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PRESENTACIÓ

Presentem en aquest llibre d’una forma resumida el treball efectuat en el marc 
del “3r Congrés d’Economia i Empresa” per un important nombre d’acadè-
mics, de professionals de l’empresa, d’economistes i d’experts en diverses 
branques tecnològiques i àrees de coneixement. La seva lectura permet copsar 
la magnitud de la tasca que s’ha fet durant pràcticament un any i la importàn-
cia i oportunitat de les aportacions i conclusions que s’extreuen d’aquest tre-
ball. Crec, sincerament, que s’ha aconseguit l’objectiu que ens proposàvem 
quan vàrem impulsar des del Col·legi d’Economistes de Catalunya aquesta inici-
ativa, que no era altra que la de generar a la societat catalana un debat obert, 
rigorós i documentat sobre com afrontar els grans reptes econòmics, tecnolò-
gics, socials i mediambientals d’aquesta etapa de la nostra història.

Aquest enfocament entronca amb la pròpia tradició del Col·legi, quan l’any 
1979 va organitzar el primer Congrés per tractar la nova etapa derivada de la 
transició política i el 1988 va celebrar el segon amb la incorporació de l’Estat 
espanyol al Mercat Comú com a teló de fons.

En el curs d’aquest 3r Congrés s’han debatut 185 ponències i hi han participat 
prop de 400 experts, repartits en 13 eixos de treball, que han abastat pràctica-
ment tots els factors que incideixen en la nostra economia. Aquest llibre recull 
l’estructura del Congrés, conclusions de cadascun dels eixos, relació de ponèn-
cies i d’autors, de participants en general i abstracts de totes les contribucions 
acceptades, així com els resums que han elaborat els relators. Així posem a 
disposició de la societat catalana una informació que entenem molt útil en la 
definició de línies de treball que ens ajudin a avançar en l’objectiu d’aconseguir 
un model EFICIENT i EQUITATIU per a Catalunya.

Finalment, en nom de la Junta del Col·legi d’Economistes i del Comitè Organit-
zador del Congrés vull expressar el meu sincer agraïment a les persones i em-

001-328 ponenciasEIX2.indd   7 06/07/2018   12:06:45



8

3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya

preses que l’han fet possible: presidents, vicepresidents, relators i integrants 
de cadascun dels 13 eixos de treball, els membres del Comitè Científic, els au-
tors que han presentat ponències, totes elles amb un alt nivell de qualitat, em-
preses que han participat en alguns dels eixos i conferenciants i panelistes dels 
actes de cloenda de cada eix. I, per acabar, especialment a totes les empreses 
que l’han patrocinat, de les quals voldria destacar i reconèixer la confiança de-
mostrada en el Col·legi d’Economistes de Catalunya des del primer moment, 
quan, en un grau encara força difús del projecte, els vàrem demanar la seva 
participació.

Joan B. Casas 
Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

President del Comitè Organitzador del 3r Congrés  
d’Economia i Empresa de Catalunya
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Ha estat un gran honor i també un gran plaer participar en el Congrés d’Econo-
mia i Empresa de Catalunya i, més concretament, a la coordinació de l’Eix 2. Vo-
lem agrair al Col·legi d’Economistes de Catalunya la confiança que va dipositar 
en nosaltres en proposar-nos que ens encarreguéssim d’un tema tan impor-
tant i complex com l’anàlisi del potencial de l’economia catalana. 

No ens correspon a nosaltres jutjar si la tria de les persones va ser un encert, 
però sí que ens sembla que va ser-ho triar-les procedents de diferents àmbits 
de l’economia: la pràctica de la política econòmica des del sector públic, l’anàli-
si econòmica des d’una de les grans empreses del país i la reflexió més acadè-
mica des del món de la universitat. La diversitat de la nostra posició professio-
nal ha permès que tinguéssim punts de vista complementaris i ha fet que els 
nostres plantejaments fossin més complexos i matisats. 

La disponibilitat per participar de tots els ponents i la gran qualitat de les seves 
contribucions ha fet molt fàcil la nostra tasca i els ho volem agrair de manera 
molt explícita. I, de fet, la millor mostra d’agraïment ens sembla que és la vehe-
ment invitació que fem a tots els lectors a capbussar-se en les diferents ponèn-
cies contingudes en aquest volum.  De la mateixa manera, l’excel·lent treball 

D’esquerra a dreta, Daniel Quer (coordinador del congrés), Xavi-
er Cuadras (relator de l’eix), Natàlia Mas (presidenta de l’eix), 
Joan B Casas (degà del Col·legi), Enric Fernández (vice president 
de l’eix) i Maurici Olivé (gerent del Col·legi).

001-328 ponenciasEIX2.indd   9 06/07/2018   12:06:45



10

3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya

organitzatiu d’en Daniel Quer i el seu equip ha estat clau per dur la barca a bon 
port. Ells ens han garantit bona mar i bon vent i, per tot això, també els volem 
donar les gràcies.

Natàlia Mas Guix
Enric Fernández Martínez

Xavier Cuadras Morató
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RESUM I CONCLUSIONS

Sessió de presentació

Data: 18 d’abril
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
Plaça de Gal·la Placídia, 32.

Programa

Presentació: 
Sra. Natàlia Mas. Directora d’Anàlisi Econòmica del Departament de 
la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

Presentació de conclusions: Sr. Xavier Cuadras. Professor de la Universitat 
Pompeu Fabra, director de l’Escola Superior de Comerç Internacional

Debat: “Reptes per al creixement de l’economia catalana: competitivitat i 
cohesió social” 
Sr. Jaume Ventura. Professor de la Universitat Pompeu Fabra, director del 
Centre de Recerca en Economia Internacional 
Sra. Àngela Fernández. Subdirectora d’Anàlisi Econòmica del Departament de 
la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
Sra. Judit Montoriol. Economista sènior de CaixaBanx Research 
Sr. Josep Ginesta. Secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies

Moderador: Sr. Enric Fernàndez. Economista en cap de CaixaBank
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El present document té la modesta pretensió d’introduir de forma resumida 
les principals conclusions que, al nostre entendre, es poden extreure de les ca-
torze contribucions rebudes en l’Eix 2 del Congrés d’Economia i Empresa de 
Catalunya, “Potencial de l’economia catalana. Visió macroeconòmica”, totes 
elles de gran interès. Creiem que cal valorar la diversitat de temes i enfoca-
ments dels treballs rebuts com un factor enriquidor de les conclusions que 
s’exposen, tot i que també volem esmentar que aquest mateix fet dificulta la 
seva presentació de forma sistemàtica i general. La nostra intenció és fer-ne 
una exposició de la forma més coherent possible, agrupant els articles i les 
conclusions que se’n deriven al voltant de quatre grans apartats.

1.  Consideracions generals sobre la relació del marc institucional i els 
processos de desenvolupament econòmic

Dues de les contribucions giren de manera general al voltant de la relació bidi-
reccional entre el marc institucional i els processos de desenvolupament eco-
nòmic. En el seu treball, Carles Boix examina empíricament els processos de 
desenvolupament econòmic a molt llarg termini a Europa (1200-1900) i la seva 
relació amb l’existència d’institucions (“parlaments”) capaces de limitar el po-
der executiu dels “monarques” i elits dirigents. La seva principal conclusió ens 
indica que, contràriament al que postulen les teories de caire més instituciona-
lista (que defensen l’existència d’una relació causa efecte entre aquest tipus 
d’institucions i el creixement econòmic), l’aparició d’aquest tipus d’institucions 
de tipus parlamentari és un procés polític de naturalesa endògena que es pro-
dueix al mateix temps que el fenomen del creixement econòmic i que ve cau-
sat, en darrera instància, pels processos de creació de ciutats i les condicions 
favorables per al desenvolupament d’innovacions tecnològiques a les aglome-
racions urbanes. La capacitat d’imposar límits constitucionals al poder execu-
tiu s’ha considerat clau per garantir el creixement econòmic via la creació d’un 
context estable per al foment de la inversió i la protecció dels drets de propie-
tat, però les teories existents no expliquen les causes de l’aparició de les insti-
tucions que actuen de contrapès del poder executiu. El treball analitza les con-
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dicions inicials que van facilitar els processos de concentració urbana i engegar 
un procés de creixement endogen basat en les innovacions tecnològiques i la 
protoindustrialització a les ciutats. Aquests darrers, al seu torn, van possibilitar 
l’aparició de grups socials organitzats per limitar el poder absolut del monarca 
i els seus aliats.

La contribució de Gino Gancia, Giacomo Ponzetto i Jaume Ventura se centra 
en l’anàlisi de la relació entre la globalització econòmica i els patrons d’organit-
zació política dels països. Tal com documenten al seu treball, assistim des del 
final de la Segona Guerra Mundial a un procés simultani d’internacionalització 
econòmica i fragmentació política en el qual volums creixents de comerç inter-
nacional coexisteixen amb un increment del nombre i una reducció de la mida 
dels països políticament independents. L’article presenta un model teòric que 
racionalitza aquests fets estilitzats. L’èmfasi es posa en els efectes de la globa-
lització econòmica i la reducció dels conflictes militars com a mitjà per resoldre 
les controvèrsies entre les nacions en l’organització política del món. Els grans 
estats no necessàriament constitueixen estructures polítiques òptimes quan 
alguns dels seus beneficis principals (l’accés a mercats més amplis i la defensa 
efectiva dels interessos nacionals en cas de conflicte internacional, per exem-
ple) es poden obtenir mitjançant la pertinença a institucions internacionals. 
Depenent de factors com l’existència de preferències específiques pels béns 
públics a cada país i d’economies d’escala en la producció dels mateixos, la 
nova organització política òptima podria constar de dos nivells d’administra-
ció. En un primer nivell, països més petits que proveirien de forma òptima ser-
veis públics com la sanitat, l’educació o programes de redistribució de renda. 
En un segon nivell, institucions multinacionals, com la Unió Europea, estarien 
al càrrec d’altres funcions governamentals tradicionals com la regulació dels 
mercats, la política de competència o la política monetària. D’una manera que 
pot semblar fins i tot paradoxal, la teoria explica quins són els dos factors que 
hi ha al darrere del procés actual de fragmentació política i el nombre creixent 
de països al món. Per una part, el procés accelerat de globalització de les rela-
cions econòmiques, degut a la millora en les tecnologies de transport i comuni-
cacions. Per una altra, l’existència d’un grau més intens de cooperació política 
entre els estats.

2. Creixement inclusiu: productivitat i cohesió social

El segon grup de contribucions fa un balanç de l’economia catalana en el seu 
camí per aconseguir els objectius relacionats amb el creixement inclusiu. Dis-
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tingirem entre dos blocs: el que aborda la qüestió de la productivitat i la com-
petitivitat i, posteriorment, el que centra la seva atenció en la cohesió social.

