, concretament, sobre la pobresa en el treball i la nova pobresa.

2.

S’hauria de fer un esforç per millorar les dades disponibles referides als processos que porten les persones i les famílies cap a situacions de risc de pobresa vinculat amb el mercat de treball i, alhora, cap a
la millora i la sortida d’aquestes situacions.

Els canvis en el mercat de treball
En la transició cap a la societat postindustrial, paraules com flexibilització, adaptabilitat i mobilitat
han substituït altres com especialització, estabilitat o continuïtat. Si bé aquests canvis han estat
positius per alguns col·lectius, també ha augmentat el risc de vulnerabilitat de determinats sectors
com a conseqüència de les característiques d’aquest nou model de producció. Els requisits per

4
5

Font: INE, Directori central d’empreses (DIRCE), 2012.
Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.
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accedir al mercat de treball són diferents (nivell educatiu, l’adopció de les TIC, la polivalència...),
així com també els de la mateixa participació en el mercat de treball. Tot aquest procés pot derivar
en un increment de les desigualtats socials com a conseqüència de la generació de nous espais
d’exclusió social relacionats amb l’àmbit del treball. Seguint l’argument exposat per Brugué, Gomà
i Subirats (2002) s’observen noves realitats que poden derivar en risc de pobresa relacionat amb
el mercat de treball: atur juvenil, atur estructural i de llarga duració, treballs de baixa qualitat sense
formació contínua i treballs amb salaris baixos.
La Comissió Europea ha proposat que l’anomenada flexiseguretat constitueixi l’instrument principal per combatre l’atur de llarga durada i la segmentació dels mercats de treball. El que es pretén
és abordar simultàniament la flexibilitat dels mercats de treball, de l’organització del treball i les relacions laborals i la seguretat, concebuda com la garantia de la seguretat en l’ocupació, no en el
lloc de treball, que cada vegada es fa més palès que no és per a tota la vida.
En aquest mateix context, s’ha tractat d’incentivar el treball a temps parcial tant a escala europea
com estatal, com a mesura de lluita contra l’atur i amb l’objectiu d’incorporar col·lectius determinats al mercat de treball. Tot i així, el percentatge de persones ocupades amb jornada parcial a
Espanya és del 14,1% i del 13,7% a Catalunya, mentre que la mitjana de la UE se situa en el
19,6%. El cert és que no semblen haver-se trencat les barreres més comunes per convertir aquesta via contractual en una opció de valor i que continuen existint desigualtats, a vegades indirectes,
del treball a temps parcial en relació amb el de temps complet: situacions salarials més difícils,
condicions de treball inestables, drets socials indirectes menors i dificultats de promoció en la carrera professional i en l’accés a la formació professional (Albarracín, 2004). El treball a temps parcial, en molts casos, incrementa la dependència econòmica de la persona treballadora respecte de
la seva llar per evitar el risc de caure en situació de pobresa. A més, la contractació a temps parcial es caracteritza per la seva feminització a gairebé tots els països, amb les conseqüències negatives que aquest fet comporta pel que fa a la igualtat de gènere.
Atesa l’exposició anterior, es recomana que,
3.

Tal com s’indica a l’informe del CTESC sobre accés i inserció del jovent al mercat de treball de Catalunya, l’organització del temps de treball és cabdal per assolir la competitivitat de les nostres empreses i
l’economia. La flexibilitat ha de ser positiva tant per les empreses com per a les persones treballadores.
En aquest sentit, un sistema més flexible de gestió d’hores de treball (bossa d’hores i jornades variables...) podria ser un bon pont d’entrada al mercat de treball. Alhora aquest sistema permetria a les empreses adequar-se a les demandes dels mercats i clients i a les persones treballadores els facilitaria
atendre les seves necessitats formatives i personals.

4.

Caldria fomentar una estructura d’incentius que afavoreixi l’ocupació a temps parcial de manera voluntària, eradicant la penalització actual en matèria de protecció social (atur, pensions, etc.). Aquest instrument seria un factor generador d’ocupació, especialment a les pimes.
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Els canvis en la família
Pel que fa a l’estructura i la dinàmica interna familiar, val a destacar el procés d’incorporació de la dona al
mercat de treball i el procés d’individualització social, a través del qual les relacions d’afinitat entre les persones s’estableixen d’una manera cada vegada més autònoma i independent, fins i tot respecte de
l’ascendència familiar. Alguns dels efectes més visibles d’aquest doble procés de canvi han estat la nuclearització de la família i l’increment de les ruptures i reconstitucions familiars, així com de les famílies monoparentals.
En l’actual crisi econòmica, amb un efecte tan negatiu sobre les taxes d’ocupació, és d’esperar que les famílies més afectades siguin conseqüentment les més dependents dels salaris i/o amb un nivell de cobertura en
prestacions baix o inexistent. A més, la masculinització de la taxa d’atur observada al llarg dels últims anys a
Catalunya està comportant un increment sense precedents del nombre de persones desocupades que són
sustentadores principals de la llar, la qual cosa està afeblint el model del “male bread winner”.

El tempus i les lògiques del sistema de protecció social no van necessàriament de la mà de les
transformacions socioeconòmiques que tenen lloc en el mercat de treball i la família. Aquesta situació està posant de manifest les limitacions d’un sistema de protecció social fragmentat i a bastament assistencialista amb serioses dificultats per protegir famílies que esgoten les prestacions
d’atur. L’allargament de la crisi econòmica ha produït un enduriment de les condicions de vida de
les llars. L’evidència empírica posa de manifest una distribució molt desigual dels efectes de la crisi, així com un increment de la desigualtat social durant els darrers anys a causa sobretot de
l’increment de les distàncies entre les rendes baixes i la mitjana. Més enllà de l’impacte a nivell
material, la pèrdua de l’ocupació i de l’estatus socioeconòmic pot afectar directament l’autoestima
de les persones, així com generar un deteriorament progressiu de les relacions familiars i, fins i
tot, de la cohesió social.
Davant d’aquesta situació, el CTESC fa les propostes següents,
5.

