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PREVISIONS 

Durant l’any 2014, el creixement global, l’evolució del preu del cru i dels tipus de canvi i l’aposta del BCE per re-
activar l’economia i allunyar l’ombra de la deflació han contribuït a iniciar una fase de creixement que, en principi, 
hauria de tenir continuïtat durant l’any 2015. 

Un dels factors determinants de la futura evolució econòmica serà la tendència del preu del cru i la resposta en 
termes de política monetària del BCE. 

En aquest context, la principal incògnita rau en com evolucionaran els preus dels productes energètics i en espe-
cial del petroli. Una repuntada del preu del cru podria canviar la situació, modificant la inflació i encarint les im-
portacions, fet que condicionaria de retruc el posicionament del BCE, i també podria determinar una evolució 
menys favorable del creixement de la demanda domèstica. 

L’any 2015 l’augment del PIB a Catalunya es pot situar a l’entorn del 3%.  

A l’espera de com evolucionen tots els elements que configuren el marc econòmic global i europeu en el decurs 
del 2015, les previsions de creixement per al conjunt de l’economia espanyola s’han revisat sistemàticament a 
l’alça, fruit del millor comportament de la demanda interna. A Catalunya, el creixement es preveu que sigui més 
intens que el de l’any 2014, i se situaria en l’entorn del 3%.  

En aquest context, caldrà tenir en compte com evoluciona el context internacional, pendent sobretot del que suc-
ceirà a moltes economies emergents i també a altres economies com la dels EUA. També caldrà estar atents  a 
les directrius que arribin des de Brussel·les, atès que no cal oblidar que l’evolució de l’economia espanyola encara 
es recolza sobre un dèficit pressupostari elevat.  

Finalment, en el terreny estrictament financer caldrà veure, en l’àmbit domèstic, si a mesura que l’any avanci, les 
mesures d’incentivació del crèdit encaminades a facilitar la circulació del diner entre les entitats financeres euro-
pees que propulsa el BCE, juntament amb les perspectives de creixement, propicien un augment del flux de crèdit 
als mercats europeus i sobretot a l’espanyol i al català.  

La inflació serà un element important, en la mesura en què esdevindrà el termòmetre del vigor de la recuperació. 
En aquest sentit tornem a quedar supeditats al context monetari europeu, que sembla que ha apostat definitiva-
ment per evitar l’escenari deflacionista en aquest context de davallada dels preus del cru. En bona mesura, 
doncs, les orientacions en termes de política monetària dependran també del context deflacionista global i sobre-
tot, tal com es deia, de l’evolució del preu del cru.  

Es constata que la creació d’ocupació derivada de la major activitat econòmica està comportant, en canvi, una 
caiguda de la productivitat del treball, cosa que denota que aquesta ocupació s’està creant, majoritàriament, en 
activitats de poc valor afegit. En aquest context, la contenció dels costos laborals unitaris ha estat possible úni-
cament i exclusiva com a resultat d’una caiguda de les retribucions laborals mitjanes. Tot i que caldrà veure com 
evoluciona l’economia catalana, tot sembla indicar que el component endogen del nou creixement pot estimular 
el creixement de sectors menys productius, accentuant aquest patró. En aquest context, la situació financera, en-
cara amb certes restriccions, no ha facilitat fins ara la inversió, fet que, de perllongar-se, podria agreujar aquesta 
situació en un futur si derivés en una davallada de la ràtio d’inversió productiva per treballador. 

D‘altra banda, cal ser conscients que, fins i tot amb aquests creixements del PIB, aconseguir un augment de 
l’ocupació que corregeixi el problema de l’atur és de preveure que serà un procés lent.  

L’acció  de les AAPP a Catalunya l’any 2015 es manté fortament condicionada per uns objectius de dèficit més 
exigents que l’execució del 2014. 

En aquest escenari macroeconòmic, l’acció de les AAPP a Catalunya l’any 2014 es manté fortament condicionada 
per les exigències de disciplina fiscal i el compliment dels objectius fixats en el Programa d’estabilitat i conver-
gència d’Espanya que, en la seva darrera revisió, l’Actualització del Programa d’estabilitat 2015-2018, estableix 
uns objectius de dèficit per al conjunt de les administracions públiques més exigents que l’execució del 2014. 
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En el marc de l’Actualització del Programa d’estabilitat 2015-2018, i tenint en compte els objectius de dèficit per 
al 2015 del 2,9% del PIB per a l’Administració Central i del 0,6% del PIB per a la Seguretat Social, els pressupos-
tos generals de l’Estat per al 2015 s’aproven amb un increment del 2,5% de la despesa no financera en relació 
amb els pressupostos liquidats el 2014, que s’explica fonamentalment per l’augment de 3.696 milions d’euros 
dels interessos associats a la càrrega del deute, i a la reserva de 2.595 milions d'euros del Fons de Contingència 
i, en menor mesura, per l'augment en 361 milions d'euros de la despesa de personal degut a la previsió de la re-
cuperació parcial de la paga extra del 2012 -amb un cost estimat de 1.000 milions d'euros-. Aquests increments 
es veuen compensats en part per la reducció en la resta de capítols, especialment de la despesa per transferèn-
cies corrents -de la qual depèn el sistema de finançaments de les administracions territorials-, que es redueix en 
2.446 milions d’euros, i per la caiguda en 209 milions d'euros de la despesa de capital. Els pressupostos consoli-
dats del Sistema de la Seguretat Social per al 2015 preveuen per al conjunt d’Espanya un increment del 2,6% de 
les despeses en transferències corrents en relació amb els pressupostos del 2014, amb un import de 128.615 
milions d’euros, com a conseqüència de l’augment en les pensions contributives -que incorporen l’augment del 
nombre de pensionistes, del seu efecte sobre la pensió mitjana, i d’una revalorització del 0,25%-, de les no con-
tributives, i de les prestacions d'incapacitat temporal, mentre que les prestacions de maternitat, i la resta de 
transferències corrents redueixen el seu import. 

Paral·lelament, aquests pressupostos preveuen una despesa en prestacions d’atur per al conjunt de l’Espanya de 
25.002,5 milions d’euros, quantitat que és un 1,8% superior a la despesa finalment liquidada el 2014, de 
24.567,0 milions d’euros. 

Així mateix, es preveu una caiguda de la inversió de l’Estat del 59,0% i una disminució de la inversió regionalitza-
da a Catalunya del 82,2% que no inclou, per quart any consecutiu, cap previsió de despesa de capital en compli-
ment de la disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 

Els pressupostos de la Generalitat preveuen una reducció del dèficit en termes SEC, fins a 1.439,8 milions d'eu-
ros per assolir l'objectiu del 0,7% del PIB. Això significarà, d'acord amb les previsions de tancament dels pressu-
postos executats del 2014, un esforç addicional de consolidació fiscal de 3.713 milions d’euros. L’esforç addicio-
nal de consolidació fiscal es deriva de la fixació d’un criteri de dèficit públic uniforme per a totes les CCAA per al 
2015 a diferència de 2013. 

Pel que fa a la Generalitat, l’Actualització del Programa d’estabilitat 2015-2018 fixa un objectiu de dèficit per a 
l’exercici 2015 del 0,7% del PIB; això significa que, d’acord amb les previsions de PIB a Catalunya, el dèficit en 
termes SEC de la Generalitat de Catalunya hauria de ser d’un màxim de 1.439,8 milions d’euros. Per tant, tenint 
en compte que els pressupostos del 2014 s’han tancat amb un dèficit de 5.152,0 milions d’euros, caldrà un es-
forç addicional de consolidació fiscal de 3.713 milions d’euros en relació amb els pressupostos executats del 
2014. 