En primer lloc, l’anàlisi d’Àngela Fernández Céspedes examina els canvis més 
significatius de l’economia catalana els darrers anys, des de la visió que oferei-
xen les dades macroeconòmiques, i avança alguns dels seus principals reptes 
de futur. L’article descriu els dos models diferenciats de creixement de l’eco-
nomia catalana en els períodes previ i posterior a la crisi. El model del període 
d’expansió previ a la crisi va esdevenir insostenible, com va acabar de demos-
trar la crisi internacional. L’economia catalana va haver d’afrontar-la amb un 
fort endeutament (que encara persisteix) i amb un elevadíssim augment de la 
població. De l’any 2000 al 2007 la població a Catalunya va créixer un 20% en vist 
un 5% a la UE. Una població d’orígens, llengües i cultures molt diverses en un 
període molt curt de temps i, precisament, just abans d’una crisi econòmica de 
gran magnitud, fet que demostra la gran capacitat d’integració de la societat 
catalana. És dins d’aquest context de xoc poblacional que l’article analitza mol-
tes de les magnituds econòmiques, laborals i socials a Catalunya durant les dar-
reres dècades.

La millora del superàvit del sector exterior és un dels fets que destaca en posi-
tiu del comportament recent de l’economia catalana: durant el període previ a 
la crisi el saldo comercial de Catalunya es va reduir fins a un 3,2% del PIB i va ser 
a partir del 2011 que es va anar recuperant fins a un superàvit del 12,2% el 2017. 
Les empreses catalanes han fet, doncs, un esforç d’internacionalització molt 
destacable i han guanyat productivitat, alhora que la reassignació productiva 
està tenint resultats positius. El model de creixement actual no és tan intensiu 
en treball com el previ a la crisi i això ha facilitat la millora de la productivitat. 
Però el procés de devaluació interna que ha permès els guanys de competitivi-
tat per sortir de la crisi ha comportat reduccions salarials i un augment de la 
precarietat laboral, amb un increment de les desigualtats d’ingressos i de les 
necessitats socials de la població, amb uns recursos públics insuficients.

Malgrat que s’han recuperat els nivells de PIB previs a la crisi, els d’ocupació no 
ho han fet encara i el PIB per habitant en relació amb la mitjana europea ha 
perdut posicions. De fet, el 2017 hi havia 413,2 milers de llocs de treball menys 
que el 2007. El període previ a la crisi, amb un model més intensiu en treball, va 
donar lloc a forts creixements de l’ocupació (un 22% entre el 2000 i el 2007). En 
canvi, en el període 2007-2017 s’ha produït un descens de l’11,4%, tot i els bons 
resultats entre el 2013 i el 2017 (un augment del 10,6%). L’article destaca, però, 
l’augment que s’observa de l’ocupació neta en serveis intensius en coneixe-
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ment, fet que mostra l’aposta de les empreses catalanes per un model ocupa-
cional de major qualitat, que és la clau de futur per a una millora de la producti-
vitat i, en definitiva, per a un model econòmic més sostenible.

En segon lloc, el treball de Joan Maria Mussons Olivella analitza l’evolució de 
la productivitat de l’economia catalana des de l’any 2000. L’autor distingeix 
dos subperíodes molt diferents. Fins a l’any 2009, la productivitat va evolucio-
nar de manera desfavorable, en bona part com a resultat d’un patró d’inversió 
molt esbiaixat en favor del sector immobiliari. A partir d’aquest any, però, el 
creixement de la productivitat ha estat notable i l’autor, tot i que reconeix que 
seria prematur arribar a conclusions definitives, apunta que això pot ser un in-
dici del sorgiment d’un nou patró de creixement més saludable de l’economia 
catalana. En qualsevol cas, el marge de millora de la producció per hora de tre-
ball (o productivitat aparent del treball) se situa encara un 11% per sota de la 
mitjana de la zona euro i un 23% per sota del valor corresponent als Estats 
Units. Tal i com argumenta l’autor, per reforçar la tendència positiva dels dar-
rers anys cal combinar diferents ingredients: (1) millores en la qualitat dels fac-
tors de producció, tant pel que fa al capital humà com pel que fa a la inversió 
en els actius materials i immaterials (aquests darrers encara pesen poc a Cata-
lunya en comparació amb les economies més avançades); (2) millores en la 
gestió empresarial (un aspecte lligat, en part, a la dimensió de l’empresa, que 
quan és massa petita no pot permetre’s una gestió tan professionalitzada o 
especialitzada com una empresa més gran); i (3) una regulació adequada dels 
mercats de productes, serveis i factors que afavoreixi l’assignació de recursos 
cap a les activitats més productives.

El treball de Clàudia Canals i Judit Montoriol aborda un tema molt relacionat 
amb l’anterior, com és el de la posició competitiva internacional de l’economia 
catalana, específicament des del punt de vista de la seva activitat exportadora. 
Les autores analitzen, en primer lloc, la quota d’exportacions catalanes i mos-
tren com, després de la significativa pèrdua de quota a principis dels anys 
2000, en un entorn d’expansió comercial de les economies emergents, Catalu-
nya ha anat recuperant quota a un ritme dinàmic en comparació amb les eco-
nomies de la Unió Europea. En particular, la quota d’exportacions catalanes va 
passar d’un 0,41% a un 0,45% entre els anys 2012 i 2016.

En segon lloc, l’anàlisi s’amplia amb la incorporació de l’evolució del grau de 
complexitat dels béns exportats (que la literatura econòmica ha vinculat a ma-
jors nivells de creixement econòmic), ja que increments de la quota d’exporta-
cions poden no ser del tot indicatius de major competitivitat exterior si venen 
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induïts per l’augment d’exportacions de poc valor afegit. Els principals resul-
tats indiquen que la complexitat de les exportacions catalanes és significativa 
(i superior a la de les exportacions espanyoles), tot i que manté importants 
marges de millora. Pel que fa a la seva evolució temporal, destaca la pèrdua de 
complexitat dels darrers anys, com a conseqüència de l’entrada de noves em-
preses exportadores (marginals i “menys complexes”), empeses per la manca 
de possibilitats al mercat espanyol durant el període de la recessió.

Relacionat amb aquest treball, l’article de Pau Vilalta analitza l’evolució de la 
quota de mercat de les exportacions catalanes a escala mundial al llarg dels 
anys 2000-2016. Com es mostra, tot i la irrupció amb força de la Xina i altres 
economies emergents, Catalunya manté la seva quota comercial. Com s’ha as-
senyalat per alguns autors, els casos dels sectors exteriors espanyol i català 
són excepcionals en comparació amb l’afebliment de la posició competitiva re-
velada de les principals economies avançades. En l’àmbit europeu, el compor-
tament de les exportacions catalanes ha estat molt millor que el de les econo-
mies del seu entorn, fet que ha permès augmentar la quota de mercat de 
Catalunya dins les exportacions europees. Aquesta expansió, sorgida de la re-
acció proactiva de l’empresa exportadora catalana de millorar productes i bus-
car nous mercats, reflecteix sobretot una ampliació del marge intensiu (el valor 
mitjà exportat per empresa), però també un eixamplament de la base exporta-
dora regular els darrers anys. Totes les branques d’exportació han experimen-
tat augments destacats els darrers 15 anys, essent la indústria alimentària i la 
química les que tenen millors registres. Les exportacions per contingut tecno-
lògic mostren una gran expansió d’aquelles amb un contingut tecnològic baix i 
mitjà baix al llarg del període, tot i que en els darrers 5 anys les branques d’alt 
contingut tecnològic són les que mostren major creixement. Pel que fa al destí, 
cal destacar el contrast del dinamisme de les exportacions a l’estranger, sobre-
tot les orientades a fora de la UE, amb la moderació de les exportacions al mer-
cat espanyol. Reforçar aquesta diversificació i el dinamisme de les exportacions 
de més valor afegit són estratègies cabdals per al futur de l’economia catalana.

En el segon bloc d’articles trobem l’article de Cristina Amarelo, Anna Monreal 
i Ermengol Bertran, que presenta els principals resultats de l’Enquesta de Con-
dicions de Vida per a Catalunya (ECV) per als darrers anys. Després que amb la 
crisi econòmica es produís un fort increment de la taxa de risc de pobresa i un 
augment de la desigualtat en la distribució de la renda, els resultats per als 
anys 2015 i 2016 experimenten una millora, gràcies a la recuperació econòmica. 
En particular, la població en risc de pobresa a Catalunya ha passat d’un 20,9% 
l’any 2014 a un 19,2”% el 2016, mentre que la desigualtat comença a millorar, 

001-328 ponenciasEIX2.indd   17 06/07/2018   12:06:46



18

3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya

segons indicadors com la ràtio S80/S20 o l’índex de Gini. Addicionalment al risc 
de pobresa, la taxa AROPE (que és l’indicador de risc d’exclusió social harmo-
nitzat a escala europea) també té en compte el nombre de persones amb pri-
vació material severa i les que viuen en llars amb intensitat de treball molt bai-
xa. Segons aquesta taxa, la situació a Catalunya (22,5%) és notablement millor 
que a Espanya (27,9%) i un punt per sota del de la UE27 (23,5%).

Malgrat que els indicadors de pobresa i desigualtat a Catalunya hagin millorat 
els darrers anys, les repercussions negatives de la recessió encara són profun-
des, amb l’existència de col·lectius especialment vulnerables a la pobresa, com 
ara els menors de 16 anys, les llars monoparentals, els immigrants i els aturats 
de llarga durada. També és rellevant destacar que la taxa de pobresa en el tre-
ball (“in-work-at-risk-of-poverty-rate”), que es defineix com la proporció de 
persones de 18 a 64 anys que treballen almenys set mesos durant l’any, però 
que tenen una renda disponible per sota del llindar del risc de pobresa, ha re-
gistrat un deteriorament notable i és una de les més altes de la UE. Així doncs, 
l’any 2016, aquesta taxa va ser del 12% a Catalunya, vuit dècimes superior que el 
2015 i clarament superior a la mitjana de la UE (9,6%). Catalunya ocuparia el 
quart lloc en el rànquing dels països amb la taxa de pobresa en el treball més 
elevada, només superada per Romania, Grècia i Espanya.

Aquesta situació sembla deguda a què bona part de l’ocupació creada presen-
ta unes condicions salarials més desfavorables que en el període previ a la crisi, 
i sovint amb situacions laborals força vulnerables, com ara l’augment de for-
mes de treball com el temps parcial involuntari o la contractació per empreses 
multiservei. La crisi econòmica ha provocat un fort ajust en els salaris dels tre-
balladors que van perdre la feina, en particular en l’estrat de salaris baixos.

Dos treballs més, amb un focus més especialitzat, aborden també la qüestió de 
la cohesió social. En primer lloc, Carme Poveda i Anna Mercadé aprofundeixen 
en la problemàtica de la pobresa femenina. Les autores evidencien com les do-
nes pateixen la pobresa més que els homes, fins i tot si treballen, i com la taxa 
de risc de pobresa femenina s’ha caracteritzat per tenir un menor caràcter cí-
clic que la dels homes. Així, la taxa de risc de pobresa femenina s’ha mantingut 
al llarg dels darrers 12 anys entorn d’un valor mitjà del 20%, mentre que en el 
cas de la masculina ha passat d’estar situada a l’entorn del 16% abans de la crisi, 
a situar-se en el 20,7% el 2013 i a reduir-se posteriorment fins al 18,2% el 2016. La 
taxa de risc de pobresa femenina no segueix una tendència clara de reducció 
des de l’inici de la recuperació, la qual cosa fa pensar en un origen més estruc-
tural que conjuntural, al contrari que la masculina.
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Això s’explica, per una banda, per la falta de valoració econòmica de les hores 
dedicades a les tasques domèstiques i, per altra banda, pel fet que les dones 
parteixen d’una posició més precària al mercat laboral. Així, el 72,3% dels llocs 
de treball a temps parcial són ocupats per dones. A més, segons l’enquesta 
d’estructura salarial del 2015, les dones cobraven de mitjana un 15,3% menys de 
sou per hora treballada que els homes, una bretxa salarial que existeix en tots 
els nivells d’ocupació. L’arrel del problema de la pobresa femenina és, doncs, 
sobretot estructural i té molt a veure amb la desigualtat que pateixen les do-
nes quan són mares, tant en l’àmbit remunerat com en l’àmbit de la cura.