Caldria prendre mesures per evitar que la composició familiar a Catalunya tingui un impacte tan significatiu en el risc de pobresa, especialment en les famílies amb nens. La raó és la debilitat dels ajuts per a
aquest tipus de famílies i els ingressos salarials insuficients. En aquest sentit, s’haurien d’orientar
aquells ajuts i prestacions necessàries per fer front i donar resposta a les noves realitats familiars i als
nous perfils de risc de pobresa.

6.

Tal com es recomana en l’Informe del Síndic sobre la pobresa infantil a Catalunya, per tal de facilitar la
inserció laboral caldria promoure la conciliació de la vida laboral i familiar, prioritàriament per mitjà d’una
racionalització dels horaris laborals, i complementàriament per mitjà de serveis educatius, de guarda i
de suport a la conciliació (recollida i acompanyament a l’escola, etc).

Els canvis en l’Estat del benestar
L’origen i posterior evolució dels estats de benestar europeus estan íntimament lligats a la doble
gestió dels riscos derivats de la relació dels treballadors/ores amb el mercat de treball (fonamentalment, per finalització de la vida laboral o interrupció de la relació laboral) i de la condició de dependència (principalment durant la vellesa, però també durant la infància o per motiu de discapacitat o malaltia).
El règim tradicional de l’Estat de benestar suposava que les persones plenament integrades en el
mercat de treball no podien caure en situació de risc de pobresa. En aquest sentit, l’emergència de
la figura del treballador/a pobra representa un repte per a les polítiques socials, i en un sentit més
ampli, per als Estats del benestar europeus.
En el cas espanyol, el sistema de protecció social i, més concretament, el seu vessant de garantia
de rendes, no ha deixat de transformar-se des de mitjans dels anys 80. Tot i així, el seu desenvolupament s’ha fet de manera modesta, com s’observa en les quanties normalment molt reduïdes
de les prestacions. Tot plegat fa que la seva capacitat per donar resposta a les situacions més ur31
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gents sigui limitada. En un moment en què la base econòmica que aporta el mercat per al sosteniment de la societat es debilita degut a l’increment de l’atur, l’acció amortidora de les prestacions
d’atur i els serveis socials resulta insuficient per evitar l’increment de les situacions de risc de pobresa i exclusió social en les famílies que han patit processos de desmercantilització. De fet,
l’Estat de benestar a Catalunya s’articula per mitjà de polítiques pràcticament universals en els
àmbits de la salut, la vellesa i l’atur i, al mateix temps, a través de polítiques assistencialistes derivades d’una despesa social comparativament baixa en els àmbits del manteniment de les rendes i
de protecció de la família i la infància. Les limitacions de la implementació de la Llei 39/2006 de
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, actualment
en procés de ser sotmesa a nous ajustos pressupostaris, no han tingut l’efecte esperat per convertir-se en un revulsiu enfront d’aquesta situació.
La bibliografia especialitzada evoca de manera recurrent dues situacions de risc de pobresa que
tenen a veure amb dèficits de cobertura i intensitat del sistema de protecció social. La primera és
la manca de mesures específiques adreçades a les llars familiars en situació de risc de pobresa
amb algun dels membres ocupats (dèficit de cobertura). I la segona consisteix en l’existència de
llars que, malgrat haver rebut transferències socioeconòmiques, continuen en situació de risc de
pobresa (dèficit d’intensitat).
Atenint-nos a aquesta reflexió, es proposa que,
7.

Cal reprendre la idea de despesa social com a inversió i garantir la cohesió social, especialment en
moments com l’actual on l’augment de les situacions de vulnerabilitat reclama invertir en polítiques socials com a condició necessària per cobrir les necessitats de la ciutadania i garantir una societat cohesionada i més igualitària.

8.

Cal esmerçar esforços per disposar el més aviat possible d’un pacte nacional contra la pobresa i
l’exclusió social.

9.

Caldria millorar els sistemes de protecció existents a l’Estat, sovint orientats a protegir la persona aturada però no la persona amb necessitats que pot estar en risc de pobresa tot i estar treballant o per haver
esgotat totes les prestacions i subsidis. Donar ajuts molt limitats econòmicament, incompatibles amb el
treball, pot obrir la porta a l’economia informal. En aquest sentit, caldria plantejar-se la creació d’una
xarxa de protecció per a situacions familiars de manca de recursos, compatible amb ingressos baixos.

10. D’acord amb l’Informe del Síndic sobre la pobresa infantil a Catalunya, caldria incorporar i/o millorar els
criteris de progressivitat, tant del llindar de la renda que dóna dret a la prestació, com de la intensitat de
la prestació atorgada.

El risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball
La crisi ha tingut unes conseqüències molt negatives en l’àmbit de l’ocupació a Catalunya, més intenses que en altres països del context europeu. El resultat de la pèrdua d’ocupació ha estat un
increment molt important de l’atur.
Les conseqüències que està tenint la crisi en termes socials es fan paleses quan s’analitza
l’impacte de l’atur a les llars de Catalunya: del 2007 al 2011 s’han multiplicat per quatre les llars en
les quals tots els seus membres adults estan en atur (de 48.000 a 194.000). En el mateix període,
també s’observa que s’han multiplicat per tres les llars on la persona sustentadora principal es troba a l’atur, de 89.000 llars a 281.000. Un tercer indicador és l’increment del nombre de llars que no
reben ni ingressos del treball ni del sistema de pensions o prestacions per desocupació: de 57.000
el 2007 a 91.000 el 2011.
D’acord amb les dades de l’enquesta de condicions de vida (ECV), tot plegat es tradueix en un
augment de la taxa de risc de pobresa a Catalunya durant el període de crisi econòmica: aquest
indicador ha passat del 16,6% l’any 2008 al 19,9% el 2010. També s’observa un increment de la
intensitat de la pobresa i un increment de la desigualtat en la distribució de la renda a Catalunya.
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Cal posar de manifest que als col·lectius que s’han tendit a classificar com a vulnerables, s’han
sumat persones fins ara poc habituades a recórrer a l’ajuda pública o privada, com a conseqüència de la pèrdua del seu lloc de treball: en aquest sentit, la crisi ha donat origen a noves formes de
pobresa i ha reforçat altres ja existents. Com s’indica en la recerca qualitativa de l’informe, la percepció dominant és que el risc de pobresa s’ha generalitzat i que gairebé tothom pot caure en una
situació de pobresa vinculada amb el mercat de treball. Així, s’ha eixamplat la vulnerabilitat fins a
espais socioeconòmics anteriorment considerats de classe mitjana i relativament “segurs”.
A partir de l’anàlisi feta de les dades proporcionades per l’ECV corresponents als anys 2009 i
2010, es poden extreure els següents aspectes rellevants:












Segons la relació amb l’activitat econòmica, les persones aturades són les que tenen una
taxa de risc de pobresa més elevada (30,3%).
Respecte a la relació de la llar amb l’activitat econòmica, la taxa arriba al 47,7% en les llars
on totes les persones actives estan a l’atur. En aquest sentit, la intensitat laboral de la llar
es converteix en un factor determinant per explicar el risc de pobresa relacionat amb el
treball.
A les llars amb fills i filles dependents en què cap de les persones adultes en edat de treballar està ocupada, el risc arriba al 59% i és del 34,2% quan en aquestes llars alguna de les
persones actives està ocupada. Per tant, l’existència de persones econòmicament dependents i la intensitat laboral de la llar també seria un factor determinant per explicar el risc
de pobresa en relació amb el treball
En relació amb la situació professional, les taxes de risc de pobresa són més altes entre
les persones que treballen a l’ajuda familiar (38%) i en el cas de les persones treballadores
autònomes (31,9%), tot i que no es pot oblidar la incidència significativa que té l’economia
informal en aquests col·lectius.
Les dades ens indiquen que hi ha una relació inversa entre hores de treball i pobresa: a
menys hores de treball, el risc de pobresa és més alt
La taxa de pobresa és més elevada en el cas de les persones treballadores que tenen un
contracte temporal front de les que tenen un contracte indefinit
Pel que fa al grup d’ocupació, tenen un risc més elevat les persones treballadores qualificades en agricultura i pesca (30,8%) i les no qualificades (21,4%).
Pel que fa al sector d’activitat de l’empresa, el risc és més elevat en les activitats immobiliàries, en el sector de l’agricultura, la ramaderia, silvicultura i pesca, en el de la construcció i
en el sector de les llars com a empleadores de personal domèstic. També s’observa un
major risc entre les persones que treballen en empreses molt petites, especialment microempreses.

Com a perfils complementaris, citats en la recerca qualitativa, cal mencionar les persones d’origen
immigratori, especialment en els casos que han perdut el contracte de treball i els permisos de
treball i/o residència; les persones adultes entre quaranta cinc i seixanta anys que han treballat
sempre en un àmbit específic i que han perdut el treball en ocupacions industrials i masculinitzades; els joves, sobretot quan pertanyen a famílies més desestructurades o quan no han accedit
encara a una primera feina; persones i famílies que van contraure deutes durant el cicle expansiu i
que actualment tenen dificultats per pagar; els perfils de més baixa qualificació; i, finalment, les
persones o famílies en situació de risc d’exclusió social com les més vulnerables.

33

RISC DE POBRESA I MERCAT DE TERBALL

Atenent a aquestes consideracions, el CTESC recomana,
11. No s’hauria de deixar de banda la necessitat de disposar de remuneracions suficients, basades en el diàleg social reforçat.
12. Caldria que les estratègies d’inclusió activa fomentessin ocupacions de qualitat, inclosos el sou i els beneficis socials, les condicions laborals, la salut i la seguretat, l’accés la formació continuada i les perspectives professionals, en especial amb l’objecte de prevenir el risc de pobresa de les persones que tenen una ocupació.
13. Si es vol reduir significativament el risc de pobresa vinculat amb el mercat de treball, seria fonamental
incrementar la participació en el mercat laboral de les persones adultes de les llars amb una intensitat
de treball baixa.6
14. La lluita contra el treball no declarat és una eina determinant, entre d’altres coses, en la lluita contra el
risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball i en la sostenibilitat de les polítiques públiques. Però
per això caldria millorar l’estructura fiscal i la de contribucions socials per no desincentivar el treball formal.

1.5.2.

Els impactes del risc de pobresa relacionat amb el
mercat de treball

Tal com es posa de manifest en l’anàlisi qualitativa, la intensitat amb què el risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball afecta o ha afectat la vida quotidiana de les persones entrevistades
varia en funció de diferents factors, com ara la durada del temps en situació d’atur o precarietat laboral, les característiques de la llar familiar (i.e. persones dependents, intensitat laboral, etc.), el
capital social disponible, la capacitat per posar en marxa estratègies d’adaptació a les noves circumstàncies o el paper desenvolupat per les polítiques de protecció social.
En determinats casos, les circumstàncies que caracteritzen la situació d’aquestes persones i famílies les situen molt a prop de l’escenari d’exclusió social, però no a dins, motiu pel qual val a destacar l’efecte amortidor derivat de l’activació de la xarxa familiar i social i/o de la concessió d’ajuts
econòmics puntuals d’urgència social. No es pot oblidar que l’accés als serveis socials i a entitats
del Tercer Sector Social s’acostuma a demorar en el temps, particularment en els perfils de nova
pobresa, atès l’estigma socialment atribuït a aquest tipus de recurs.
Una altra de les conseqüències de l’increment de la taxa de risc de pobresa, de la intensitat de la
pobresa i de la desigualtat en la distribució de la renda és el deteriorament de l’estat de salut de
les persones directament afectades per aquestes circumstàncies adverses, com així ho confirma
la recerca qualitativa de l’informe. Força sovint, els problemes de salut física tenen a veure amb
les condicions laborals, amb una especial incidència quan es treballa a l’economia informal. A
més, també es constata un cert deteriorament progressiu de la salut física relacionat amb la reducció o fins i tot eliminació de despeses bàsiques (i.e. una dieta saludable, higiene personal, cura
de la boca, etc.) i/o amb l’erosió de l’autoestima personal. En determinats casos, la pèrdua del treball, la disminució de la intensitat laboral de la llar familiar o l’empitjorament relatiu de les condicions laborals pot afectar negativament la salut mental de les persones