Aquest ajust tensa encara més la política pressupostària de la Generalitat, ja que segons el Pla economi-
cofinancer 2014-2015 de la CA de Catalunya, aprovat el desembre del 2014, és previ a tancar l’exercici 2014 
amb un dèficit de 4.407,3 milions d’euros, i per tant les mesures d’ingressos i despeses contingudes en el PEF 
per al 2015, es corresponien amb un esforç de consolidació fiscal de 2.967,5 milions d’euros. 

D’aquest esforç, les mesures d’ingressos i despeses previstes en el PEF 2014-2015 aportaven conjuntament 
2.302 milions d’euros. La resta de l’ajust, fins als 2.967,5 milions d’euros, es corresponia, principalment, amb un 
millor comportament dels ajustos SEC i de les perspectives que la millora de l’activitat econòmica pugui tenir so-
bre els ingressos tributaris propis de la Generalitat. S’ha de tenir en compte que les bestretes sobre els ingressos 
previstos en el model de finançament s’espera que es redueixin l’1,2% sobre la liquidació del 2014 i per tant, 
tampoc es preveuen majors recursos del model de finançament pel 2015. 

Des del vessant dels ingressos, les mesures proposades en el PEF 2014-2015, preveuen un increment de 
1.878,1 milions d'euros, on destaca l’increment, en 1.430 milions d’euros, dels ingressos previstos procedents 
de noves concessions administratives i de la venda d’immobilitzat per valor de 252,6 milions d'euros. Mentres-
tant s'espera que les mesures preses ja el 2014 sobre l'impost de successions i donacions, l'impost sobre trans-
missions patrimonials i actes jurídics documentats i l'impost sobre hidrocarburs aportin 83,3 milions d'euros. A 
més, s'ha previst l'entrada en vigor de cinc noves figures tributàries, que haurien de permetre uns ingressos addi-
cional de 59,2 milions d'euros  -l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica, l'impost sobre emis-
sions contaminants d'òxids de nitrogen, l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules, l'impost sobre els habitat-
ges buits, i l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròni-
ques-. 
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Per tant, aquest escenari requeriria d’un esforç addicional de consolidació fiscal de 745,5 milions d’euros per 
acomplir l’objectiu de dèficit que fa preveure un incompliment d’aquest objectiu, a no ser que s’instrumentin re-
cursos addicionals a través del sistema de finançament autonòmic. 

En el mercat de treball, les previsions són de millora, en la mesura que es produeixin els increments esperats del 
PIB, si bé la taxa d’atur de Catalunya, tot i disminuir durant l’any 2015, es mantindrà en nivells elevats. 

L’evolució del mercat de treball estarà marcada en bona mesura pels tipus d’activitats que registrin un major 
creixement i que generin un major volum d’ocupació. Tots els sectors contribuiran al creixement, tot i que és  pro-
bable que els sectors més dinàmics siguin els relacionats amb els serveis i la construcció, que en el cas 
d’aquesta última s’explicaria pels nivells d’ocupació històricament baixos des dels quals parteix l’any 2015. La 
indústria i l’agricultura es poden veure beneficiats per l’efecte arrossegament dels altres dos sectors, però difícil-
ment seran els sectors que generaran més ocupació, especialment en valors absoluts. 

És possible que la millora de les perspectives en sectors com la construcció o els serveis derivin en un increment 
de la temporalitat, fruit de la naturalesa d’alguna de les feines d’aquests sectors, especialment a la construcció. 
Així mateix, és possible que la taxa de treball a temps parcial disminueixi lleugerament, a conseqüència de 
l’increment de l’activitat. 

Per col·lectius, és previsible que en la mesura que es recuperi el sector de la construcció ho faci també l’ocupació 
masculina, que es preveu que augmenti més que la femenina durant l’any 2015. Així mateix, si els salaris comen-
cen a augmentar, es facilitaria l’ajust per la via nominal al mercat de treball, el que hauria de facilitar l’ocupació 
de persones joves. En aquest sentit, la taxa d’atur juvenil, que actualment és més del doble que la del conjunt de 
la població, hauria de reduir-se. 

Caldrà estar atent, però, a la concentració de l’atur per llars, que és previsible que disminueixi, i molt especial-
ment a l’atur de llarga durada, per saber en quina mesura el mercat pot absorbir de forma satisfactòria població 
desocupada que acumula diversos anys buscant feina, especialment entre els aturats de llarga durada majors de 
45 anys.  

Pel que fa a l’evolució del treball autònom, el manteniment a l’any 2015 de la recuperació que s’ha produït l’any 
2014 quedarà supeditat al bon ritme de recuperació del context econòmic general, i en especial a la capacitat 
que tingui el sector serveis de mantenir el creixement. La recuperació del sector de la construcció obre la porta a 
una contribució més positiva al creixement del col·lectiu per part d’aquest sector. 

És d’esperar que la recuperació del nombre de persones que treballen per compte propi entri dins d’una fase de 
normalització i comenci a afectar totes les categories de gènere, nacionalitat o fins i tot franges d’edat, essent les 
franges d’edat entre 15 i 55 anys les que més es beneficiarien de l’augment. 

En un context de contenció de la despesa pública, diferents institucions, entre elles la Generalitat, han mantingut 
la inversió en mesures de foment del treball autònom, que conviu amb la política de suport a l’emprenedoria i la 
política de suport a la pime, si bé hi ha hagut canvis quantitatius (a la baixa) i qualitatius (incidint en determinats 
moments del procés empresarial, com ara la consolidació i el creixement). El dinamisme empresarial registrat ar-
ran de la millora de la situació econòmica combinat amb l’efecte d’aquestes mesures pot contribuir a reforçar el 
treball autònom, si bé seria convenient una avaluació específica de les principals mesures endegades. 

Seguint la dinàmica general de l’economia és de preveure que els resultats positius de les empreses de 
l’economia social registrats l’any 2014 es mantinguin l’any 2015, en especial en termes d’ocupació. Així mateix, 
caldrà tenir en compte els efectes de la nova llei de cooperatives, recentment aprovada, per la qual es flexibilitza 
el marc jurídic d’aquestes empreses, amb la finalitat de fer-les més competitives. 

Any rere any es consolida el sector serveis com el motor de creació d’ocupació i per tant, de noves iniciatives so-
cietàries, en especial el comerç, la restauració i l’hoteleria i els serveis a les empreses. Els serveis a la comunitat 
són també importants en les cooperatives, mentre que la indústria manufacturera ho és en les societats laborals. 

Cal basar les línies d’actuació futures en matèria de prevenció de riscos laborals i de sinistralitat en una avaluació 
i una previsió de les noves exigències del mercat laboral i econòmic. Entre la sinistralitat actual convé intensificar 
la prevenció dels riscos ocasionats per sobreesforç físic i els derivats de xocs i cops contra objectes mòbils o en 
moviment, alhora que cal dedicar una atenció especial als accidents de trànsit, atesa la seva evolució ascendent. 
Altrament, un altre focus per orientar les actuacions preventives són els riscos psicosocials, especialment vers 
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l’ansietat i l’estrès que poden arribar a provocar determinades circumstàncies de l’àmbit laboral. Val a dir que 
l’escenari futur que afectarà les malalties professionals no és molt clar, ja que en l’actualitat encara es detecten 
certs problemes en la identificació d’algunes patologies d’origen laboral, en la catalogació com a malalties pro-
fessionals i en el seu posterior registre, de tal forma que les dades de registre publicades podrien no ser prou re-
presentatives de la realitat laboral. 