Entre les dones, el col·lectiu de major risc són les famílies monoparentals (el 
78% de les quals són mares) que tenen un risc de pobresa del 40%, el doble que 
una família formada per dos adults. Aquestes dones tenen dificultats per tro-
bar una feina compatible amb la cura dels fills i, si la troben, generalment és de 
perfil ocupacional baix, amb jornada reduïda i una remuneració inferior. Aques-
ta situació comporta una major vulnerabilitat econòmica tant per a elles com 
per als seus fills. De fet, el factor més important a l’hora d’explicar les diferènci-
es observables en les taxes de pobresa és el fet de tenir fills o no. La major taxa 
de pobresa al nostre país en comparació amb Europa s’explica únicament per 
les llars que tenen fills a càrrec. Aquests resultats demostren les escasses aju-
des i serveis de suport a les famílies amb nens que hi ha al nostre país, un fet 
paradoxal si tenim en compte que Catalunya és un dels països amb la taxa de 
natalitat més baixa d’Europa.

La principal conclusió del treball és clara: no es podrà disminuir el risc de po-
bresa a Catalunya sense prendre mesures concretes per reduir la pobresa feme-
nina, que a la vegada també està directament vinculada a la pobresa infantil.

El treball de Joan Trullén, Vittorio Galletto, Sandra Aguilera i Marc Figuls arri-
ba a conclusions similars als dos anteriors, tot i que presenta dues innovacions 
d’interès. Per una part, s’ofereixen resultats sobre l’impacte que el lloguer im-
putat (estimació sobre els guanys que obtenen les famílies pel fet de disposar 
d’habitatge propi i/o d’habitatge social) té en les mesures de pobresa i desi-
gualtat. El principal resultat en aquest sentit és que l’impacte del lloguer impu-
tat millora els indicadors de desigualtat a Catalunya i que la taxa de risc de po-
bresa després d’aplicar lloguers imputats baixa per al conjunt de la població, 
excepte per a la població nascuda a l’estranger. En segon lloc, es deriven resul-
tats sobre la taxa de risc de pobresa per a Barcelona, l’AMB i la Regió Metropo-
litana, que a l’any 2016 es manté per sota dels valors de la mitjana de Catalunya.
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3. Reptes de present i futur de l’economia catalana

El tercer grup de contribucions aborden qüestions que presenten reptes de 
present i futur i que, en general, exigiran la presa immediata de decisions per 
part dels responsables de política econòmica.

Els avenços recents en tecnologies sensorials, majors capacitats de processa-
ment i el desenvolupament del big data i la intel·ligència artificial han eixam-
plat el potencial d’automatització de la tecnologia a tasques no repetitives 
que, fins fa poc, eren del domini exclusiu de les persones. La contribució 
d’Adrià Morrón i Cristina Farràs analitza l’impacte potencial d’aquesta quarta 
revolució industrial sobre el mercat laboral català utilitzant la metodologia de 
Frey i Osborne, i estima que entre un 35 i un 47 per cent dels treballadors de 
l’economia catalana actualment tenen una professió amb risc d’automatitza-
ció elevat. El punt de partida passa per assumir que només hi haurà tres grups 
de tasques que la tecnologia no serà capaç de realitzar en les properes dèca-
des: la percepció i la manipulació en entorns desordenats, la intel·ligència crea-
tiva i la intel·ligència social. La probabilitat d’automatització de cada professió 
depèn de la dependència que tingui d’aquests tres grups de tasques. La fracció 
de treballadors amb elevat risc d’automatització és petita als sectors serveis 
relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació, les activitats 
financeres i immobiliàries i els serveis professionals i científics, i en els sectors 
de l’educació i la sanitat. En canvi, les activitats del sector primari, el comerç i la 
indústria agrupen un percentatge significatiu de treballadors amb elevat risc 
d’automatització. Els autors pensen, però, que és raonable esperar que moltes 
de les professions amb elevat risc d’automatització, en realitat, no seran subs-
tituïdes per una màquina sinó que els robots absorbiran algunes de les tasques 
i les professions es reformularan i passaran a incloure un conjunt diferent de 
tasques. El seu missatge, doncs, no és apocalíptic sobre la destrucció de llocs 
de treball. Més aviat és un missatge d’alerta al legislador: hi ha un percentatge 
molt rellevant de professions que, potencialment, poden redefinir-se dràstica-
ment i és important que, com a societat, estiguem preparats per facilitar 
aquest procés, aprofitar-ne els beneficis socials i minimitzar-ne els impactes 
negatius.

L’anàlisi dels elevats nivells d’endeutament de les comunitats autònomes (CC.
AA.) espanyoles és el principal focus d’atenció d’una segona contribució de 
Joan Maria Mussons Olivella. L’elevat endeutament públic és un dels llegats 
de la crisi. Així, un grup nombrós d’economies avançades presenten l’any 2017 
un nivell de deute sobre el PIB que o bé voreja el 100%, com per exemple Bèlgi-
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ca, França i Espanya, o bé el sobrepassa àmpliament, com ara Grècia, Itàlia i 
Portugal.

En el cas espanyol, les CC.AA. han estat el subsector més colpejat per la crisi. 
L’esclat de la crisi condueix les CC.AA. cap a un període en què el deute agafa 
una trajectòria explosiva: la ràtio del deute del conjunt de les CC.AA. sobre el 
PIB s’ha enlairat des del 5,7% el 2007 fins al 24,8% el 2016. En la darrera etapa, el 
període que va del 2012 al 2015, el deute autonòmic ha seguit creixent, però de 
forma desaccelerada pel procés de consolidació. El treball s’emmarca en la me-
todologia de la funció de reacció fiscal, en què l’element clau per garantir la 
sostenibilitat del deute és la resposta del saldo primari a l’acumulació del deute.

Si ens fixem en la capacitat que han mostrat els governs autonòmics per afron-
tar augments del deute públic al llarg del període 1987-2015, es constata que la 
capacitat per reconduir els desequilibris fiscals minva a mesura que augmenta 
l’endeutament de les CC.AA., fins a un punt en què la situació esdevé insosteni-
ble. Els resultats suggereixen que la situació financera del conjunt de CC.AA. és 
delicada, amb poc marge de maniobra per reaccionar davant d’imprevistos 
com poden ser una pujada sobtada dels tipus d’interès o un alentiment de la 
capacitat de creixement. Aquest baix marge de maniobra és preocupant, atesa 
la responsabilitat d’aquestes administracions en la prestació de serveis bàsics 
de l’estat del benestar.

Els resultats de l’estudi (i la prudència) assenyalen la necessitat d’emprendre 
mesures per garantir una trajectòria sostenible del deute i millorar la capacitat 
de resposta davant d’eventuals xocs negatius. Com poden les CC.AA. recupe-
rar aquest marge de maniobra o espai fiscal? Es plantegen tres grans línies per 
fer-ho: consolidació, creixement i la reforma del sistema de finançament auto-
nòmic. En particular, la propera reforma del sistema de finançament autonò-
mic no pot obviar la delicada situació financera de les CC.AA. Cal que es plante-
gi una distribució dels recursos compatible amb els principis d’autonomia, 
equitat entre CC.AA. i equitat entre els nivells de govern.

La contribució anterior es pot relacionar amb la ponència de Jordi Angusto, que 
relaciona la situació de les finances públiques a Catalunya, caracteritzada per 
l’elevat dèficit fiscal i la insuficiència permanent de recursos de la Generalitat, 
amb el saldo comercial positiu de l’economia catalana, també de caràcter per-
manent durant, com a mínim, els darrers vint anys. Tot i admetre que la inexis-
tència d’informació sobre la balança per compte corrent de Catalunya limita de 
manera molt substancial la seva anàlisi, l’autor planteja que el superàvit comer-
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cial de l’economia catalana ve causat, almenys en part, per la necessitat de fi-
nançar la transferència fiscal negativa i recurrent que implica l’actual configura-
ció de les relacions fiscals entre Catalunya i l’Administració central de l’Estat. 
Aquest aspecte de l’economia catalana resta dinamisme a la demanda interna i 
limita la capacitat d’inversió de les empreses i administracions públiques i, en 
conseqüència, representa un fre al creixement econòmic dels propers anys.

4. Reformes estructurals i propostes de política econòmica

En darrer terme es troben els articles que centren la seva contribució en l’anàli-
si de propostes de reforma estructural i de política econòmica que permetin 
millorar la competitivitat i la cohesió social de l’economia catalana. L’article de 
Josep Ginesta advoca per introduir una important dosi de flexibilitat en el mer-
cat laboral, al mateix temps que s’ofereix una xarxa de seguretat al treballador 
més forta que l’actual. Un sistema que ha de protegir el treballador, no el lloc 
de treball. En aquest sentit, posa com a exemple el reconegut model danès de 
“flexiseguretat”, un model basat en la concertació social, en què empreses i 
sindicats estan apoderats per anar adaptant el marc de relacions laborals amb 
l’objectiu de promoure la competitivitat de les empreses i mantenir la cohesió 
social. És la resposta que l’autor proposa després de constatar que, segons di-
versos indicadors, la qualitat de l’ocupació a Catalunya ha empitjorat els dar-
rers anys, i de preguntar-se si “Catalunya es pot permetre un mercat de treball 
que crea treballadors pobres? Podem permetre’ns una economia que genera 
un treball que no permet projectes vitals estables? Podem permetre’ns un mo-
del productiu que no generi treball sostenible econòmicament i socialment?”. 
En aquest sentit, l’autor també es mostra optimista amb el projecte d’intro-
ducció de l’anomenada Renda Garantida de Ciutadania a Catalunya, un nou ins-
trument a cavall de les polítiques passives i actives d’ocupació que pot esdeve-
nir clau en el comportament del mercat de treball els propers anys.

El treball d’Ana Soria, Xavier Puig i Marc Realp analitza les funcions i l’organit-
zació interna dels organismes de defensa i promoció de la competència, cen-
trant bona part de l’atenció en l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) i 
en algunes propostes de reforma que pretenen reforçar la seva independència 
política i la seva capacitat per dur a terme la seva missió de forma efectiva. Els 
autors destaquen que les funcions dels organismes de defensa de la compe-
tència van més enllà de la promoció de les pràctiques competitives i la persecu-
ció dels comportaments monopolístics de les empreses, incloent també la ne-
cessitat de garantir que les regulacions emanades de les diferents 
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administracions públiques siguin de caire procompetitiu i no suposin la limita-
ció injustificada de la concurrència empresarial. Així mateix, els autors es fan 
ressò de les recomanacions de les organitzacions internacionals sobre el ne-
cessari funcionament independent dels organismes de competència, incloent 
aspectes relacionats amb la seva estructura organitzativa i la suficiència dels 
seus recursos, tant humans com materials.