6

L’indicador sobre la intensitat del treball a la llar s’adopta l’any 2004 i es desenvolupa l’any 2010 en el marc de l’Estratègia Europa
2020. Es defineix com la ràtio entre el nombre de mesos que han estat treballant durant l’any tots els membres de la llar en edat laboral, en relació amb el nombre total de mesos que teòricament podrien treballar. El valor intensitat del treball (IT)=1 indica que a la llar totes les persones en edat de treballar ho han fet durant tot l’any. A l’altre extrem, el valor IT=0 indica que a la llar cap dels membres en
edat de treballar ha estat ocupat durant el període de referència. Les llars amb una intensitat del treball baixa són aquelles en les quals
els seus membres adults (persones de 18 a 59 anys, excloses les de 18 a 24 anys que estudien) treballen menys del 40% del seu
temps de treball total potencial durant els 12 mesos anteriors.
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Pel que fa a l’àmbit familiar, l’anàlisi qualitativa reflecteix, en la major part dels casos, un empitjorament de l’ambient domèstic i un deteriorament de la xarxa social o relacional. La necessitat o la
desesperació poden obligar les persones en situació de risc de pobresa a demanar suport material
o afectiu tant a la família propera com als amics i amigues. Tanmateix, en una situació de profunda crisi econòmica i de sensació de vulnerabilitat generalitzada, no resulta estrany que la xarxa
social de les persones i les famílies en situació de risc de pobresa s’acabi debilitant i contraient
amb el pas del temps en el terreny de la solidaritat econòmica.

1.5.3.

Les estratègies de millora i/o de sortida de la situació
de risc de pobresa

Tal com s’ha pogut constatar en l’anàlisi qualitativa de l’informe, el risc de pobresa en relació amb
el mercat de treball és una situació relativament nova per a la major part de les persones entrevistades, i alhora, un escenari advers en relació amb el qual s’estableixen distanciaments progressius
gràcies al desenvolupament d’estratègies de sortida personals i/o a l’accés a serveis i recursos
més o menys institucionalitzats.
Pel que fa a les “estratègies externes”, la recerca de treball constitueix l’acció inicialment prioritzada per la meitat de les persones entrevistades, moltes vegades sense una estructura orientativa
mínima i sense fer ús, per desconeixement o per manca, del capital social disponible. En aquest
sentit, l’accés als recursos institucionals més tard o més d’hora representa en molts casos la introducció d’elements de planificació en l’estratègia de recerca de treball, particularment a través dels
itineraris d’inserció sociolaboral i l’orquestració de mesures formatives i en alguns casos de reforç
de l’autoestima de la persona en risc. Cal dir que la participació en accions formatives esdevé una
resposta estratègica enmig d’un context sociolaboral amb expectatives creixents pel que fa al nivell formatiu i competencial dels treballadors/ores. Alhora, els beneficis de la formació
s’amplifiquen cap a d’altres terrenys, com ara el benestar psicològic i el capital social.
Tot i de manera puntual, l’emprenedoria apareix com una estratègia de superació del risc de pobresa vinculat amb el treball. Altres “estratègies externes” citades són l’accés a treballs de temps
parcial o l’accés a l’economia informal.
Quant a les “estratègies internes”, la més destacada per les persones entrevistades, a banda del
control de les despeses ordinàries, és la reducció de les despeses d’habitatge mitjançant
l’optimització del seu ús.
L’estudi qualitatiu posa de manifest que el detonant dels processos de canvi i, en el millor dels casos, de sortida de la situació de risc de pobresa, és el restabliment del vincle amb el món del treball, bé sigui a través d’un itinerari d’inserció sociolaboral, bé a través de l’accés més o menys directe al mercat de treball o l’activitat empresarial (i.e. inserció sense accions formatives complementàries, crèdits a l’emprenedoria, etc.).
És important remarcar que els itineraris d’inserció sociolaboral, tot i la seva diversitat en termes
d’estructuració per fases i grau de flexibilitat, inclouen mecanismes comuns de diagnosi,
d’orientació i/o de formació que faciliten l’accés al món del treball dels treballadors/ores en situació
de risc de pobresa.
Al mateix temps, val a destacar que la dimensió “estructural” (i.e. programes i serveis) i la dimensió “humana” (i.e. personal) es troben estretament lligades en els discursos de les persones entrevistades a propòsit dels recursos i serveis dels quals han estat usuàries. Com en molts altres casos relacionats amb la promoció de processos de millora i superació de circumstàncies adverses
(i.e. fracàs escolar, delinqüència, malalties, etc), també en la situació de risc de pobresa relacionat
amb el mercat de treball esdevé clau la presència de figures de referència amb les quals poder establir una relació empàtica que faciliti la gestió emocional d’una situació que molts cops es viu amb
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angoixa. Així, el treball de proximitat mereix unes valoracions molt positives i es constata la rellevància del tracte personalitzat per al reforçament de l’autoestima i la proactivitat de les persones
en situació de risc de pobresa vinculat amb el mercat de treball més enllà de si han rebut suport
psicològic o no a les fases primerenques dels itineraris d’inserció sociolaboral.
Atenent aquestes consideracions, el CTESC proposa,
15. Davant el consens que existeix pel que fa als beneficis derivats del suport i l’orientació professional,
s’hauria de mantenir un únic referent professional amb una tasca d’orientació i acompanyament sociolaboral que hauria d’estar present des del primer moment.
16. L’empoderament hauria de ser un element clau en els processos d’orientació i acompanyament sociolaboral de les persones. En aquest sentit, és rellevant la relació de proximitat i d’empatia entre els professionals i les persones en risc de pobresa per tal de reforçar l’autoestima i l’autonomia de les persones
usuàries i fer-les corresponsables dels seus itineraris d’inserció.
17. S’haurien de potenciar els mecanismes que afavorissin l’esperit empresarial i el treball per compte propi.
Així, caldria fomentar l’esperit emprenedor i la capacitat d’emprendre en l’etapa educativa obligatòria i
postobligatòria, vetllar per la percepció social de la iniciativa emprenedora i la figura de l’empresa. També caldria dotar dels coneixements necessaris per emprendre i disposar de les mesures adequades per
a cada moment del procés de creació d’una nova empresa amb l’objectiu de minimitzar els riscos inherents a la iniciativa empresarial, especialment en aquells col·lectius més vulnerables.