En aquest escenari, les polítiques d’ocupació i les relacions laborals continuen adoptant, un cop més, una impor-
tància estratègica. 

El pressupost destinat a la política de foment de l’ocupació per a l’any 2015 és de 551,1 M€, el 14,7% més que 
el pressupost inicial de l’any 2014 i el 7,7% més que el pressupost definitiu. 

El pressupost destinat a la política de foment de l’ocupació per a l’any 2015 és de 551,1 M€, el 14,7% més que 
el pressupost inicial de l’any 2014 i el 7,7% més que el pressupost definitiu d’aquest mateix any. La major part de 
l’increment s’explica per la posada en marxa del Programa d’ocupació juvenil a Catalunya-Garantia juvenil 2014-
2020, en compliment de la Iniciativa europea destinada a reduir l’atur juvenil.  

En l’àmbit estatal, trencant amb la tendència negativa iniciada l’any 2010, els pressupostos estatals de 2015 per 
a polítiques actives (4.764M€) augmenten el 16,4% respecte de l’any 2014. Les partides que més creixen són la 
destinada a bonificació de la contractació (que augmenta un 22,8% fins arribar a 1.500 M€) i la destinada a fi-
nançar les agències de col·locació (que passa de 30 M€ el 2014 a 140 M€ el 2015). La partida amb més dotació 
és la de formació per a l’ocupació (2.059 M€, el 42% del total destinat a polítiques actives) i dins d’aquesta des-
taca la dotació procedent del Pla de garantia juvenil (80 M€), així com la reducció del Pla PREPARA al qual es des-
tinen 285 M€ (-20,25% respecte 2014). 

L’any 2015 cal tenir en compte l’entrada en vigor de la reforma del sistema de formació professional per a 
l’ocupació, aprovada pel Reial decret llei 4/2015 en l’àmbit estatal així com, en l’autonòmic, la de la Llei de for-
mació i qualificació professionals i de la Llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalu-
nya. 

La despesa en prestacions d’atur disminueix.  

La despesa destinada pels pressupostos generals de l’Estat a prestacions d’atur disminueix el 15% respecte de 
2014 (25.002 M€) com a conseqüència de la combinació de diversos factors: recuperació incipient; durada de la 
crisi (que ha fet augmentar l’atur de llarga durada, disminuir les prestacions contributives i augmentar les presta-
cions del nivell assistencial i, en particular, la renda activa d’inserció) i l’efecte de les reformes fetes a partir de 
2012 en el sistema de prestacions d’atur. Augmenten les llars en què cap membre rep cap prestació. 

La taxa de cobertura de les prestacions d’atur ha continuat disminuint i, en l’àmbit estatal, la taxa de cobertura 
d’abril és del 54,8%, 3,1  punts percentuals menys que l’abril de 2014. 

En matèria de negociació col·lectiva, l’Acord de propostes per a la negociació tripartida per enfortir el creixement 
econòmic i l’ocupació, subscrit pel Govern espanyol, CCOO, UGT, CEOE i CEPIME el 29 de juliol de 2014, posa de 
manifest que l’economia espanyola ha iniciat un període de creixement, si bé la durada de la crisi i el seu impacte 
sobre l’ocupació suposen encara un gran repte per al futur.  

L’economia catalana i espanyola han iniciat un període de creixement, si bé la durada de la crisi i el seu impacte 
sobre l’ocupació suposen encara un gran repte per al futur. En aquest context, s’ha subscrit el III Acord per a 
l’ocupació i la negociació col·lectiva 2015-2017, després d’un llarg procés de negociació, l’element principal del 
qual ha estat la fixació de l’increment salarial. 

Atès que el 2014 ha estat el darrer any d’aplicació del II Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva, els 
agents socials han treballat per a la subscripció d’un nou Acord, que no ha estat aliè a les dificultats per assolir el 
consens entre les organitzacions empresarials i sindicals i poder així equilibrar els interessos representats dels di-
ferents actors que participen en la negociació col·lectiva. L’element principal de debat ha estat la fixació de 
l’increment salarial pactat en la negociació col·lectiva, el qual s’ha situat en un context marcat, d’una banda, per 
l’inici d’un procés de recuperació de l’economia espanyola i, d’altra banda, per la persistència d’alguns factors 
que frenen el potencial de creixement econòmic, com són la taxa de desocupació, el nivell d’endeutament públic i 
privat, el descens del PIB per càpita i l’increment de la desigualtat, entre d’altres. 
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Fruit de les diverses negociacions, el 8 de juny de 2015, CCOO, UGT, CEOE i CEPYME han subscrit el III Acord per 
a l’ocupació i la negociació col·lectiva, el qual té una vigència de tres anys (2015-2017) i estableix un conjunt de 
criteris i recomanacions per tal d’orientar la negociació dels convenis col·lectius durant la seva vigència.  

A grans trets, l’Acord destaca que els convenis col·lectius han de tenir com a objectius fonamentals: el manteni-
ment i la recuperació de l’ocupació; el foment de l’estabilitat de l’ocupació i la reducció de la temporalitat; el des-
envolupament d’instruments d’informació i d’anàlisi; l’establiment d’instruments que permetin a les empreses 
mantenir i millorar la seva posició en el mercat i la seva productivitat, adaptar-se internament  a les circumstànci-
es canviants i garantir ocupacions de qualitat; el desenvolupament permanent de les competències i la qualifica-
ció professional; el compliment del principi d’igualtat de tracte i no discriminació i la incidència de les tecnologies 
de la informació i de la comunicació en el desenvolupament productiu general i en les relacions laborals. 

Pel que fa als increments salarials, l’Acord estableix directrius, si bé assenyala que els negociadors hauran de te-
nir en compte les circumstàncies específiques del seu àmbit per fixar les condicions salarials i en els convenis 
d’empresa també es podran tenir en compte altres elements per determinar increments retributius addicionals, 
sempre i quan s’estableixin basant-se en indicadors quantificats, mesurables i coneguts per les parts negociado-
res. 

Pel que fa a l’estructura salarial, l’Acord apunta la necessitat de renovar els conceptes retributius amb criteris ob-
jectius i d’equitat, donant entrada a aquells vinculats a la productivitat i als resultats a l’empresa i, en aquest sen-
tit, identifica la negociació col·lectiva com l’instrument adequat per establir la definició i els criteris d’una estructu-
ra salarial adequada a la realitat sectorial i empresarial. 

Pel que fa a la determinació dels increments salarials, l’Acord estableix directrius per a l’any 2015 (fins a l’1%) i 
2016 (fins a l’1,5%), tenint en compte que el sumatori dels salaris de 2015 i 2016 serà superior a la suma de les 
inflacions d’ambdós anys, en funció proporcional dels salaris pactats inicialment. Per tal de determinar l’augment 
l’any 2017, l’Acord estableix que les organitzacions prendran com a referència l’evolució del PIB l’any 2016 i el 
quadre macroeconòmic del Govern per a 2017. 