CONCLUSIONS ESTRATÈGIQUES

• Aconseguir que el govern de Catalunya es doti d’un marc de competènci-
es polítiques i capacitat financera que li permetin prendre les mesures de 
política econòmica necessàries per garantir que l’economia catalana si-
gui més competitiva i la societat més cohesionada en el marc de l’econo-
mia global.

• Augmentar la productivitat de les empreses catalanes per la via de la mi-
llora dels processos d’innovació de productes i processos, la millora del 
capital humà i els processos d’assignació dels recursos.

• Consolidar el creixement (extensiu i intensiu) de l’activitat exportadora 
de les empreses catalanes, prestant atenció especial al desenvolupa-
ment de nous mercats internacionals i a l’increment de les exportacions 
de major contingut tecnològic i major complexitat.

• Prendre mesures efectives per reduir la desigualtat, centrant les actuaci-
ons en els col·lectius que presenten situacions de vulnerabilitat més 
greus (joves, llars monoparentals, immigrants i aturats de llarga durada).

• Prendre mesures efectives per reduir la pobresa femenina i eliminar el 
biaix de gènere en la incidència dels estats de vulnerabilitat.

• Prendre mesures efectives per eliminar la pobresa infantil a Catalunya.

• Analitzar les conseqüències econòmiques i socials dels processos d’auto-
matització de les activitats productives i promoure polítiques de mercat 
de treball per a la protecció dels treballadors desplaçats i la seva reincor-
poració.

• Exigir un model de relacions financeres entre la Generalitat de Catalunya i 
l’Administració central de l’Estat espanyol que garanteixi la suficiència fi-
nancera de la Generalitat i que permeti l’exercici de les competències del 
govern de Catalunya i la provisió suficient dels serveis públics que se’n 
deriven.
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• Avançar en un model de relacions laborals basat en el concepte de “flexi-
seguretat”, és a dir, la flexibilització de l’organització del treball, per fer 
que les empreses siguin competitives, i la protecció al treballador, per 
garantir la seguretat de les persones davant de les contingències del 
mercat de treball.

• Reforçar la independència operativa dels organismes catalans de defensa 
de la competència, dotant-los dels recursos materials i de personal sufici-
ents.
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Abstract

The number of countries declined from 125 to 54 during the first wave of globalization 
(1830-1914) while it rose above 190 during the second (1950-present). Moreover, border 
changes have been much more peaceful during the second wave of globalization. These 
observations are consistent with a theory in which political structure adapts to ex-
panding trade opportunities. Globalization makes border costly. In early stages, bor-
ders are removed by increasing country size. In later stages, the cost of borders is re-
moved by creating peaceful economic unions, and this leads to a reduction in country 
size.

In 1820, the world was made up of 125 sovereign states. By the end of the first 
wave of globalization in 1914, the number of countries had fallen to 54. The in-
terwar period witnessed a reversal of these trends: trade collapsed and the 
number of sovereign states rose to 76 by 1949. Until then, political and eco-
nomic integration had proceeded together. Yet, the end of World War II marks 
the beginning of a new era. The second wave of globalization that started af-
ter 1950 has led trade to flourish to levels never seen before. But this time the 
process of economic integration was accompanied by different changes in the 
world political structure. On the one hand, the number of countries has risen 
to a record high of more than 190. On the other hand, there has been a prolif-
eration and growth of international treaties aimed at fostering economic inte-
gration, such as the WTO and the EU. These trends are illustrated in Figure 1.

The incidence of violence in the process of redrawing political borders shows 
another reversal: before 1950, more than one third of all territorial disputes 
were decided by war, while after that date diplomacy prevailed in almost 90% 
of cases.

Why did the first wave of globalization lead to political concentration and con-
flict? Why did the second wave of globalization lead instead to political frag-
mentation, resolved in a more peaceful way? To answer these questions, in 
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Gancia, Ponzetto and Ventura (2017) we develop a model to study the interac-
tion between globalization and political structure. A key premise of our theory 
is that borders hamper trade and globalization makes borders more costly. We 
show that political structure adapts to expanding trade opportunities in a 
non-monotonic way. In early stages, borders are removed by increasing the 
size of countries. In later stages, the cost of borders is removed by creating 
economic unions, and this leads to a reduction in the size of countries. More-
over, while the incentive to conquer markets through aggression increases 
with globalization, international economic unions remove this incentive, there-
by paving the way to the rule of diplomacy.

1. A Theory of Endogenous Countries and Unions

Our theory builds on the classic work of Alesina and Spolaore (1997), who ar-
gued that country size trades off preference heterogeneity and economies of 
scale. Preference heterogeneity across space creates a force towards political 
fragmentation, as each geographical unit or “locality” would like to have a dif-

Figure 1. Merchandise exports as percent of GDP (Maddison 1995, 2001; right 
axis), number of countries (Butcher and Griffiths 2013) and WTO membership 

(left axis)
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ferent government. Economies of scale create instead a force towards political 
concentration, as some fixed costs of running a government can be shared by 
localities.

We depart from this work in two important ways. First, we add trade and mod-
el globalization as a decline in the cost of shipping goods between localities. 
Second and most importantly, we recognize that the governments are multidi-
mensional. In particular, governments provide both economic regulations nec-
essary for markets to work, such as contract enforcement and protection of 
property rights, and public services, such as education and welfare programs. 
Sharing economic regulations promotes trade. Public services instead provide 
utility, but localities have different preferences over them.

This distinction expands the set of possible political structures. We can think of 
countries as sets of localities sharing economic regulations and public services; 
and economic unions as sets of countries sharing economic regulations, but 
not public services. The non-monotonic effect of globalization on political 
structure follows from the presence of economies of scope: coordinating dif-
ferent levels of government is costly and, as a result, having both countries 
and unions is more expensive than a single-level structure in which countries 
provide both public services and economic regulations.

At early stages of globalization, the gains from trade are small and the benefit 
of creating an economic union does not justify the loss of economies of scope. 
Thus, a single-level governance structure is optimal. As globalization proceeds, 
localities remove borders by increasing the size of countries. The number of 
countries declines and the mismatch between each locality’s ideal and actual 
provision of public services grows. Eventually, this mismatch is large enough to 
justify a move to a two-level governance structure. The world political struc-
ture shifts from a few large countries to many small countries within a world 
economic union. The two-level structure is more expensive, but it is nonethe-
less desirable because it facilitates trade and improves preference-matching in 
the provision of public services. These predictions are consistent with the 
seemingly opposite reactions of the world political structure to the first and 
second waves of globalization.1

1. Unlike us, Alesina, Spolaore and Wacziarg (2000) find that globalization always reduces coun-
try size. Their analysis differs in two crucial ways. First, they assumed that economies of 
scope are so large that the world union is never an option. Second, they modelled globaliza-
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2. War versus Diplomacy

A key aspect of any theory of political structure is a view of how localities inter-
act. As a benchmark, we consider the case in which localities are sovereign and 
free to sign political contracts among themselves. Such a view can be de-
scribed as the rule of diplomacy.

But diplomacy is hardly the only form of interaction in the real world. Hence, 
we also consider an alternative case in which we allow a set of core localities 
to wage war and build empires. War is costly but it allows core localities to im-
pose their preferences on colonies. In this case, we find that there is an inter-
mediate stage of globalization in which core localities choose to wage war and 
build large empires that grow rapidly in size. These empires eventually collapse 
as the world enters the third and final stage of globalization. The world eco-
nomic union makes them obsolete. Interestingly, the cause of imperial col-
lapse at a late stage of globalization is exactly the same as the cause for the 
rise of empires at an early stage, namely, the desire to reap gains from trade. It 
is just that, at some point, it becomes more cost-efficient to replace conquered 
colonies with free partners in an economic union.

These new predictions are consistent with the rise and fall of colonial empires. 
They can explain why changes in political structure are associated with conflict 
and aggression during the first wave of globalization, when empires are creat-
ed and expand. They can also explain why changes in political structure are 
peaceful during the second wave of globalization, when economic unions are 
formed.

3. The Past and Future of the European Union

We obtain additional insights once we impose a core-periphery structure to 
the model. Core countries have a stronger incentive to form a core union, 
which may be subsequently enlarged to include periphery countries. Thus, the 
core-periphery model predicts that international unions start from countries 
that have closer economic ties and expand outward as globalization increases 
the value of trade with more remote locations as well.

tion as a reduction in the border effect and not in transportation costs. In our model, the 
border effect is removed endogenously by the creation of the union.
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This prediction is consistent with the history of the EU, which started in 1957 
when Belgium, France, Italy, Luxembourg, the Netherlands and West Germany 
signed the Treaty of Rome, and expanded gradually to include up to 28 mem-
ber states in 2013. Yet, in June 2016 the UK voted to leave the union and there 
is a concern that other countries might follow in the future.

In light of these events, we discuss three lessons that can be learned from our 
model. First, in our theory the value of union membership is proportional to 
the economic ties between countries. These are stronger for countries located 
in the core of continental Europe. For instance, while almost 80% of Belgium’s 
exports are delivered to other EU partners, the same figure is around 50% for 
the UK. Second, our model provides a rationale for trade-promoting unions. As 
more power is shifted to the union in other areas, tension may arise, especially 
in countries with a strong national identity. Third, the model suggests that the 
value of joining the union is proportional to its size. As a country exits, the eco-
nomic foundations of the union become more fragile.

4. Conclusions

Our theory suggests that the forces of globalization can help explain three sa-
lient phenomena in recent history. First, the rise and subsequent fall in the size 
of countries observed since the 19th century. Second, the seemingly contradic-
tory trends towards more political integration across countries and more polit-
ical fragmentation within countries in the second half of the 20th century. 
Third, the redrawing of borders through war in the first wave of globalization 
but through diplomacy in the second. Our theory also raises important ques-
tions. Since the size of markets grows rapidly while political borders tend to 
change slowly, it suggests that globalization is likely to put more pressure on 
the world’s political structure. Designing political institutions that can optimal-
ly adapt may become one of the major challenges faced by modern societies.

References

Alesina, Alberto, and Enrico Spolaore (1997). “On the Number and Size of Na-
tions,” Quarterly Journal of Economics 112: 1027--1056.

Alesina, Alberto, Enrico Spolaore and Romain Wacziarg (2000). “Economic In-
tegration and Political Disintegration,” American Economic Review 90(5): 
1276--1296.

001-328 ponenciasEIX2.indd   31 06/07/2018   12:06:46



32

Globalization and political structure

Butcher, Charles, and Ryan Griffiths (2013). “Introducing the International Sys-
tem(s) Dataset (ISD), 1816-2011,” International Interactions 39(5): 748--768.

Gancia, Gino, Giacomo AM Ponzetto and Jaume Ventura (2017). “Globalization 
and Political Structure” CEPR DP11159.

Maddison, Angus (1995). Monitoring the World Economy, 1820-1992. Paris: 
OECD.

Maddison, Angus (2001). The World Economy: A Millennial Perspective. Paris: 
OECD.