1.5.4.

Instruments i recursos per lluitar contra el risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball

Cal tenir present que és complex separar les polítiques de lluita contra la pobresa relacionada amb
el mercat de treball de les destinades a combatre la pobresa i l’exclusió social. De fet, és a partir
de la Comunicació de la Comissió Europea de 17 d’octubre de 2007 titulada “Modernitzar la protecció social amb l’objectiu d’una major justícia social i una cohesió econòmica reforçada: promoure la inclusió activa de les persones més allunyades del mercat laboral”, que es configura una estratègia holística anomenada “inclusió activa”, que pretén ajudar els estats membres a mobilitzar
les persones aptes per treballar i oferir ajuda adient a les que no ho són. Els objectius d’aquesta
estratègia persegueixen reforçar els vincles entre la inserció professional, la garantia d’una renda
mínima i l’accés als serveis socials d’interès general. Aquesta estratègia es reitera a la Recomanació de la Comissió de l’any 2008 relativa a la inclusió activa de les persones excloses del mercat
de treball. Tot i això, davant dels efectes de la crisi econòmica, a partir del 2009 es produeix una
dissociació entre la inclusió social i la inclusió activa que es reflecteix en una resolució legislativa
per part del Parlament europeu sobre la inclusió activa de les persones excloses del mercat de
treball, en el que entén que la inclusió activa no pot substituir la inclusió social. De tota manera,
determinades polítiques fan front directament a la pobresa relacionada amb el treball en la forma
de transferències monetàries i de prestacions socials, com ara mesures fiscals, l’establiment de
salaris mínims, les prestacions per desocupació, les polítiques actives d’ocupació, les polítiques
familiars o la combinació de totes aquestes mesures.
A Espanya, amb un atur molt elevat, les polítiques del Govern s’han centrat en la protecció per a
les persones aturades i el foment de la inserció en el mercat de treball. En definitiva, no existeix
una protecció específica per als treballadors pobres, exceptuant el cas basc en què la Llei que regula la Renda de Garantia d’Ingressos cita específicament la protecció contra la pobresa associada als salaris baixos. A través de l’anàlisi d’aquest informe, s’han considerat de forma específica
dos dels instruments fonamentals com a vies de sortida del risc de pobresa: la Renda Mínima
d’Inserció (RMI) i les Polítiques Actives d’Ocupació (PAO). Aquests dos instruments encaixen en
el discurs europeu que opta per combinar les rendes mínimes i les PAO en entendre la inserció
essencialment com l’accés al mercat de treball . Així, s’observa en l’àmbit europeu que la majoria
de governs estan realitzant un esforç per coordinar polítiques socials i d’ocupació amb l’objectiu de
garantir l’accés al mercat de treball dels col·lectius que resten al marge mitjançant el disseny que
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s’ha anomenat polítiques d’activació. Així mateix, no es pot deixar de banda, pel que fa als instrument de garantia de rendes, la prestació i el subsidi per desocupació. Finalment, les actuacions
dels serveis socials també són un instrument que podria qualificar-se com el darrer esglaó, en la
lluita contra la pobresa derivada del mercat de treball.
El sistema global de gestió dels itineraris per a la sortida de les situacions de risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball incorpora instruments i recursos que poden ser propis del sector
públic, del Tercer Sector Social o del sector privat. A partir dels resultats de l’informe, entre d’altres
qüestions, es posa de manifest l’escassetat de recursos en front d’una demanda creixent, la qual
cosa comporta dificultats per satisfer-la, amb una percepció de desbordament que viuen tant les
persones professionals com les usuàries. També es detecten dificultats de coordinació, tant entre
les diferents administracions i organismes administratius (que, en ocasions, pot derivar en duplicitats i també en buits d’actuació), com entre l’Administració i les entitats del Tercer Sector Social.
Igualment, en el cas del sector públic, també s’observa la seva manca d’agilitat i la incorporació
d’una burocràcia excessiva en els seus processos i que això pot portar, en ocasions, al desencaix
entre les actuacions administratives i la realitat social.
Però hi ha aspectes que es valoren molt positivament: d’una banda, l’adaptabilitat de les actuacions al cas concret i, de l’altra, el tracte personalitzat, a partir d’un únic referent per persona usuària, fet que permet una activitat de seguiment i acompanyament molt més profitosa. Quan aquest
tracte personalitzat no ha existit, és un element que es troba molt a faltar per part de les persones
usuàries d’aquests serveis.
Ateses les consideracions anteriors, el CTESC recomana que,
18. S’haurien d’augmentar els recursos per lluitar contra el risc de pobresa relacionat amb el treball, tant humans com materials, així com millorar la seva gestió a través d’una millor coordinació dels serveis i prestacions existents i l’impuls d’una informació comuna i accessible per a tots els agents que hi treballen. En
qualsevol cas, s’haurien d’establir els objectius de les polítiques de lluita contra la pobresa d’acord amb
els recursos assignats i l’operativitat del sistema.
19. S’haurien de clarificar les competències i els serveis oferts per les diferents institucions i entitats que intervenen en els processos en la lluita contra la pobresa. A més, es recomana una major coordinació i
col·laboració entre les diferents administracions, els organismes administratius i les entitats socials en
l’àmbit de la lluita contra la pobresa i l’exclusió social amb el doble objectiu d'aconseguir actuacions més
efectives i eficients i d’evitar duplicitats i malbaratament de recursos.
20. Caldria que l’Administració fos més àgil, més transparent i procurar reduir la burocràcia en els procediments. Es considera que caldria superar definitivament el “desencaix” existent entre la realitat administrativa i la realitat social. Així, el sistema actual de proveïment de serveis no garanteix la seva estabilitat en
el temps. La simplificació dels procediments pot facilitar la seva tramitació, alhora que ajuda perquè no
esdevinguin una dificultat afegida per a les persones que es troben en situacions de risc de pobresa vinculat amb el mercat de treball.
21. Igualment, seria positiu flexibilitzar i adaptar els instruments que es disposen en funció de la situació i necessitats socials de les persones usuàries, pensant més en l'objectiu final que en el seguiment rígid de
les actuacions.
22. Caldria millorar la transversalitat de les actuacions mitjançant la incorporació dels esforços de les diverses àrees sectorials implicades en l’àmbit de la pobresa vinculada amb el mercat de treball, atès el seu
caràcter multidimensional (polítiques socials, educació, salut, habitatge, etc.).
23. S’ha d’avançar de manera més decidida i eficaç en l’anàlisi prospectiva del mercat de treball, tant en
l’àmbit de Catalunya com en els àmbits territorials de proximitat, i donar a conèixer a les empreses els
instruments i recursos d’intermediació laboral.
24. S’ha d’exigir a les administracions i a tots els agents implicats l’establiment de mecanismes d’avaluació.
En aquest sentit, es recomana introduir un sistema estable d’avaluació dels recursos, processos, instruments, resultats i impacte de les polítiques per a l'activació i la inserció laboral i en la lluita contra el risc
de pobresa. Els resultats d’aquestes avaluacions haurien de servir per orientar les actuacions públiques
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de lluita contra el risc de pobresa i exclusió social, desenvolupar mesures de millora, preveure la dotació
dels recursos necessaris i incentivar l’adopció de bones pràctiques.
25. Caldria conscienciar tots els agents implicats de la importància dels programes de recol·locació en els
plans socials de les empreses. Aquest instrument pot ajudar a optimitzar altres recursos.
26. L’actuació preventiva enfront del risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball hauria de ser una de
les funcions principals del sistema de protecció social per tal d’evitar que el risc de pobresa prengui un
camí difícilment reversible i es cronifiqui en forma d’exclusió social.