Tal i com l’Acord estableix, aquestes directrius no seran un element rígid, sinó que els negociadors hauran de te-
nir en compte les circumstàncies específiques del seu àmbit per tal de fixar les condicions salarials, de tal manera 
que els percentatges de l’increment es podran modular a cada sector o empresa dins dels límits derivats de 
l’increment de la productivitat i de l’ocupació. En els convenis d’empresa també es podran tenir en compte altres 
elements per determinar increments retributius addicionals, sempre i quan s’estableixin basant-se en indicadors 
quantificats, mesurables i coneguts per les parts negociadores. 

L’Acord també emplaça el Govern a assolir el compromís adquirit a l’Acord de propostes per a la negociació tripar-
tida, mencionat anteriorment, d’establir l’obligació d’incorporar el codi del conveni col·lectiu al qual estan adscri-
tes les empreses a la informació que subministren a la Seguretat Social, així com permetre que l’Administració 
faciliti de manera periòdica als negociadors tota la informació econòmica relacionada amb el seu conveni i con-
tinguda als registres administratius. D’altra banda, seria positiu disposar d’altres fonts diferents als fulls estadís-
tics, que permetin obtenir informació completa i rigorosa de la situació i els continguts de la negociació col·lectiva.  

Les organitzacions signants de l’Acord posen de manifest la necessitat que els convenis disposin de mecanismes 
de flexibilitat interna com a alternativa als ERO. Enguany, segons les dades estadístiques, els ERO disminueixen 
per segon any consecutiu, la qual cosa fa pensar que es mantindrà la tendència a la baixa, en consonància amb 
el creixement econòmic. 

Seguint amb la tendència de l’any anterior, les organitzacions signants de l’Acord posen de manifest que els con-
venis haurien de disposar de flexibilitat interna, com a eina per facilitar l’adaptació competitiva de les empreses i 
per mantenir l’ocupació, la seva estabilitat i la qualitat de l’activitat productiva, sempre amb un equilibri adequat 
entre flexibilitat per a les empreses i seguretat per als treballadors. Aquesta flexibilitat hauria de contribuir a evitar 
els ERO, en la mesura del possible. Tal i com es desprèn de l’anàlisi de dades d’enguany, segueixen disminuint i 
és previsible que es mantingui la tendència, en consonància amb la recuperació econòmica. 

L’Acord també es pronuncia sobre la ultraactivitat dels convenis, el qual ha estat un tema recurrent en els darrers 
pronunciaments jurisprudencials. Així, estableix que per tal de preservar la vigència dels convenis i reduir al mà-
xim el bloqueig en la negociació, proposa als negociadors actuar, en primer lloc, sobre la regulació de la ultraacti-
vitat i, en segon lloc, utilitzar també l’opció dels acords parcials durant el procés de negociació per a la renovació 
del conveni o per a la constitució d’una nova unitat negociadora. Pel que fa a la regulació convencional, proposa 
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algunes mesures com la renovació i l‘actualització dels convenis per tal de contribuir a la competitivitat de les 
empreses i l’estabilitat de les persones treballadores; l’adequada revisió i innovació dels convenis; el compromís 
dels negociadors a seguir el procés de negociació per propiciar l’acord i l’ús dels sistemes de solució extrajudicial 
de conflictes en cas de bloqueig. D’altra banda, estableix que els acords parcials s’han de formalitzar per escrit i 
registrar a l’autoritat laboral per a la seva publicació. 

Les organitzacions signants de l’Acord consideren essencial dotar d’agilitat i seguretat a la negociació i és per això 
que insten les parts negociadores a què, una vegada constituïda la Mesa negociadora, s’estableixi un procedi-
ment. Tanmateix, es considera necessari que les parts negociadores compleixin l’obligació de registre oficial de 
tots els tràmits associats a un conveni o acord col·lectiu. 

En el context de les previsions macroeconòmiques anteriors, caldrà prestar una atenció especial a l’evolució 
d’alguns del principals factors estratègics per a la competitivitat de l’economia catalana: la recerca, el desenvolu-
pament i la innovació (R+D+I), les infraestructures i el model energètic i de sostenibilitat com a factors clau i es-
tratègics per apuntalar la recuperació econòmica 

La millora de la situació econòmica el 2014 fa preveure una evolució positiva dels principals indicadors d’R+D+I a 
Catalunya, especialment l’aportació del sector privat. 

La millora de la situació econòmica de l’any 2014 podria significar que, per primera vegada en 5 anys, les despe-
ses internes en R+D tinguessin una taxa de creixement positiva gràcies a l’aportació del sector privat. De tota 
manera, els sectors de l’Administració pública i de l’ensenyament superior no és d’esperar que millorin substan-
cialment els resultats que van presentar en el darrer any 2013. 

Pel que fa la innovació, cal esperar una millora en relació amb les dades presentades en els darrers anys. Les da-
des de l’any 2013 mostren una caiguda de les despeses del 6,5% i un total de 4.057 empreses que duen a terme 
activitats d’innovació tecnològica, ben lluny de les 12.268 empreses que en feien l’any 2004. 

En relació amb el personal ocupat en R+D, es podria confirmar un canvi de tendència que es va iniciar l’any 2012 
i que, tal com passa amb les despeses, està motivat pels millors resultats del sector privat. 

La indústria adquirirà un paper molt rellevant en les polítiques públiques relacionades amb la recerca i la innova-
ció, especialment pel que fa referència en l’estratègia europea RIS3. 

També és previsible que en els propers anys la indústria adquireixi un paper cada vegada més central en les polí-
tiques d’R+D+I tant a Europa com a Catalunya. Així, l’Agenda per a l’enfortiment del sector industrial a Espanya, 
emmarcada en el renovat interès de la Unió Europea per la indústria a l’Estratègia Europa 2020 i incorporada al 
Programa nacional de reformes d’Espanya, proposa passar cap a un model que prioritzi l’R+D+I orientada al mer-
cat i als reptes de la societat. Aquest impuls s’observa de forma molt activa a Catalunya amb la coincidència de 
diferents plataformes, entitats, etc., basades en iniciatives de la societat civil reclamant mesures concretes amb 
l’objectiu de promoure un nou model de creixement de la indústria fonamentat en l’R+D, la internacionalització, 
els clústers, la formació i el finançament. 

En aquesta línia cal destacar el segon manifest del Pacte + Indústria, format per CCOO, UGT, Foment, PIMEC, 
UAB, UB, UPC, Col·legi d’Economistes de Catalunya, Consell de l’Enginyeria Industrial de Catalunya i Enginyers in-
dustrials de Catalunya, i el seu document Propostes per a un nou impuls a la indústria. 

El telèfon intel·ligent i les aplicacions vinculades continuaran sent els protagonistes principals en l’expansió de la 
societat digital a Catalunya. 

Si bé el creixement del telèfon intel·ligent (smartphone), com a via d’accés a Internet de banda ampla, ha estat 
important, les previsions indiquen que seguirà creixent a taxes elevades sobretot a les llars i a les empreses de 
menys de 10 persones ocupades. Conseqüentment, la indústria vinculada al voltant dels serveis la Internet mòbil 
seguirà creixent de manera molt intensiva durant els propers anys. En aquest sentit, resulta cabdal continuar amb 
el suport perquè Catalunya segueixi sent la capital del Mobile WorldCongress. 