 

001-328 ponenciasEIX2.indd   32 06/07/2018   12:06:46



33

L’ECONOMIA CATALANA ABANS  
I DESPRÉS DE LA CRISI

Àngela Fernández Céspedes.
Direcció General d’Anàlisi Econòmica,  

Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

Resum

L’economia catalana presenta dos models de creixement ben diferenciats entre el 
període previ i posterior a la crisi. Però malgrat que s’han recuperat els nivells de PIB 
previs a la crisi, els nivells d’ocupació no ho han fet encara i el PIB per habitant en 
relació amb la mitjana europea ha perdut posicions. L’economia catalana té un nivell 
de productivitat aparent del treball i una taxa d’ocupació similars a la mitjana de la 
zona euro, però els seus recursos disponibles són inferiors, tant per afrontar els rep-
tes econòmics com els socials. Tot i això, l’economia presenta bons resultats en cre-
ació neta d’ocupació en activitats intensives en coneixement que són l’aposta per 
continuar millorant els nivells de productivitat i orientar la seva economia en la tra-
jectòria de la nova revolució tecnològica.

1. Introducció

Catalunya va començar el mil·lenni amb creixements del producte interior brut 
importants però la crisi va enfonsar l’economia fins que el 2014 s’inicia la fase 
de recuperació actual. Són aquests anys de canvis importants en el teixit pro-
ductiu i en el model de creixement de l’economia catalana. També tenen lloc 
importants canvis socials pel fort creixement de la població que experimenta 
Catalunya i per les conseqüències que la destrucció d’ocupació provoca. La cri-
si financera originada inicialment als Estats Units traspassa les fronteres en un 
no res i posa de manifest la vulnerabilitat de l’economia europea, que viu poc 
després i de forma afegida la seva pròpia crisi del deute sobirà en la zona euro 
i fa trontollar l’arquitectura econòmica i financera i la governança de la zona 
euro. A Catalunya (i a Espanya i altres economies europees) s’hi afegeix l’esclat 
de la bombolla immobiliària, que deixa rere seu un gran endeutament de l’eco-
nomia i la fi d’un model econòmic alimentat de crèdit fàcil i barat i de treball 
intensiu.
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L’economia mundial va començar el mil·lenni amb l’entrada de la Xina a l’Orga-
nització Mundial del Comerç, que va donar pas a una nova redistribució de la 
producció mundial amb una fragmentació internacional que propicia l’especia-
lització de la producció i les denominades cadenes globals de valor que han 
impulsat un augment del comerç mundial superior al del creixement de l’eco-
nomia. Dins de la Unió Europea, l’adhesió dels països de l’Europa de l’Est té lloc 
també durant els primers anys del 2000 i provoca, així mateix, una reestructu-
ració dels centres de producció al llarg de la Unió.

Al mateix temps que tot això s’ha anat digerint amb major o menor èxit en cada 
zona i país, l’economia mundial ha entrat en una nova fase (o nova era) tecnolò-
gica de la mà de la digitalització i de la intel·ligència artificial: la nova revolució 
de la indústria 4.0, una revolució industrial que, tot i que està agafant força, no 
genera encara el creixement esperat de l’economia i de la productivitat, un fet 
que preocupa especialment a Europa perquè no acaba de reduir les seves dife-
rències de productivitat amb els Estats Units. D’altra banda, no se sap encara 
quins seran els canvis que la nova revolució industrial pot provocar en la distri-
bució de la producció mundial i en el món del treball, però no es descarta que 
les seves conseqüències puguin alterar el model tradicional de contracte social.

Després d’aquesta breu introducció de context, en aquest article s’analitzaran 
els canvis més significatius de l’economia catalana els darrers anys des de la vi-
sió que ofereixen les dades macroeconòmiques, i s’avançaran alguns dels prin-
cipals reptes de futur que s’obren d’ara endavant. Com a resum molt sintètic, 
caldria dir que Catalunya, gràcies a la seva localització, esforços i treball, ha 
desenvolupat al llarg dels anys una cultura empresarial, industrial i mercantil. El 
treball ha estat la seva força motriu. Ara els seus esforços s’han d’adreçar es-
pecialment a millorar la productivitat de la seva economia, sumant capital 
humà, innovació i tecnologia per fer front a l’aposta de futur.

2. El PIB i la població

Una primera radiografia del comportament de l’economia la brinden les dades 
de l’evolució del PIB (Gràfic 1) que reflecteixen el fort creixement de l’econo-
mia que hi va haver entre el 2000 i el 2007. L’esclat de la crisi col·lapsa l’econo-
mia el 2008 i especialment el 2009. S’inicia llavors una lleu recuperació el 2010 i 
el 2011 que acaba frustrada per la crisi de l’euro i deriva en una recaiguda de 
l’economia el 2012 i 2013, fins que a partir del 2014 s’inicia la nova recuperació 
que s’estén fins ara. En l’evolució d’aquests anys es pot apreciar un cicle eco-
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nòmic més pronunciat a Catalunya (i a Espanya) que a la mitjana de la UE, tot i 
que comparativament amb cicles anteriors l’economia catalana està cada cop 
més sincronitzada amb l’entorn europeu.

Ampliant el focus temporal es pot apreciar el fort creixement del PIB a Catalu-
nya entre el 1986 (any de l’adhesió espanyola a la Unió Europea) fins al 1992, 
any de l’inici del mercat únic europeu. Els anys posteriors, fins al 2000, el crei-
xement de l’economia catalana va ser clarament més moderat. Entre el 2000 i 
el 2007 el PIB torna a enlairar-se, però a diferència dels períodes previs, aques-
ta evolució va acompanyada d’un augment important de la població, fet que 
explica els dèbils resultats del PIB per habitant. En els anys posteriors (entre el 
2007 i el 2013), té lloc una caiguda de l’economia (de l’1,5% en taxa mitjana anu-
al acumulativa). En el conjunt d’aquest període, tot i la crisi la població conti-
nua augmentant, (i només deixa de fer-ho a partir del 2012), fet que enfonsa 
encara més el PIB per habitant. Finalment, en els darrers quatre anys de recu-
peració fins al 2017, el PIB augmenta en termes reals a una taxa mitjana anual 
acumulativa del 3,2%. La població ha tornat de nou a créixer a partir del 2015, 
per bé que les taxes de creixement són modestes, de manera que el creixe-
ment real del PIB per habitant se situa en aquest període en un 3,1% (Quadre 1).

En tenir en compte el creixement acumulat, es constata que el PIB, tant en va-
lors corrents com en valors constants, ha superat amb escreix els nivells del 
2007, previs a l’inici de la crisi. Per la seva part, el PIB per habitant en valors 

Gràfic 1. Evolució del PIB (% de variació interanual)
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constants ha assolit també durant el 2017 els valors del 2007 i està un 10% per 
sobre dels valors del 2000. Però aquests resultats són inferiors als obtinguts 
pel conjunt de la UE-28, on es produeix un creixement més alt del PIB per habi-
tant tant en relació amb el 2007 com en relació amb l’any 2000. El mateix es 
pot dir, però a una escala inferior, pel que fa a la zona euro. Aquest diferencial 
de creixement del PIB per habitant es deu principalment a l’evolució de la po-
blació: d’un creixement del 20% a Catalunya i del 5% a la UE-28, ja que els dife-
rencials de creixement del PIB són de menor importància. Aquest és un dels 
fets principals que caracteritzen l’economia i la societat catalana en aquests 
anys: el fort creixement de la població i la seva repercussió en tots els àmbits.

L’evolució del PIB per habitant de Catalunya en valors corrents i en termes de 
paritats de poder de compra (PPC) mostra que el 2016 s’havien sobrepassat 
lleugerament els nivells del 2007. Tanmateix, quan es fa la comparativa respec-
te a la UE-28 es comprova que tant en euros corrents com en paritats de poder 
de compra d’Espanya (PPC-ES) l’evolució de Catalunya és inferior, la qual cosa 
és la causa de la pèrdua de posicions del PIB/habitant en relació amb la mitjana 
de la UE-28: el 2000 era un 23% superior a Catalunya en termes de PPC-ES, el 
2007 un 27% i el 2016 un 15% (un 6% si aquests valors es deflacten per les paritats 
de poder de compra de Catalunya (PPC-CAT), calculades per Costa et al., 2015). 
En relació amb la zona euro, la pèrdua de posicions de Catalunya entre el 2007 
i el 2016 és de 8 punts percentuals.

Per tant, els grans números mostren que l’economia ha recuperat els valors 
previs a la crisi, però també queda palès que, comparativament, el PIB per ha-
bitant en termes de paritats de poder de compra ha perdut posicions en rela-
ció amb la Unió Europea i la zona euro, no només quan es compara amb el 
2007, sinó també amb el 2000. Les raons són diverses. Tot i que el creixement 
real del PIB des del 2000 és més elevat a Catalunya, el creixement de la pobla-
ció és molt superior a casa nostra, i el joc dels preus mesurat pels deflactors 
respectius empitjora aquesta comparativa, especialment en relació amb la 
zona euro.

Quadre 1. Evolució de les magnituds bàsiques de l’economia catalana
% de variació de la mitjana anual acumulativa 1986-1992 1992-2000 2000-2007 2007-2013 2013-2017

PIB (volum) 4,7 2,5 3,6 -1,5 3,2
Població 0,3 0,2 2,2 0,5 0,1
PIB per habitant (volum) 4,4 2,3 1,4 -2,0 3,1

Font: Elaboració a partir de dades d’Idescat i INE.

001-328 ponenciasEIX2.indd   36 06/07/2018   12:06:46



37

Àngela Fernández Céspedes

Aquestes dades resumeixen els importants xocs de l’economia catalana du-
rant aquests anys, no només econòmics sinó també demogràfics. En efecte, 
Catalunya ha viscut un creixement de la població del 20%, d’una població d’orí-
gens, llengües i cultures molt diverses en un període molt curt de temps i, pre-
cisament, just abans d’una crisi econòmica de magnituds poc vistes, fet que 
demostra la gran capacitat d’integració de la societat catalana. És dins d’aquest 
context de xoc poblacional que s’han d’analitzar moltes de les magnituds eco-
nòmiques, laborals i socials a Catalunya durant aquests anys. Una de les prime-
res conseqüències del fort creixement demogràfic és que el 2007 va augmen-
tar la proporció de població de menys de 15 anys i es va frenar inicialment 
l’envelliment. En conjunt, però, el 2007 la taxa de dependència de la població 
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era pràcticament la mateixa que el 2000. El 2016 els efectes en la població més 
jove encara són vius: la població de menys de 15 anys té més pes que no pas el 
2007, però amb una tendència que es va frenant per les baixes taxes de natali-
tat i de fecunditat (Quadre 3). Però la proporció de població de més de 64 anys 
ha guanyat pes, de manera que la taxa de dependència conjunta ha acumulat 
un augment significatiu, fins al 54,8%. Això té com a revers un descens de la 
població en edat de treballar: des del 68,9% de la població el 2007 al 64,6% el 
2016, un fet en el qual cal emmarcar la capacitat de creixement potencial de 
l’economia catalana, especialment perquè aquesta tendència, com apunten 
les projeccions de població de l’Idescat, s’aguditzarà els propers anys.

El procés d’envelliment de la població és generalitzat entre les economies més 
grans d’Europa. Alemanya és la que té una proporció de població en edat de tre-
ballar més elevada, però això es deu al fet que té un percentatge inferior de po-
blació jove, però un dels percentatges més alts d’envelliment, un model que 
comparteix amb Itàlia. França i en menor mesura la Gran Bretanya destaquen 
per tenir un major percentatge de població jove, combinat amb un menor pes de 
població gran. Aquests dos països són els més similars a Catalunya, tot i que en el 
nostre cas el pes de la població jove és inferior i les taxes de natalitat també.