El sector públic
Instruments de garantia de rendes
Sobre la base dels resultats de l’Informe, els instruments de garantia de rendes per fer front a les
situacions de risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball són la prestació i els subsidis
d’atur, la Renda activa d’inserció (RAI) i la Renda mínima d’inserció (RMI). També es fa referència
al Programa de requalificació professional PREPARA basat en accions de polítiques actives
d’ocupació i en la percepció d’una ajuda econòmica de suport. La pèrdua d’ocupació fruit de la crisi econòmica i financera fa que aquests instruments esdevinguin més crítics a l’hora de garantir
uns ingressos mínims. A més, cal destacar que cada vegada es reforça més el vincle entre les polítiques passives i les polítiques actives d’ocupació.
A partir de la bibliografia especialitzada i de l’anàlisi qualitativa realitzada en aquest informe, es pot
afirmar que hi ha situacions que no estan cobertes pel sistema de protecció social. En concret, es
detecta una manca de mesures específiques destinades a les llars que es troben en situació de
risc de pobresa malgrat que algun dels seus membres estigui ocupat (pobresa en el treball); la situació de manca de cobertura també es posa de manifest respecte d’aquelles persones que han
esgotat totes les prestacions i subsidis als quals tenien dret després d’haver perdut la seva feina
(atur de llarga durada). D’altra banda, es detecta també la necessitat de clarificar l’àmbit de cobertura de cada prestació i d’establir mecanismes per facilitar el pas entre elles (RMI, pensions no
contributives i altres prestacions).
En aquesta línia, el CTESC recomana que,
27. Caldria garantir uns ingressos mínims que evitin caure en la pobresa i l’exclusió social als col·lectius més
vulnerables. En aquest sentit, un cop esgotades les prestacions i/o subsidis per desocupació, s’hauria
d’accedir a una renda que garantís uns ingressos de subsistència vinculada a accions formatives i ocupacionals, participació en entitats socials, itineraris d’inserció sociolaboral, etc., per potenciar els aspectes positius de la persona i evitar l’aïllament i la desestructuració personal motivada per la inactivitat.
28. Caldria desenvolupar polítiques que proporcionin un suport adequat als ingressos dels treballadors quan
estiguin en situació de risc de pobresa.
29. S’hauria de millorar la informació a les persones usuàries de les diverses prestacions i ajudes per tal que
es pugui valorar clarament la idoneïtat i la possibilitat d’accés a cadascuna d’elles i, alhora, facilitar el pas
entre unes i altres (pensions no contributives, rendes mínimes i altres prestacions).
30. S’haurien de millorar i/o redefinir els criteris en l’accés a les prestacions econòmiques per als col·lectius
més vulnerables. Així, per exemple, les llars amb una intensitat de treball baixa (especialment les llars
amb fills i filles dependents) es troben entre els col·lectius no coberts suficientment per les prestacions de
protecció social.
31. Tal i com s’estableix en l’Informe sobre pobresa infantil del Síndic, s’haurien d’establir procediments flexibles d’accés a les prestacions per tal d’afavorir l’adequació correcta als canvis en la situació socioeconòmica de la població en el temps i també promoure la capacitat d’ajustar la intensitat de l’ajut a les condicions reals de les persones usuàries en cada moment. Amb la mateixa finalitat, caldria reduir el període
de temps previst per a la resolució i per al cobrament de les prestacions i agilitar-ne la tramitació.
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La Renda Mínima d’Inserció
L’ RMI està considerada com la “darrera xarxa” de protecció social i actualment forma part de les
prestacions de caràcter econòmic detallades a la Carta de serveis establerts a la Llei 12/2007, de
serveis socials.
El tret més característic d’aquesta prestació econòmica és el compromís d’inserció que adquireixen les persones titulars, seguint el Pla individual d’inserció i reinserció social i laboral (PIR), que
es vincula amb les polítiques d’activació com a via per evitar l’exclusió social. Tot i això, les avaluacions indiquen que, si bé el resultat final de les intervencions socials és una millora de la situació
de les persones usuàries, aquesta encara és, en gran part, vulnerable, fet que sovint comporta el
retorn d’una part de les persones perceptores a la renda bàsica.
Pel que fa a l’RMI a Catalunya, després d’un període de política expansiva de la prestació, a partir
del 2011 s’entra en una etapa restrictiva, afectada per les constriccions pressupostàries, malgrat
l’increment de la demanda de la ciutadania de polítiques socials. S’aprova una redefinició del programa de l’RMI que té com a resultat, entre altres aspectes, una reducció de les prestacions i de
les persones que hi tenen accés. Probablement, una de les modificacions més controvertides i que
afecta especialment l’àmbit objecte d’anàlisi en aquest informe, és la impossibilitat d’accedir a la
prestació per part de persones que només presentin una problemàtica laboral derivada de la manca o pèrdua de feina, i que no acreditin una dificultat social o d’inserció laboral afegides.
La tendència actual, pel que fa a la rendes mínimes, és la transferència gradual de la seva gestió
als serveis d’ocupació. Un antecedent és el de la Renda de solidaritat activa francesa que a partir
de 2009 transfereix l’acompanyament d’una part de les antigues persones perceptores de l’RMI
cap als serveis d’ocupació o a agents privats de col·locació. Un fet similar succeeix en el cas de la
Renda de garantia d’ingressos basca que persegueix una vinculació més estreta de la prestació
amb la cerca d’ocupació, motiu pels quals els serveis bascos d’ocupació (Lanbide) han pres la
gestió íntegra de la prestació. De fet, a Catalunya, es preveu un procés semblant, amb el Decret
60/2012, de 29 de maig, en què l’adscripció orgànica de l’òrgan tècnic administratiu de la Comissió
Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció passa a dependre del Departament d’Empresa i
Ocupació.
Davant d’aquesta situació, el CTESC fa les propostes següents,
32. Davant les restriccions per accedir a l’RMI per a les persones que es troben en una situació de risc de
pobresa derivada del treball, i d’acord amb el Dictamen 6/2011 del CTESC, el Govern de la Generalitat
de Catalunya hauria de mantenir una última xarxa de protecció econòmica per a les persones sense accés a ingressos, tal com s’apunta en la recomanació 27, sense detriment de la necessitat de trobar solucions als problemes de responsabilitat de les administracions. En cas contrari, caldria reincorporar al
col·lectiu de persones en risc de pobresa vinculat amb el mercat de treball a l’RMI.
33. Caldria permetre la simultaneïtat del treball amb la percepció de la prestació de l’RMI. De fet, en el cas
català, només caldria recuperar el complement d’inserció laboral però amb un nou disseny, minorant els
efectes no desitjats d’aquests tipus de mesures.
34. Seria necessari flexibilitzar els límits temporals de la prestació de l’RMI i vincular-los amb els objectius i
l’horitzó temporal dels itineraris d’inserció sociolaboral.
35. En la línia defensada per la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) i l’Institut Català
d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), s’haurien de reforçar les mesures de suport i acompanyament de l’itinerari d’inserció social i laboral durant els primers sis mesos d’entrada en el programa, atès
que aquest període és fonamental i marcarà en gran part les opcions d’èxit de les persones beneficiàries.
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Les polítiques actives d’ocupació
Les polítiques actives d’ocupació (PAO) pretenen potenciar la inserció laboral de les persones que
volen accedir al mercat de treball, al temps que volen servir per afavorir el manteniment de
l’ocupació i la millora en l’àmbit professional d’aquelles que ja estan ocupades. Les accions vinculades a les PAO es poden classificar en tres grans grups: orientació, intermediació i col·locació,
formació i requalificació, i per últim, promoció i creació d’ocupació.
Pel que fa a l’orientació, la intermediació i col·locació, les persones entrevistades insisteixen en la
importància de fer prospecció, ja que dóna la possibilitat de conèixer bé el territori, els recursos de
la zona i tot plegat té un impacte en la qualitat del servei d’intermediació. Aquesta prospecció es
considera un dels punts forts dels serveis de promoció econòmica municipals, quan fan aquesta
tasca. En la recerca qualitativa s’observa que la Plataforma d’Orientació Laboral Galileu, utilitzada
pel SOC, pel que fa al seguiment dels itineraris, és una eina que rep una valoració positiva.
En la recerca qualitativa, en matèria de la qualificació professional, es distingeixen tres tipus
d’actuacions: en primer lloc les accions formatives de qualificació i desenvolupament professional;
en segon lloc, l’acreditació de les competències professionals, la formació no formal i informal; i
per últim, les accions que combinen l’experiència professional amb la formació. Cal dir que aquesta darrera acció és la millor valorada per part de les persones entrevistades, que destaquen especialment el programa “Suma’t”.
Darrerament, s’ha aprovat l’Estratègia catalana per a l’ocupació 2012-2020, que es configura com
el pla estratègic que té en compte les línies que tant en l’àmbit europeu com en l’espanyol
s’impulsen en les àrees de l’ocupació, la qualificació i la cohesió social. Dins del marc d’aquesta
estratègia, el febrer de 2012 s’aprova el Pla de desenvolupament de polítiques actives 2012-2013,
que s’estructura en una Carta de serveis genèrics del Servei d’Ocupació de Catalunya, més tot un
seguit de serveis específics adreçats a col·lectius, sectors, territoris i per a la innovació i la modernització.
La Unió Europea, en les seves recomanacions a Espanya, ha posat de manifest la importància de
les PAO i la necessitat d’augmentar-ne l’eficiència. Les restriccions pressupostàries que han patit
darrerament les PAO podrien restringir les opcions de les persones que necessiten formació i orientació per incorporar-se al mercat de treball i, alhora, es poden produir costos superiors en altres
serveis de protecció social a mitjà i llarg termini. A finals del 2011, en el moment en què es va fer
el treball de camp de la recerca qualitativa, ja s’indicava que l’oferta de formació existent en aquelles dates no era suficient per absorbir totes les necessitats existents.
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El CTESC recomana que,
36. Caldria esmerçar esforços per millorar els vincles entre les polítiques actives i les passives d’ocupació.
Algunes experiències avaluades confirmen l’eficiència de polítiques efectives de coordinació entre els
dos àmbits.
37. El vincle amb el món laboral és la clau per revertir les situacions d’exclusió social. Per la importància que
tenen els itineraris d’inserció sociolaboral, es considera que les polítiques públiques haurien de prioritzar
les polítiques actives d’inserció laboral (orientació, formació, acompanyament professional, tutoria i seguiment dels itineraris d’inserció sociolaboral, ...).
38. Cal endegar les actuacions que fomentin la inserció sociolaboral amb la major rapidesa possible des que
es produeix la situació d’atur, atès que afavoreix la reinserció laboral.
39. Caldria reflexionar sobre el contingut, la metodologia i les estratègies de l’activitat d’orientació laboral i
acompanyament. En aquest sentit, s’haurien de fer esforços addicionals per facilitar tots els mitjans necessaris per al correcte desenvolupament de la tasca dels professionals d’orientació i acompanyament:
formació inicial i contínua adequada, disponibilitat de recursos i eines, informació sobre el mercat de treball, etc.
40. Caldria seguir adaptant l’oferta formativa professionalitzadora a les necessitats del sistema productiu.
Encara sovint, la implementació de la formació professional ve condicionada tant pel marc institucional
com per les dinàmiques pròpies dels centres i de la gestió del professorat i, per tant, pot tendir a un cert
allunyament de la realitat empresarial.
41. L’aposta per programes que combinin formació amb experiència professional resulta clarament encertada en determinats perfils. Conseqüentment, és una via que caldria potenciar en la formació professional i
en la formació per a l’ocupació.
42. D’acord amb la recomanació anterior, caldria aclarir la finalitat i el concepte de les pràctiques, i així poder
avançar en la qualitat formativa, atès que no es poden confondre amb el treball remunerat.
43. Caldria agilitar l’acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral en
aquelles persones que, malgrat que presenten una baixa qualificació professional, ja han tingut experiències laborals.
44. Caldria garantir una oferta de serveis ocupacionals activa al llarg de tot l’any.
45. Cal seguir apostant per les noves tecnologies per millorar l’eficiència del sistema de polítiques actives.
Tal i com s’indica en l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació, caldria prioritzar la implementació d’un sistema d’informació que, entre altres aspectes, permetés integrar tots els operadors de la xarxa ocupacional, incorporés informació i coneixement dels diferents territoris i que facilités la innovació en els processos de gestió, com és l’existència d’un historial compartit o d’una eina integrada d’orientació.