Bona part d’aquest èxit és a causa del creixement de l’ús de les xarxes socials, però probablement ja no ho faran 
de manera tan exponencial, atès que el 68% de les persones entre 16 i 74 anys ja en són usuàries. 
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El comerç electrònic, tot i la millora de les dades, és encara una assignatura pendent a Catalunya, allunyada dels 
principals indicadors europeus. Davant la important implantació de la Internet mòbil al país, és previsible que  
s’acceleri  l’hàbit de la compra i la venda electrònica entre la ciutadania i les empreses. 

En relació amb els objectius de l’Agenda digital per a Catalunya 2020, hem de tenir en compte que hi ha dos as-
pectes que haurien de créixer. Per una banda, l’Agenda proposava anticipar al 2012 la cobertura de banda ampla 
bàsica a les llars, objectiu que amb les dades del 2014 (76,4%), encara no s’ha aconseguit. Per altra banda, el 
2020 s’hauria d’assolir l’objectiu referent a les subscripcions de banda ampla ultraràpida, que és del 75% sobre 
el total; les dades del 2014 situen aquest indicador en el 12,4%. 

En coincidència amb les diferents previsions, el Baròmetre del sector tecnològic de Catalunya 2014, publicat pel 
Cercle Tecnològic de Catalunya, identifica com a més destacades les dades massives (big data), la informàtica en 
núvol (cloud computing), les ciutats intel·ligents (smart cities), la Internet de les coses (Internet of things, IoT) en-
tre d’altres tendències significatives com la seguretat, els dispositius i interfícies xarxa-usuari, la transformació de 
l’oferta tecnològica en serveis, la prestació de serveis de context, el social business, la impressió 3D, la biotecno-
logia i la cocreació i coworking. A l’edició 2015 del Mobile WorldCongress ben segur s’afegeixen d’altres, més es-
pecífiques del subsector, com són els portables i el 5G, la xarxa que haurà de sostenir i transmetre l’enorme vo-
lum de dades que necessitarà la societat interconnectada del futur immediat.  

En matèria d’infraestructures de transport, les previsions són negatives pel que fa a inversió i positives pel que fa 
referència al seu ús, amb diferències notables en funció del mode. 

Per una banda, les restriccions en el dèficit estatal imposades pel Pacte d’estabilitat pressupostària a la UE, i les 
imposades pel Govern central a la Generalitat de Catalunya limiten la capacitat d’endeutament, tant del Govern 
central com de la Generalitat de Catalunya. En la mesura que millori la situació macroeconòmica, aquestes res-
triccions seran més fàcils d’acomplir, si bé és possible que el repunt en inversió es faci amb posterioritat al repunt 
de l’economia. 

Pel que fa a l’ús, el creixement econòmic a nivell domèstic i el descens del preu del cru, poden permetre un crei-
xement en l’ús de carreteres i, en menor mesura, de ferrocarrils. Així mateix, la cotització de l’euro fa probable un 
escenari on els resultats d’aeroports i ports experimentin creixements en el transport de passatgers, que estaran 
condicionats per la conjuntura europea i mundial, amb menor creixement que en els anys anteriors. Finalment, 
l’evolució en el transport de mercaderies a ports i aeroports dependrà de l’increment del PIB espanyol i la cotitza-
ció de l’euro, creixent a mesura que creixi el PIB i augmenti el valor de l’euro. 

La integració de la dimensió ambiental de la sostenibilitat a les polítiques europees i catalanes continuarà. 

Quant al model energètic i de sostenibilitat, la dimensió ambiental de les polítiques europees anirà agafant cada 
cop més rellevància. Així, una part més gran del pressupost europeu (fons estructurals d’inversió, Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional, Programa Life d’Acció per al Clima) es destinarà, a curt termini (2014-2020), a la 
dimensió ambiental de la sostenibilitat.   

Les polítiques de la Unió Europea seguiran el camí iniciat perquè la societat i l’economia internalitzin els costos 
mediambientals i impulsin l’ecoinnovació, l’ecodisseny i l’estandardització de productes i serveis, amb la finalitat 
de separar-ne fàcilment els components i fer-los més sostenibles, com per exemple l’estandardització dels carre-
gadors de mòbil promoguda per la CE.  

Davant del repte d’adaptar les activitats econòmiques actuals a les noves obligacions legals i les contínues de-
mandes socials des del punt de vista mediambiental, tant els estats membres com la pròpia Generalitat hauran 
d’activar polítiques cap a un sistema productiu més eficient, de menor impacte ambiental, basat en la innovació i 
la cooperació i concertades amb els agents socials. 

En l’àmbit de la política i la normativa ambiental, és  molt possible que s’iniciï una integració de totes les políti-
ques europees, com ja s’ha fet amb la d’energia i clima aquest any. Probablement es veurà una reforma legislati-
va que impulsarà la transició de l’economia europea cap a una economia més descarbonitzada i la unió de 
l’energia, així com la simplificació dels reglaments ambientals i la reducció de les càrregues a causa de la norma-
tiva ambiental per a algunes activitats econòmiques i empreses. 

Quant a la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, la reducció dels gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) seran ele-
ments que caldrà considerar en el desenvolupament econòmic dels propers anys. La UE assolirà l’objectiu 
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d’emissions, però el de mitigació del canvi climàtic serà difícil assolir, i és probable que la temperatura de 
l’atmosfera augmenti per sobre dels 2ºC a finals de segle. S’espera l’adopció d’un compromís important sobre les 
emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) a la cimera de Paris, atès el compromís ferm de moltes ciutats del 
món per mitigar el canvi climàtic i adaptar-s’hi. 

Tot i que s’avança en la reducció de la intensitat de les emissions a l’economia i que algunes mesures per fer més 
sostenible l’edificació i el transport han arribat tard a l’Estat espanyol i a Catalunya, els esforços per a la transició 
econòmica i energètica continuaran. És molt probable que Catalunya assoleixi l’objectiu de la UE de reduir les 
emissions difuses (-10%) i les del comerç de drets d’emissió (-21%) l’any 2020 respecte del 2005.  

Catalunya haurà de reforçar les polítiques de seguretat i d’adaptació al canvi climàtic i haurà de considerar la 
tendència a la reducció general de la precipitació i a l’augment de la freqüència d’episodis de precipitació extre-
ma i de fenòmens meteorològics extrems.  

Pel que fa a la sostenibilitat de la producció i del consum d’energia i materials, l’augment de l’eficiència dels re-
cursos també serà essencial per al progrés econòmic dels propers anys.  

Si no canvia el marc regulatori serà difícil augmentar la contribució de les energies renovables. 

En l’àmbit de l’energia és probable que la contribució de les energies renovables a la producció d’electricitat 
s’estanqui a Catalunya, si no hi ha canvis regulatoris en l’àmbit estatal i català i que no es puguin assolir els ob-
jectius d’ús de l’energia i dels combustibles fòssils de la UE.  

Previsiblement s’impulsaran mesures per reduir la dependència dels combustibles fòssils i contenir-ne la deman-
da al transport. La tendència és que el consum d’electricitat augmenti al sector domèstic i comercial i que s’hagin 
de dissenyar polítiques i mesures per contenir-lo.  

En l’àmbit de l’ús eficient dels recursos i els residus, s’impulsaran la reutilització, la rehabilitació, el recondicio-
nament i el reciclatge. 

L’expansió de l’oferta de serveis ambientals per part de les empreses que fabriquen béns serà una realitat; ja 
se’n veuen alguns exemples. 

Tot i la recuperació econòmica, seguirà la tendència que la generació de residus es desacobli del creixement eco-
nòmic. 