El factor humà és bàsic en tots els aspectes i no només numèricament. El capi-
tal humà és el que fa possible cada cop més l’avanç i la qualitat del creixement 
econòmic. Catalunya té en aquest àmbit factors positius: una gran proporció 
de la seva població té estudis universitaris (38,6% l’any 2016), però també debi-
litats quant a la formació de la resta de la població i el seu ajust a les necessi-
tats productives. La formació continuada al llarg de la vida és també un punt 
feble, precisament quan els canvis tecnològics posen sobre la taula la contínua 

Quadre 3. Distribució de la població per trams d’edat

Zona euro
2000 2007 2016 2016

<15 anys 13,8 14,7 16,9 15,2
>64 anys 17,3 16,3 18,5 19,9
15>65 anys 68,8 68,9 64,6 64,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Taxa dependència total 45,3 45,1 54,8 54,1

Catalunya

Font: Idescat i Eurostat.
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necessitat d’adaptar els coneixements al món laboral. I en el món dels joves, 
tot i que l’abandó escolar prematur s’ha reduït de forma important, encara 
està 7 punts per sobre de la mitjana de la zona euro; tot plegat posa de mani-
fest que hi ha encara camí per recórrer.

3. Model de creixement: demanda interna i demanda externa

L’evolució econòmica des del principi del mil·lenni ha estat marcada per ritmes 
i aportacions força diferenciades de la demanda interna i de la demanda exter-
na (Gràfic 2). Durant el període d’expansió fins al 2007 el creixement es recolza 
exclusivament en la demanda interna, amb una contribució negativa de la de-
manda exterior. La crisi provoca un enfonsament de la demanda interna i del 
PIB, però ja des del 2008 la contribució de la demanda externa és positiva i ho 
continua sent (amb l’excepció del 2015) els anys posteriors, de manera que la 
recuperació de l’economia a partir del 2014, tot i que està liderada per la de-
manda interna, compta també amb l’aportació positiva de la demanda exter-
na, la qual cosa reforça un model més competitiu i equilibrat. Aquest compor-
tament de la demanda externa es deu tant al creixement de les exportacions, 
com a la moderació de les importacions i representa un canvi estructural res-
pecte a altres fases de forts creixement de la demanda interna, que donaven 
lloc, al seu torn, a una alça de les importacions i dels dèficits comercials.

Gràfic 2. Evolució del PIB i contribució de la demanda interna i externa  
% variació del PIB i contribucions en punts percentuals
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Durant el període d’expansió entre el 2000 i el 2007 la despesa en consum de 
les llars va créixer en termes constants un 28,8% i el de les administracions pú-
bliques un 51,5%. Però el creixement més significatiu va ser el de la formació 
bruta de capital (FBC) en béns d’equipament i altres actius (un 72,3%), força 
superior al de l’FBC en construcció (42,6%) tot i el boom de l’habitatge, que 
mostra l’augment de la capitalització de l’economia durant aquests anys. Una 
capitalització que va comptar amb una important aportació de fluxos d’inver-
sió estrangera directa; aquests fluxos d’inversió s’han incrementat en els anys 
posteriors a l’esclat de la crisi, la qual cosa mostra la confiança dipositada en 
l’economia catalana. El 2017, en termes de volum, només la despesa en con-
sum de les administracions públiques i l’FBC en béns d’equipament estan per 
sobre dels valors del 2007 (un 16,3% i un 2,2%, respectivament), però ni el con-
junt de la demanda interna, ni la resta de components no han aconseguit enca-
ra els valors previs a la crisi, tot i el fort creixement que experimenta la deman-
da interna des del 2014 (Quadre 4). En aquesta darrera fase de recuperació, és 
especialment significatiu l’increment de la despesa en consum de les llars, però 
també de l’FBCF en béns d’equipament.

Quadre 4. Evolució PIB en volum (Índexs Any 2010=100)

2000 2007 2017
PIB pm 100 128,0 132,6
Consum de les llars 100 128,8 121,4
Consum de les Adm. Públiques 100 151,5 176,2
FBCF (béns d'equipament i altres actius) 100 172,3 176,1
FBCF (construcció) 100 142,6 74,7
Saldo amb l'exterior 100 94,5 106,6
   Saldo amb l'estranger 100 95,5 110,7
      Exportacions de béns i de serveis 100 133,2 177,4
      Importacions de béns i de serveis 100 146,1 127,2
  Saldo amb la resta d'Espanya 100 98,9 96,2

Font: Idescat.

Cal, d’altra banda, tenir en compte que l’evolució dels agregats de la demanda 
interna estan relacionats amb el fort creixement de la població. De fet, les da-
des de la demanda relativitzades per la població (Gràfic 3) mostren que, excep-
te en el cas de la despesa en consum de les administracions públiques, la resta 
de components estan el 2017 per sota del nivell del 2007. En el cas de la des-
pesa en consum de les llars, les dades indexades amb referència 100 el 2000 
mostren el 2007 un nivell 111 (és a dir el consum per capita va créixer un 11%, tot 
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i que l’agregat ho va fer un 28,8%). I el 2017 el valor d’aquest índex se situa en 
101, és a dir un 9% per sota del 2007, i tan sols un 1% per sobre del 2000. Per ex-
plicar aquest resultat, cal tenir en compte l’elevat deute acumulat per les llars 
durant els anys previs a la crisi, la contenció salarial i la menor taxa d’ocupació 
de la població, factors tots ells que expliquen que el consum de les llars no 
s’hagi recuperat en la mateixa mesura que ho ha fet el PIB. Aquest comporta-
ment del consum de les llars reflecteix les dificultats de moltes economies fa-
miliars i és alhora un fre per al creixement de l’economia.

Gràfic 3. PIB i components de demanda en valors constants per habitant. 
Dades indexades. Any 2000=100
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Font: Idescat.

En el cas de la despesa en consum de les Administracions públiques entre el 
2007 i el 2017 s’ha produït, en canvi, un creixement important en termes per 
capita, del 12,3%, que significa una taxa anual mitjana acumulativa de l’1,1%, que 
queda lluny, però, del creixement del 3,9% durant el període 2000-2007. El ni-
vell de l’FBCF de béns d’equipament i altres actius per capita, és el 2017 només 
lleugerament inferior al del 2007, però el de la construcció és la meitat. Pel que 
fa al saldo amb l’exterior, s’han millorat els valors del 2007, però estan per sota 
dels del 2000. Malgrat aquest comportament en termes constants, l’evolució 
de la relació real d’intercanvi ha permès guanys importants del saldo amb l’ex-
terior, de manera que en termes corrents i en relació amb el PIB el superàvit 
exterior ha passat del 8% el 2000 al 12,2% el 2017.
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Quadre 5. Comerç de béns i serveis de Catalunya (% sobre el PIB)

2000 2007 2011 2017
Saldo comercial 8,0 3,2 8,9 12,2
    amb l'estranger -4,6 -5,2 2,4 6,5
    amb la resta de l'Estat 12,6 8,3 6,5 5,7
Exportacions de béns i serveis - - 62,9 -
    a l'estranger 34,1 30,3 33,2 39,4
    a la resta de l'Estat - - 29,7 -
Importacions de béns i serveis - - 54,0 -
    de l'estranger 38,7 35,5 30,8 32,9
    de la resta de l'Estat - - 23,2 -

Font: Marc input-output de Catalunya 2011 i comptes econòmics anuals (Idescat).

Durant el període previ a la crisi el saldo comercial de Catalunya es va reduir 
fins a un 3,2% (el 2007), i va ser a partir del 2011 que es va anar recuperant fins a 
un superàvit del 8,9% el 2011 i del 12,2% el 2017. La millora del superàvit del sec-
tor exterior és un dels fets més remarcables en el comportament recent de 
l’economia catalana; cal dir que aquesta millora es concentra en els intercanvis 
amb l’estranger, que guanyen pes, al contrari del que passa amb els intercanvis 
amb la resta de l’Estat, que en perden. Així, mentre que el 2000 tot el superàvit 
comercial es produïa en els intercanvis amb la resta de l’economia espanyola, 
el 2017 el superàvit amb l’estranger és, pràcticament, el mateix que el que hi ha 
amb la resta de l’Estat. Els guanys comercials es deuen, d’una banda, al creixe-
ment de les exportacions de béns i serveis a l’estranger (han guanyat 5,3 punts 
percentuals (pp) del PIB entre el 2000 i el 2017 i, 9,1 pp entre el 2007 i el 2017) i, 
d’una altra, a la contenció de les importacions (que el 2017 han baixat 5,8 pp 
del PIB en relació amb el 2000 i 2,6 pp en relació amb el 2007). Això explica que 
el que el 2000 era un dèficit comercial amb l’estranger del 4,6% del PIB, s’hagi 
convertit en un superàvit equivalent al 6,5% del PIB el 2017.

La base d’aquests resultats és la dinàmica expansiva de les exportacions de 
béns, i també de serveis (bàsicament serveis turístics). El conjunt d’exportaci-
ons de béns i de serveis ha augmentat entre el 2007 i el 2017 en termes de vo-
lum un 33,2% (43,5% en termes corrents). L’evolució de les importacions de 
béns i de serveis ha estat molt més reduïda (del 2,4% en termes constants), 
però el que més ha predominat és la reducció dels preus (del 12,9%), la qual 
cosa explica l’important descens del seu pes en el PIB català (del 35,5% el 2007 
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al 32,9% el 2017). Així doncs, l’evolució positiva del saldo amb l’estranger cal 
imputar-la a un increment real de les exportacions i a una contenció del volum 
d’importacions, al mateix temps que a una millora de la relació real d’intercan-
vi, derivada en part de la caiguda del preu del petroli, tot i que la depreciació de 
l’euro va limitar aquest impacte: entre el 2007 i el 2017 el preu del petroli va 
caure en dòlars un 25,6% i en euros un 9,3%.

Pel que fa al comerç amb la resta de l’Estat, el comportament és l’invers al que 
té lloc amb l’estranger, i el superàvit del 12,6% del PIB el 2000 s’ha reduït fins al 
5,7% el 2017 (Quadre 5). Sota aquests canvis profunds en l’orientació comercial 
hi ha incidit la forta caiguda de la demanda de l’economia espanyola acumula-
da durant els anys de crisi i els esforços fets per les empreses catalanes per 
posicionar-se en els mercats exteriors, a la Unió Europea i especialment en la 
resta del món. Els guanys de competitivitat han jugat, així mateix, un paper 
clau, gràcies a la reducció dels costos laborals unitaris a partir del 2010, tant per 
la moderació salarial com per l’augment de la productivitat aparent del treball 
(Gràfic 4). Aquest comportament contrasta amb l’experimentat els anys previs 
a la crisi (fins al 2008) amb creixements dels costos laborals unitaris força supe-
riors als de la mitjana europea. D’altra banda, cal afegir la millora competitiva 
en els mercats denominats en dòlars per la depreciació entre el 2007 i el 2017 
del tipus de canvi de l’euro enfront del dòlar (d’un 17%).