Els serveis socials
Els serveis socials, com a darrer esglaó en la protecció social de les persones, han vist incrementat de forma important el seu nombre d’actuacions, mentre que els recursos de què es disposa no
han augmentat de la mateixa manera. D’acord amb l’anàlisi qualitativa, els serveis socials es troben desbordats i, en ocasions, són una barrera de xoc davant la gravetat de la situació econòmica
de moltes famílies, que es posa de manifest per l’increment de les prestacions d’urgència, que estan destinades en la seva majoria a cobrir despeses d’alimentació i habitatge.
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També es posa de manifest la importància del treball comunitari a través del territori i prenent com
a base que les solucions als problemes individuals es poden trobar en un plantejament col·lectiu.
A partir d’aquí, es treballa a partir del concepte de capital social, entès per la xarxa familiar, veïnal
i solidària.
En l’informe es detecta una certa resistència de la gent a adreçar-se als serveis socials, especialment de les persones que responen als nous perfils de pobresa per tractar-se d’uns serveis socialment connotats. Alhora, la manca d’experiència de les persones i famílies que han caigut per
primera vegada en situació de risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball pot suposar un
entrebanc en el moment de moure’s en el terreny de l’atenció social.
Atenint-nos a aquesta reflexió, es proposa que,
46. S’hauria de garantir la cobertura de necessitats bàsiques a les persones i famílies en situació de pobresa
i/o exclusió social: alimentació, vestuari, habitatge, serveis escolars (transport, menjador, llibres, materials i activitats de lleure), etc.
47. Amb l’objectiu d’evitar la multiplicitat de referents professionals i garantir la continuïtat en l’atenció i seguiment de les persones usuàries, caldria dimensionar adequadament la dotació de recursos econòmics i
humans dels serveis socials, d’acord amb el que preveu la Llei de serveis socials.