La generació de residus municipals seguirà caient durant el període 2014-2020, gràcies a la millor consideració 
del residu com a recurs i l’augment de la sensibilitat ciutadana, tot i que serà difícil assolir el percentatge de reco-
llida selectiva previst per a l’any 2020 (el 50% a la UE i el 60% al Programa català), atès que l’any 2014 va ser del 
38%. Quant a la gestió, la deposició controlada es reduirà gràcies a l’augment del tractament i els tributs.   

La generació de residus industrials s’estabilitzarà per la recuperació de l’activitat industrial i la gestió millorarà, 
gràcies a la utilització del residu com a recurs i a l’augment de la valorització. La producció de residus de la cons-
trucció també s’estabilitzarà, però serà difícil assolir els nivells de valorització de residus de la construcció de la 
UE l’any 2020 (el 70%), atès que en el darrer any ha baixat. Tanmateix, s’impulsaran mesures per augmentar-la, 
com ara el foment de l’ús d’àrids reciclats.    

Quan als incentius i el finançament ambientals,  és probable que augmentin les tarifes de l’aigua, el sanejament i 
els residus, ja que els fons de la UE per a aquest tipus d’infraestructures es reduiran. La UE també pressionarà 
per augmentar els impostos als recursos no renovables, les ecotaxes per contaminació de les activitats econòmi-
ques.  

Previsiblement, la compra de vehicles menys contaminants s’incentivarà els propers anys, augmentarà la pressió 
fiscal sobre l’energia, i les subvencions a les energies renovables continuaran aturades. Els subsidis als combus-
tibles fòssils tendiran a desaparèixer, així com els ajuts als combustibles per al sector agrícola, miner o per al 
transport terrestre, marítim o aeri. 

La situació de vulnerabilitat d’alguns ecosistemes plantejarà el repte de millorar l’eficiència en l’ús dels recursos 
per protegir-los. 
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Catalunya té diversos reptes en l’àmbit de la preservació del medi ambient. La crisi ha reduït els recursos econò-
mics destinats a gestionar i protegir els parcs naturals i els boscos, entre d’altres. Els serveis d’alguns ecosiste-
mes, com ara els aiguamolls, s’han debilitat i l’expansió d’algunes espècies exòtiques invasores continua. Durant 
el proper any i els següents es veurà com s’intensificaran les estratègies i el plans per promoure activitats als es-
pais naturals amb la finalitat de millorar-ne el finançament i la gestió, i com s’adopten normes per prevenir 
l’extensió d’espècies invasores i preservar la biodiversitat costera i marina.  

Probablement s’assoliran els objectius de qualitat de l’aigua de la DMA de la UE 2015 pel que fa a la qualitat  
química. No obstant això, no s’assoliran els objectius de qualitat ecològica d’algunes masses d’aigua, com a con-
seqüència de la contaminació química (nitrats), la degradació (salinització, especies invasores i estat dels boscos 
de ribera) d’alguns ecosistemes aquàtics i la reducció de recursos per avaluar les masses d’aigua.  

Els esforços per reduir l’ús de l’aigua i evitar l’estrès hídric continuaran alhora que augmentarà el risc 
d’inundacions i els esforços i les mesures per reduir-lo. 

L’indicador sobre l’ús eficient del sòl és mantindrà estable, però previsiblement la superfície de sòl productiva i 
cultivable per persona es reduirà els propers anys. El sector de l’agricultura ecològica seguirà creixent a Catalu-
nya, amb més productors, elaboradors, importadors  i comercialitzadors, empès, en part, per les ajudes del Fons 
Europeu de Desenvolupament Rural.  

La superfície forestal augmentarà per sobre de l’agrícola, així com el risc d’incendis. Els reptes seran l’ordenació 
forestal, la protecció del bosc arbrat i singular, i la millora de la prevenció i la gestió forestal.   

Els reptes del sector pesquer seguiran sent la sobrepesca, la recuperació d’algunes poblacions de peixos als ca-
ladors de la Mediterrània, i el control i la vigilància de la pesca il·legal, que previsiblement milloraran gràcies a la 
gestió de les pesqueries i els plans de cogestió.  

Enguany, les previsions relacionades amb les condicions de vida se centren en el repte, per a les polítiques públi-
ques, de distribuir de manera equitativa, entre tota la població, la millora de la situació econòmica del país. 

Les projeccions continuen assenyalant un descens de la població resident a Catalunya. 

L’escenari actual confirma que els fluxos immigratoris, que fins els darrers anys presentaven una intensitat molt 
alta, han perdut força i presenten inclús un cert retrocés en conjunt, situació que es combina amb un augment de 
l’emigració.  

Sens dubte, la dinàmica demogràfica catalana està influïda per l’actual context econòmic i laboral, repercutint en 
el retorn de les persones de nacionalitat estrangera als seus països d’origen, en l’augment de la població en edat 
laboral que decideix cercar millors oportunitats professionals a l’estranger i en el descens del nombre de perso-
nes que inicien la seva ruta migratòria amb destinació a Catalunya. Preocupa especialment el cas de joves que es 
veuen abocats a buscar oportunitats laborals fora en absència d’oportunitats equivalents al territori.  

A més, convé tenir present dues tendències que influeixen en el diagnòstic: la previsible continuïtat de les pautes 
de fecunditat, que condueixen a la davallada de la natalitat, i l’allargament de la vida de les persones, que genera 
un augment del pes relatiu de les persones més grans. Aquests trets fan preveure l’acceleració de l’envelliment 
de la nostra piràmide poblacional. 

Aquesta previsió planteja alguns reptes importants com la disminució del nombre de persones en edat laboral i 
l’increment del volum de persones més grans (especialment de les més grans de 75 anys).  

Mentre que s’espera que els recursos sanitaris tendeixin a estabilitzar-se, es preveu un increment progressiu de 
l’activitat sanitària. 

Els indicadors disponibles sobre recursos, activitat i pressupost sanitari executat posen de manifest un canvi res-
pecte del plantejament de la sostenibilitat del sistema sanitari de Catalunya a l'entorn de la contenció de la des-
pesa pública. 

En termes generals, els recursos sanitaris (personal, places, centres, etc.) continuaran en un procés 
d’estabilització. Al mateix temps, també amb algun matís, l’activitat sanitària tendeix a créixer, sobretot en les ca-
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tegories sociosanitàries, després d’un període caracteritzat per l’estabilitat i les davallades. Un dels reptes que té 
el sistema sanitari de Catalunya a curt termini té a veure amb la resolució d’una doble tensió (estabilitat dels re-
cursos vs. increment de l’activitat) que a la pràctica ja es tradueix en una intensificació en l’ús dels recursos i les 
infraestructures sanitàries i en l’escurçament dels temps assistencials. 

Caldrà estar amatents als efectes que es poden produir a mig termini en la salut de les persones i en les desigual-
tats en salut, a causa de la crisi econòmica viscuda i els ajustos pressupostaris que han afectat les polítiques de 
benestar dels darrers anys. 

Es preveu la continuïtat de la millora d’alguns indicadors educatius, si bé hi ha un risc d’increment de la polaritza-
ció formativa. 