Gràfic 4. Evolució dels costos laborals unitaris nominals  
(% de variació interanual)
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Font: INE i Comissió Europea (AMECO).
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L’augment de les exportacions a l’estranger es va concentrar els primers anys 
de la crisi en un increment del volum de vendes de les empreses que ja eren 
exportadores, però més recentment el que es detecta és que l’augment de 
l’exportació recau en l’augment del nombre d’empreses que s’han obert a l’ex-
portació de forma regular. Un altre aspecte a considerar en l’impuls exporta-
dor durant els anys de crisi és que recau en un predomini de les exportacions 
industrials de menor contingut tecnològic, atès que tant les de nivell tecnolò-
gic alt com de mitjà alt perden pes en l’estructura exportadora, un fet que s’ha 
començat a capgirar els darrers anys en el cas de les exportacions de nivell tec-
nològic alt, però que encara es manté a la baixa en les de nivell tecnològic mitjà 
alt (Quadre 6).

Quadre 6. Exportacions de productes industrials a l’estranger  
Segons contingut tecnològic. % de distribució

2000 2007 2012 2017
Nivell tecnològic alt 13,7 13,2 9,8 10,8
Nivell tecnològic mitjà alt 50,9 52,3 50,0 48,0
Nivel teconògic mitjà baix 12,2 13,6 14,4 15,1
Nivell tecnològic baix 23,2 20,9 25,8 26,0

100,0 100,0 100,0 100,0

Font: Idescat.

En els bons resultats de les exportacions de béns i de serveis, a més de les ex-
portacions de béns, hi ha col·laborat directament la participació del turisme 
estranger. Així, el nombre de turistes estrangers ha augmentat un 36% entre el 
2005 i el 2017, i l’augment de la despesa turística ha estat encara més pronunci-
ada. En l’expansió recent del turisme a Catalunya ha incidit de forma molt de-
terminant l’atractiu de Barcelona, si bé una part de l’increment de la demanda 
té una base en una desviació de turistes d’altres destinacions afectades per 
problemes d’atemptats i d’inestabilitat política. El sector turístic ha estat, a 
l’igual que les exportacions de béns, un pal·liatiu important durant els anys de 
crisi. Però per valorar el comportament del turisme s’han de tenir en compte 
no només els resultats econòmics, sinó també les externalitats negatives que 
es poden generar en alguns territoris. Catalunya té una oferta turística molt 
potent, diversificada i atractiva, i una demanda turística que actua com un ac-
tiu econòmic de primer ordre. La clau de futur probablement sigui millorar el 
valor afegit del turisme i pal·liar els episodis de massificació en determinades 
destinacions.
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4. Model productiu: Evolució i canvis en l’estructura productiva

Les bases productives de Catalunya han sofert modificacions importants que 
han ajudat ha recuperar l’economia. Durant la fase expansiva que finalitza el 
2007 els baixos tipus d’interès van impulsar el crèdit i la inversió en habitatge 
que, al seu torn, es va alimentar del fort creixement de la població immigrada, 
atreta per la demanda de treball del mateix sector de la construcció. L’obra ci-
vil va tenir durant l’etapa expansiva un paper expansiu, però menor. L’esclat 
de la crisi financera internacional i de la bombolla immobiliària provoca un dal-
tabaix de la construcció i fins molt recentment no s’ha iniciat un canvi de ten-
dència, gràcies a la millora del sector residencial, però dins d’uns nivells de pro-
ducció que estan el 2017 al 50% del 2007.

L’evolució del sector de serveis ha estat molt més estable per la gran quantitat 
d’activitats que s’hi engloben i per la diversificació de la seva demanda; però 
tot i això, després dels forts creixements previs a la crisi, també el sector de 
serveis es veu arrossegat fins a taxes negatives, recuperant la dinàmica positi-
va a partir del 2014. Pel que fa a la indústria, la seva evolució durant la fase ex-
pansiva, va ser clarament inferior a la del conjunt de l’economia (tant pel que 
fa al creixement en volum, com en preus); perdent quasi 6 punts en l’estructu-
ra productiva. La crisi va enfonsar l’activitat industrial, però a partir del 2012 el 
sector industrial comença a redreçar-se, i el 2017 recupera el volum de produc-
ció que hi havia el 2007 (Gràfic 5 i Quadre 7).

Gràfic 5. Evolució del valor afegit brut en volum. %
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En analitzar el protagonisme de la indústria els darrers anys, convé tenir pre-
sent el dinamisme mostrat per les exportacions, que han actuat de motor de la 
producció industrial, juntament amb la represa de la demanda interna. L’anàlisi 
del sector industrial amb les eines macroeconòmiques convencionals cada cop 
es fa més difícil atesos els grans canvis que han tingut lloc els darrers anys. Pri-
mer, els processos de deslocalització incentivats per l’emergència de la Xina i 
l’accés a la UE dels nous països de l’Europa de l’Est, que han provocat al mateix 
temps una redistribució de les cadenes de valor en la producció i en les expor-
tacions. Segon, l’externalització de molts serveis que abans formaven part de 
la producció industrial fa que canviï el perímetre del que es considerava tradici-
onalment sector industrial. Finalment, l’augment de la robotització i la digitalit-
zació que està incorporant canvis disruptius en les formes de producció.

El procés de reassignació productiva que ha viscut l’economia catalana queda 
de manifest en l’estructura productiva. De fet, tots els sectors excepte el de 
serveis perden pes. En el cas del sector industrial, cal destacar que la pèrdua de 
pes es produeix en el període de més creixement de l’economia (entre el 2000 
i el 2007), perquè el creixement en volum és inferior a la mitjana del VAB (0,8 i 
3,6% respectivament, en taxa de variació mitjana acumulativa), però també 
perquè el creixement del deflactor de preus és inferior comparativament al de 
la resta de l’economia (pel fort creixement dels preus de la construcció, i en 
menor mesura dels serveis (Gràfic 6). Això comporta una pèrdua de 5,9 punts 

Quadre 7. Evolució del VAB en volum

2000 2007 2017 2000-2007 2007-2017

Agricultura, ramaderia.. 100 110 109 1,4 -0,2
Indústria 100 105 106 0,8 0,1
   Manufactura 100 103 101 0,4 -0,2
Construcció 100 136 72 4,5 -6,2
Serveis 100 137 155 4,6 1,3
  Comerç, transport i hostaleria 100 125 134 3,3 0,7
  Informació i comunicacions 100 129 191 3,8 4,0
  Activitats financeres 100 173 125 8,2 -3,2
  Activitats immobiliàries 100 178 220 8,6 2,1
  Activitats professionals, científiques i adm. 100 129 164 3,7 2,4
  Adm. pública, educació, sanitat i serv.socials 100 136 162 4,4 1,8
  Activitats artístiques... 100 145 147 5,4 0,2
Total VAB 100 128 133 3,6 0,4

Dades indexades. Any 2000=100
% de variació mitjana 

acumulativa

Font: Idescat.
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percentuals en el pes de la indústria entre el 2000 i el 2007, que guanyen els 
sectors de la construcció i dels serveis.

En el període que va del 2007 al 2017, el volum de la indústria augmenta en taxa 
mitjana acumulativa a un ritme del 0,1%, enfront de l’1,3% els serveis, i la caiguda 
del 6,2% de la construcció. Però contràriament a la situació prèvia a la crisi, 
l’evolució relativa dels preus del sector industrial ha estat més positiva que la 
de la resta de l’economia, la qual cosa li ha permès guanyar pes en valors cor-
rents. Cal també tenir present que d’ençà el 2014 el sector industrial experi-
menta creixements superiors, tant en volum com en deflactors, als de la resta 
de l’economia.

Malgrat la millora dels darrers anys, en relació amb l’any 2000 el pes del sector 
industrial ha baixat 5,5 punts en el VAB de l’economia catalana. Tot i això, hi ha 
branques que acumulen creixements importants en relació amb el 2000, com 
ara les indústries extractives, la química, les indústries farmacèutiques, l’ali-
mentació, la metal·lúrgia i els productes metàl·lics, els mobles i les manufactu-
res diverses, i el sector energètic. En els dos darrers anys 2016 i 2017, el creixe-
ment de la producció industrial s’ha generalitzat a la majoria de branques.

Resumint, la reassignació productiva i empresarial d’aquests anys deixa rere 
seu un canvi en l’estructura productiva que es concreta bàsicament en un 
guany de pes del sector serveis, una disminució de la construcció i un sector 
industrial que manté una posició similar a la del 2007. Per la seva part, el pes 
del sector agrari s’ha estabilitzat en relació amb el 2007, però és inferior al 
2000.

Gràfic 6. Evolució del volum i dels deflactors dels preus.  
Taxes mitjanes anuals acumulatives
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Font. Elaboració amb dades de l’Idescat.
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En relació amb la zona euro el pes de la indústria a Catalunya el 2017 és 1,4 
punts percentuals superior a Catalunya. També és superior el pes del comerç, 
de l’hostaleria i de les activitats artístiques i recreatives. En contraposició, Cata-
lunya té un pes inferior en el sector públic, educació, sanitat i serveis socials, en 
el sector financer, en la branca d’informació i comunicacions, i en les activitats 
professionals, científiques, tècniques i administratives.

Quadre 8. Distribució del valor afegit brut

Zona euro

2000 2007 2017 2017

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 1,7 1,1 1,0 1,6
Indústries extractives, manufactureres i energètiques 26,9 21,0 21,4 20,0
    Indústria manufacturera 25,0 18,7 18,1 17,1
Construcció 9,4 11,6 4,8 5,1
Serveis 62,0 66,3 72,7 73,1
    Comerç; reparació de vehicles; transport
    i emmagatzematge, i hoteleria

        Comerç i reparació de vehicles 1 13,4 14,4 15,0 10,9

        Transport i emmagatzematge 1 4,6 4,5 4,6 5,0

        Serveis d'allotjament, menjar i begudes 1 6,8 5,4 5,9 3,1
    Informació i comunicacions 4,0 3,5 3,9 4,7
    Activitats financeres i d'assegurances 4,6 5,0 3,6 4,5
    Activitats immobiliàries 5,5 8,8 11,2 11,3
    Activitats professionals, científiques, tècniques
    i administratives
    Ad. pública, educació, sanitat i serveis socials 11,3 12,1 14,1 19,0
    Activitats artístiques, recreatives, d'entreteniment 
    i altres serveis

Catalunya

4,1 3,4

1  Catalunya 2015, zona euro 2016

25,2 19,0

10,5 11,2

24,7 24,3

3,9 4,1

8,78,1

Font: Idescat i Eurostat.

5. Model productiu. Treball i productivitat

Malgrat que la indústria (i l’agricultura) van perdre ocupació durant els anys 
previs a la crisi, en conjunt el creixement de l’economia entre el 2000 i el 2007 
es va basar principalment en el factor treball, amb un dèbil creixement de la 
productivitat real per hora treballada. Després de l’esclat de la crisi, això s’in-
verteix i el factor treball passa a presentar (entre el 2007 i el 2017) un creixe-
ment negatiu, molt similar al creixement positiu que experimenta la productivi-
tat aparent del treball. Excepte en les activitats financeres, totes les activitats 
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de serveis mostren augments de productivitat en el període 2007-2017, si bé en 
el cas de les activitats d’informació i comunicacions, el seu creixement és infe-
rior al del període precrisi. En el cas del sector industrial, tant en el seu conjunt 
com en la part manufacturera, l’augment de la productivitat entre el 2007 i el 
2017 també és inferior a la del període previ a la crisi, però tot i això manté la 
productivitat més elevada que la resta de l’economia, excepte els casos parti-
culars de la construcció, que viu durant aquests anys un procés d’ajust molt 
important, i del sector agrari. Per tant, de les dades es desprèn que la millora 
de la productivitat del treball respecte al període precrisi, contra el que es po-
dria esperar, no recau en la indústria, sinó en l’augment i en la generalització en 
el conjunt de sectors (excepte en el cas de les activitats financeres) (Gràfic 7).