Instruments del Tercer Sector Social
El Tercer Sector Social agrupa una diversitat d’entitats que treballen per a la inclusió i la cohesió
social amb especial atenció a les persones més vulnerables.
Els seus principals instruments són, en primer lloc, accions de formació, orientació i inserció laboral; en segon lloc, itineraris d’inserció sociolaboral, amb un model metodològic força comú: primer
un treball d’orientació, després formació ocupacional i, per últim, es treballa la inserció. De tota
manera, actualment s’estan plantejant alternatives a l’hora de construir itineraris d’inserció més
flexibles i adaptats a les necessitats específiques de les persones usuàries. I per últim, tot un seguit de serveis i ajuts complementaris a la inserció sociolaboral: habitatge, servei de mediació,
ajuts econòmics per cobrir necessitats bàsiques, préstecs sense interès, etc.
Aquestes entitats també col·laboren en la gestió dels itineraris de l’RMI, on destaquen les empreses d’inserció laboral.
Un valor afegit que té part del Tercer Sector Social és la seva autonomia financera i, per tant,
d’acció i de decisió. Aquesta autonomia i la seva dimensió els hi permet una major adaptabilitat de
les actuacions que s’han d’emprendre segons cada cas. I aquesta adaptabilitat parteix d’una tasca de seguiment i acompanyament personalitzat.
Però el Tercer Sector Social també pateix dificultats de coordinació, sobretot amb les administracions, la qual cosa acaba afectant molts cops a la qualitat del seguiment dels itineraris de les persones usuàries. La necessitat de complir amb els objectius que fixen les administracions que financen determinats programes pot, en alguns casos, esbiaixar el perfil de les persones potencialment beneficiàries, amb el risc que els col·lectius més vulnerables quedin desatesos.
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Tal com s’indica en el Pla de suport al Tercer Sector Social, el CTESC recomana que,
48. S’haurien d’establir mesures orientades a garantir la suficiència econòmica de les entitats del Tercer Sector, atesa la seva vulnerabilitat financera com a conseqüència d’una dependència excessiva del finançament públic.
49. S’hauria de millorar la capacitació dels professionals de les entitats amb la finalitat de millorar la seva
competència de gestió.
50. S’haurien d’establir mesures orientades a simplificar les relacions i els tràmits amb l’Administració com
una via per facilitar les activitats de les entitats socials.
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