Malgrat que el sistema educatiu ha patit les conseqüències dels ajustos pressupostaris a causa de la crisi durant 
aquests darrers anys, l’evolució d’alguns indicadors educatius no reflecteix un empitjorament dels resultats del 
sistema. Més aviat el contrari, cal posar en valor la millora de la taxa d’abandonament escolar prematur, que ha 
davallat l’any 2014, en passar del 24,7% al 22,2% si bé continua sent una de les més altes de la UE, per davant 
de Malta (20,4%) i Portugal (17,4%) i encara lluny de l’objectiu fixat per al 2020 per a Espanya (15%). Aquesta mi-
llora pot estar condicionada per l’actual context –amb un efecte crida del mercat de treball encara molt baix- i al-
hora ser resultat dels esforços realitzats per les diferents institucions públiques, que a Catalunya actuen sota el 
paraigües del Pla del Departament L’ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. Pla per a la reducció del fracàs es-
colar a Catalunya 2012-2018. Al mateix temps, s’assoleix amb escreix l’objectiu per al 2020 relatiu a l’educació 
superior, en tenir el 47% de la població jove catalana estudis superiors. És per tant, d’esperar que aquesta millora 
es mantingui durant el proper any. 

De tota manera, els nivells actuals de vulnerabilitat social i els biaxos per sexe del rendiment educatiu, a favor de 
les dones, poden generar, tal com ja es va apuntar en l’edició anterior d’aquesta Memòria, una certa polarització 
formativa de la població catalana que, atesos els efectes d’inclusió social i laboral que té el nivell formatiu i la 
qualificació professional de les persones, pot erosionar el principi d’igualtat d’oportunitats de la població a mig i 
llarg termini. També cal prestar atenció a l’aprenentatge permanent, indicador que ha retrocedit l’any 2014 i que 
és un àmbit clau, atesa la importància de la formació al llarg de la vida, tant per adquirir noves habilitats com per 
mantenir les adquirides en una societat canviant i exigent com l’actual. 

Si bé al llarg del curs 2014-2015 s’han implementat les primeres mesures que preveu la LOMCE, caldrà estar 
atents als efectes que poden tenir en el model educatiu català les que s’implementin el proper curs, com ara les 
avaluacions al final de les etapes (revàlides). Així mateix, serà cabdal el desenvolupament i la posada en marxa 
de la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals, recentment aprovada. De manera pa-
ral·lela, s’ha avançat en la reforma dels estudis universitaris, sobretot pel que fa a la seva estructura, una reforma 
que ha vist la llum el primer trimestre del 2015, en la qual destaca el canvi d’estructura de quatre anys de primer 
cicle més un de segon a tres anys de primer cicle més dos de segon. Atès que la reforma dóna llibertat a les uni-
versitats per adaptar els seus estudis a aquesta estructura, s’ha obert un període de transició i canvi que planteja 
interrogants, com ara la definició i l’estructuració de les titulacions i sobretot, el seu finançament. 

La millora del context econòmic fa preveure un impuls per fer front a les principals fissures de l’Estat del benestar 
a Catalunya i Espanya, en un marc de sostenibilitat. 

El canvi de cicle econòmic fa preveure que, per fi, l’ampliació de la prestació de paternitat pugui ser un fet el 
2016. Si fos així, seria un pas molt important cap a la coresponsabilitat i la igualtat entre dones i homes 

L’any 2014, les pensions augmenten el 0,25%, en aplicació per primera vegada de l’índex de revaloració de les 
pensions. La introducció d’aquest índex, juntament amb altres reformes dutes a terme (retard de l’edat legal de 
jubilació, increment del període de càlcul de la pensió, augment dels anys cotitzats necessaris per tenir dret al 
100 per cent de la pensió, factor de sostenibilitat, etc.), apunten cap a una disminució en el futur de la quantia de 
les pensions i de la seva capacitat adquisitiva.  

Tal com ha succeït el 2014, s’espera que continuï un creixement superior del nombre de persones afiliades res-
pecte del nombre de pensions, fet important per millorar la sostenibilitat del sistema de Seguretat Social. Tot i ai-
xí, la tipologia de contractacions d’aquest nou contingent d’afiliats pot tenir un impacte limitat en la recuperació 
del Fons de Reserva de la Seguretat Social, Fons que en els darrers anys ha patit una important disminució. 
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En el camí vers la convergència de la protecció social del treball autònom amb la protecció social del règim gene-
ral, l’any 2010 s’aprovava la introducció de la prestació per cessament d’activitat, la cobertura de la qual requeria 
la cotització per contingències professionals. L’obligatorietat de la cobertura de les contingències professionals 
s’ha anat aplaçant any rere any com a conseqüència de la conjuntura econòmica fins que l’any 2014 s’elimina 
l’obligació de protegir les contingències professionals per accedir a la protecció per cessament d’activitat i es 
manté el caràcter voluntari d’accés al sistema. Per tant, no sembla que en aquest sentit es prevegi una futura 
convergència en les contingències protegides per ambdós sistemes.  

La reforma del 2014 també flexibilitza els requisits per obtenir la prestació de cessament d’activitat, atès que els 
diferents sectors de treballadors autònoms havien posat de manifest la dificultat de complir amb tots els requisits 
que es demanaven i que es reflectia en el fet que un percentatge baix dels sol·licitants de la prestació l’acabaven 
obtenint. Per tant, es preveu que, amb aquesta flexibilització, més autònoms optin per cotitzar per cessament 
d’activitat, si tenen una perspectiva més positiva d’accedir a la prestació. Així mateix, el fet de saber que existeix 
una “xarxa de protecció” en el cas que el projecte de l’autònom no tiri endavant, també suposa un factor perquè 
es decideixi endegar o no una activitat econòmica. 

D’altra banda, la quantia mitjana de les pensions contributives del RETA continua sent més baixa que la corres-
ponent a la del conjunt del sistema i, sobretot, a la del règim general, com a conseqüència d’unes carreres labo-
rals amb cotitzacions baixes en el cas del RETA. No obstant això, per aconseguir unes pensions suficients es re-
quereix un esforç de cotització per part de l’autònom (marc normatiu) que en ocasions pot “topar” amb la situació 
econòmica i el tipus de treball autònom que es desenvolupa a Catalunya. En aquest sentit, el marc normatiu (ba-
ses i tipus de cotització, període d’anys que es té en compte per al càlcul de la pensió, etc.) hauria d’estar més re-
lacionat amb la realitat econòmica i del treball autònom existent a Catalunya perquè en el futur els treballadors 
autònoms puguin aconseguir pensions suficients. 

La pobresa infantil, molt elevada, continuarà sent focus de preocupació. 

El risc de pobresa infantil (població de menys de 16 anys) segueix sent molt elevat (27,3%, l’any 2013) i sense 
mesures addicionals no s’albira una disminució significativa a curt termini. A més del fracàs col·lectiu que implica 
aquest fet, aquesta realitat és especialment important amb vista al futur per les seves conseqüències en el des-
envolupament econòmic i social del país, tenint en compte que són diverses les fonts que posen de manifest que 
la situació econòmica i social de la població adulta segueix estant condicionada per les circumstàncies de la llar 
en la qual es va viure en la infància i l’adolescència. En aquest sentit, haurien d’adquirir un major protagonisme 
les polítiques de protecció social cap a les llars sense ocupació i en les llars sense cap ingrés. Certament, 
l’aprovació del Pla d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social és una passa positiva, especi-
alment pel que fa la previsible millora de l’eficiència de les mesures. 

La lluita contra la vulnerabilitat social implicarà la redefinició dels instruments de protecció social. 

Pel que fa a l’augment de la desigualtat, segons l’OCDE (2014), l’ampliació de la bretxa social a Espanya és con-
seqüència sobretot de la desocupació, però també del sistema de protecció social, mal preparat per afrontar una 
crisi d’ocupació. Així, no resulta estrany que els nous expedients que incorpora l’RMI tinguin com a motius més 
freqüents el factor laboral i la monoparentalitat. Davant d’aquest fet, és clau el desenvolupament d’instruments 
que siguin més eficients per fer front als factors de vulnerabilitat social existents al nostre país, ja sigui redefinint-
los o creant-los de nou. El CTESC, en el seu Informe El risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball, ja va 
fer diverses recomanacions en aquest sentit. 

És cert que en l’àmbit normatiu s’han fet passes significatives per lluitar contra la vulnerabilitat i que caldrà ava-
luar els seus fruits. Així, en el marc del Pla nacional per a la inclusió social 2013-2016, de caràcter estatal, desta-
ca la previsió de la reforma de la legislació de protecció a la infància. En l’àmbit de Catalunya s’han posat en mar-
xa algunes mesures per fer front a la vulnerabilitat de les llars, com la creació d’un fons d’atenció solidària en ma-
tèria de subministraments bàsics.  

D’altra banda, es confirma la tendència a l’estancament del sistema d’atenció a la dependència (menys 
sol·licituds i menys persones beneficiàries), així com a una major coresponsabilitat de la persona usuària. Una da-
da positiva és que l’any 2014 s’ha reactivat la prestació econòmica vinculada al servei de residència (que havia 
estat suspesa l’any 2013). No obstant això, la tendència a l’augment de la coresponsabilitat econòmica es conso-
lida com s’observa en el fet que s’hagi modificat el sistema de càlcul d’aquestes prestacions a partir de la inclusió 
del patrimoni, a més de la renda, com a variable que cal tenir en compte per determinar la capacitat econòmica 
de la persona beneficiària.     
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La millora de la situació del sector bancari espanyol fa preveure una consolidació del creixement de la concessió 
de crèdits hipotecaris. 

El procés de reestructuració i recapitalització del sistema bancari espanyol ha permès la millora dels balanços de 
les entitats financeres espanyoles més dèbils, i l’any 2014 ha fet millorar els seus indicadors de solvència. Aquest 
fet, conjuntament amb el manteniment de les facilitats creditícies impulsades des del Banc Central Europeu al 
llarg del 2015 sembla que haurien d’ajudar a realitzar amb mes gran eficàcia la tasca d'intermediació financera 
de les entitats financeres espanyoles al llarg de l’any. 

Per tant, aquest element i el previsible manteniment de l’euríbor el 2015, donada la conjuntura internacional, 
haurien d’afavorir la capacitat de concessió de crèdits de les entitats. És previsible una reducció dels tipus 
d’interès hipotecari mitjans, i una lleugera millora de les condicions creditícies al sector si bé encara restringides 
als segments més solvents de la població. Cal tenir en compte que el primer trimestre de l’any 2015 segueix 
augmentant el nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatges a Catalunya i fins al mes d’abril augmenta el 
nombre de noves operacions de crèdit a l’habitatge a les famílies per al conjunt d’Espanya. Paral·lelament, en 
aquest primer trimestre segueix augmentant a Catalunya el volum de transaccions per compra d’habitatges lliures 
de segona mà, si bé a uns ritmes inferiors als de l’any 2014, mentre que segueix caient el nombre de transacci-
ons d’habitatges lliures nous. 

Tot i així, es continuarà mantenint dèbil la demanda de compra d’habitatge en els segments amb menys recursos 
de la població. 

Tot i el previsible augment de l’activitat econòmica i l’ocupació, i la reducció de la taxa d’atur, el retrocés dels ni-
vells mitjans de productivitat fa que no s’esperin canvis substancials en els nivells de renda disponible mitjana 
per llar. Per tant, es continuarà mantenint dèbil la demanda de compra d’habitatge vinculada al motiu residencial 
en els segments amb menys recursos de la població, que es continuarà canalitzant cap al mercat de lloguer. Al 
mateix temps, és possible que això estigui compensat, en part, per un increment de la demanda d’habitatge pel 
motiu inversió, ja que la continua caiguda del preu dels habitatges de compra d’aquests darrers anys i el creixe-
ment de la demanda de lloguer, amb un encariment relatiu del lloguer, està fent augmentar la rendibilitat 
d’aquesta inversió. De totes maneres, caldrà veure l’impacte que la fiscalitat al lloguer més elevada tindrà sobre 
aquest mercat. Per un costat, els llogaters amb menors rendes perden a partir del 2015 la desgravació fiscal en 
l’IRPF pel pagament del lloguer. Per un altre, els llogadors, també perden en l’IRPF l’exempció fiscal dels rendi-
ments del lloguer que tenien per a aquells llogaters menors de 35 anys. 

En aquest context, és possible que tingui lloc un increment de l’activitat del sector de la construcció residencial, si 
bé a nivells molt més modestos que en el passat recent. Així, en el primer trimestre del 2015 ha seguit augmen-
tant a Catalunya el nombre d’habitatges iniciats, si bé encara es redueix el nombre d’habitatges acabats. 

L’estoc existent d’habitatges nous per vendre, els canvis en la tributació i la diversitat d’oferta i demanda en cada 
territori poden dificultar una tendència generalitzada d’increment de preus del mercat de l’habitatge.  

Pel que fa a l’evolució dels preus tant en el mercat dels habitatge lliures nous com els de segona mà, no està clar 
que s’hagi de consolidar una tendència a l’alça, sobretot si tenim en compte l’estoc existent d’habitatges nous 
per vendre, però també perquè la nova tributació de l’IRPF a partir del 2015 redueix la tributació dels guanys pa-
trimonials que es puguin derivar de la venda d’habitatges, la qual cosa en pot fer incrementar la seva oferta in-
troduint pressions a la baixa en els preus. En tot cas, sembla molt probable que s’incrementi la forquilla de preus 
segons la situació on es trobi l’habitatge, fruit de la diversitat d’oferta i demanda en cada municipi. 

En aquest sentit, segueix tenint rellevància l’estratègia que sobre els preus dels seus habitatges prengui el SAREB 
per aquest any, en relació amb el seu pla de negocis per rendibilitzar l’important volum d’actius immobiliaris 
acumulats fins al moment, prop de 105.000 habitatges, dels quals el 2013 en va vendre 9.000, i el 2014 
15.300, amb una previsió de venda de 15.000 immobles per al 2015.  

També cal tenir en compte la possibilitat que part dels estocs de pisos buits de les entitats financeres es puguin 
destinar a lloguer social. 

Les polítiques d’habitatge continuaran fortament condicionades pels ajustos de consolidació fiscal. 

D’acord amb els pressupostos aprovats per l’Estat per al 2015 i el Pla estatal d’habitatge 2013-2016, el Progra-
ma de promoció, administració, i ajudes per a la rehabilitació i per a l’accés a l’habitatge (Programa 261N dels 
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pressupostos), preveu una dotació el 27% inferior a la dels pressupostos del 2014. Pel que fa a la Generalitat de 
Catalunya, la despesa pressupostada en la política d’habitatge cau el 6% en relació amb els pressupostos del 
2014, com a conseqüència de la reducció en 4,7 milions d’euros en el Programa d’habitatge, i la reducció en 
17,2 milions d’euros de la dotació pressupostària del Programa de barris i nuclis antics. 