Gràfic 7. Evolució del treball i de la producvitat aparent del treball.  
Taxes mitjanes anuals acumulatives
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Font. Elaboració amb dades de l’INE.

L’evolució de la productivitat aparent del treball a Catalunya va ser durant el 
període precrisi inferior a la mitjana de la UE-28 i de la zona euro (0,2%, 1,3% i 
0,9%, respectivament, en taxa mitjana anual acumulativa), al contrari del que 
va succeir amb el nombre d’hores treballades (2,9%, 0,8% i 0,9%, respectiva-
ment). Des del 2007 i fins al 2016 succeeix el contrari: s’ha guanyat productivi-
tat però amb una reducció del nombre d’hores de treball superior a les del nos-
tre entorn europeu (-1,1%, -0,2% i -0,4%). Si es considera l’augment de 
productivitat acumulada entre el 2000 i el 2016 es comprova que a Catalunya el 
PIB en volum per hora treballada és el 2016 un 17% superior al del 2000, un aug-
ment una mica inferior al de la mitjana de la UE-28 (19%) i lleugerament per so-
bre del de la zona euro (16%). De manera que en termes reals la productivitat 
real ha evolucionat a Catalunya de forma molt similar a la de l’entorn europeu 
en el conjunt d’aquests anys (malgrat que amb diferències importants abans i 
després de l’inici de la crisi).
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Per avaluar els canvis relatius en el nivell de productivitat de Catalunya, s’ha 
calculat la seva evolució corrent deflactada per les paritats de poder de com-
pra espanyoles (PPC-ES). Els resultats mostren un creixement del 50% entre el 
2000 i el 2016, molt similar al de la UE-28 però superior al de la zona euro, la 
qual cosa indica que els nivells de productivitat aparent del treball de Catalu-
nya en PPC-ES, entre el 2000 i el 2016 tot just s’hauran mantingut en relació 
amb la UE-28, però hauran millorat en relació amb la zona euro. Pel que fa al 
nivell actual, la zona euro té el 2016 un nivell de productivitat per hora treballa-
da un 12% superior a la mitjana de la UE-28 i Espanya un 2% inferior. Catalunya, 
se situa un 7% per sobre de la mitjana europea tenint en compte les PPC-ES, 
però en termes de paritats de poder de compra de Catalunya (PPC-CAT) la po-
sició baixaria fins a ser un 1% inferior, per tant molt similar a la mitjana espanyo-
la (Quadre 9).

La reassignació sectorial i els canvis de productivitat han impactat en els nivells 
d’ocupació, i així com els valors de la producció han recuperat els valor precrisi, 
això no ha passat en els nivells d’ocupació. De fet, el 2017 hi ha 413,2 milers de 
llocs de treball (en termes equivalents a temps complet) menys que el 2007. 
Aquesta situació contrasta amb la del període previ a la crisi, amb un model 
més intensiu en treball que va donar lloc a una elevada creació de llocs de tre-
ball (del 22% entre el 2000 i el 2007). En canvi, entre el 2007-2017 s’ha produït 
un descens de l’11,4% (tot i l’augment del 10,6% entre el 2013 i el 2017). Si es con-
sidera l’evolució des del 2000, Catalunya ha augmentat fins al 2017 un 8,1% de 
llocs de treball nets a temps complet (com s’ha vist en el quadre 9, l’evolució 
en termes de nombre d’ocupats, llocs de treball i hores de treball, és superior). 
En qualsevol cas, el que s’ha de tenir present és que, en comparar els períodes 
d’abans i de després de la crisi s’estan comparant dos models de creixement 
diferents, el previ a la crisi amb una forta presència del sector de la construc-
ció, alt endeutament i intensiu en treball, que es va demostrar insostenible i un 
model actual més productiu, més tecnològic i amb més presència del sector de 
serveis, però també menys intensiu en ma d’obra (Quadre 10).

Tot i això, les dades que s’han presentat en el quadre 9 mostren que Catalunya 
entre el 2000 i el 2016 ha augmentat més el volum d’ocupació neta que la UE-
28 i la zona euro. De fet, el 2017 la taxa d’ocupació de la població de 15 a 64 
anys se situa a Catalunya en un 66,9%, una mica per sobre de la zona euro 
(66,2%). Però, en paral·lel, la població catalana té una taxa d’activitat 4,4 punts 
percentuals superior a la zona euro, i és precisament això el que explica que la 
taxa d’atur sigui també superior (Quadre 11).
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Així, tot i tenir la mateixa taxa d’ocupació de la seva població i un PIB per habi-
tant similar a la zona euro (en PPC-CAT), a Catalunya hi ha un percentatge més 
elevat de població que busca activament feina, la qual cosa es deu a factors di-
versos, entre ells la precarietat laboral que afecta una part important de la po-
blació i la moderació salarial; però també a un nivell d’estat de benestar social 
més reduït que la mitjana de la zona euro. En aquest sentit cal tenir en compte 

Quadre 9. Evolució de l’ocupació i la productivitat del treball

2000 2007 2016 2000-2007 2007-2016
Catalunya
Nombre de llocs de treball 100 126 112 3,4 -1,3
Nombre d'ocupats 100 126 113 3,4 -1,2
Nombre d'hores 100 122 110 2,9 -1,1
PIB/ocupat (volum) 100 102 114 0,2 1,3
PIB/hora (volum) 100 105 117 0,7 1,2
PIB/hora (PPC-ES) 100 129 150 3,7 1,7

UE-28
Nombre d'ocupats 100 106 108 0,9 0,2
Nombre d'hores 100 105 104 0,8 -0,2
PIB/ocupat (volum) 100 110 115 1,3 0,5
PIB/hora (volum) 100 111 119 1,5 0,8
PIB/hora (PPC) 100 128 149 3,5 1,7

Zona euro
Nombre d'ocupats 100 108 109 1,1 0,1
Nombre d'hores 100 107 103 0,9 -0,4
PIB/ocupat (volum) 100 106 110 0,9 0,3
PIB/hora (volum) 100 108 116 1,1 0,8
PIB/hora (PPC) 100 124 144 3,1 1,6

Nivell del PIB/ocupat en PPC. UE-28=100. 2016

Zona euro 112,0
Espanya 98,0
Catalunya (PPC-ES 107,0
Catalunya (PPC-CAT)* 99,0

Dades indexades. Any 
2000=100

% de variació mitjana 
acumulativa

* Dades deflactades pel nivell de preus de Catalunya (Costa et al., 2015) 
Nota. El nombres d’hores i d’ocupació a Catalunya és una estimació amb dades INE i 
Idescat.
Font: Elaboració a partir de dades d’Idescat, INE i Eurostat. 
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que Catalunya, malgrat que el PIB per capita sigui d’una magnitud similar a la 
mitjana de la zona euro, té una renda disponible força inferior bàsicament pel 
saldo de fluxos fiscals amb la resta de l’Estat que generen el dèficit fiscal exis-
tent, que es valora en mitjana anual al voltant del 8% del PIB, segons les estima-
cions de la Generalitat de Catalunya.

Quadre 10. Evolució del VAB  i del nombre de llocs de treball  
Índex 2000=100

VAB 
(volum)

Llocs de treball a 
temps complert

2000 100 100
2007 128 122
2017 133 108

% var. 2000-2007 28,4 22,0
% var. 2007-2017 3,9 -11,4
% var. 2000-2017 33,4 8,1

% var. 2013-2017 13,6 10,6

Font: Idescat.

Quadre 11. Evolució de les principals magnituds laborals 
Població de 15 a 64 anys

2000 2007 2017
Catalunya 
Taxa d'activitat 70,1 76,5 77,4
Taxa d'ocupació 63,9 71,5 66,9
Taxa d'atur 8,8 6,5 13,4

Zona euro
Taxa d'activitat 67,6 70,7 73,0
Taxa d'ocupació 61,1 65,4 66,2
Taxa d'atur 9,5 7,5 9,1

Font: Idescat i Eurostat.
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L’evolució de l’ocupació laboral després de la crisi ha estat molt marcada per la 
reassignació sectorial i tecnològica. I el balanç mostra la importància del ves-
sant tecnològic a Catalunya, un aspecte especialment important per a la millo-
ra de la productivitat de l’economia. De fet, entre el 2008 i el 2016 l’ocupació 
en termes nets només ha augmentat a Catalunya en la manufactura d’alt nivell 
tecnològic i en els serveis intensius en coneixement, incloent els d’alt nivell 
tecnològic (aquest creixement contrasta amb els resultats negatius que s’han 
produït a la Comunitat de Madrid, on hi ha una presència molt més elevada 
d’aquests serveis en l’estructura productiva). Aquest tipus d’ocupacions estan 
vinculades a salaris més elevats que a la resta d’activitats. No obstant això, els 
salaris mitjans han retrocedit a Catalunya i l’augment de la pobresa entre la 
població ocupada que detecten les estadístiques de l’INE i de l’Idescat és un 
reflex de la polarització que hi ha actualment al mercat laboral. L’explicació 
sembla raure en el diferent comportament salarial entre els llocs de treball que 
no es van veure afectats per la crisi (stayers), que varen mantenir el lloc i les 
condicions de treball, i els llocs de treball més afectats per la crisi, amb contínu-
es rotacions i precarització laboral (movers), que han patit pèrdues salarials im-
portants (Fernández, 2017).

Gràfic 8. Evolució dels salaris i dels llocs de treball assalariats  
a temps complet
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Font: Idescat.

001-328 ponenciasEIX2.indd   53 06/07/2018   12:06:49



54

L’economia catalana abans i després de la crisi 

Malgrat que ha perdut ocupació en el sector manufacturer, Catalunya continua 
tenint el 2016 una proporció d’ocupació en aquest sector (d’un 17,2%) més ele-
vada que Espanya (12,5%) i que la mitjana de la UE-28 (15,4%). És encara més 
significatiu el fet que l’ocupació industrial d’alt nivell tecnològic i de nivell tec-
nològic mitjà alt estigui a Catalunya per sobre de la mitjana europea (1,4% i 5,5% 
Catalunya, i 1,1% i 4,7% a la UE-28). En l’àmbit dels serveis intensius en coneixe-
ment, la posició de Catalunya (35,2% de l’ocupació el 2016) és comparativament 
menys positiva, perquè està una mica per sota de la mitjana espanyola (35,9%) i 
clarament a un nivell inferior al de la mitjana europea (40%). La comparació 
amb la Comunitat de Madrid (46,7%) és encara molt més distant. Si s’analitzen 
de forma més específica aquests serveis, els que es consideren d’alt nivell tec-
nològic, HT KIS (High tech knowledge-intensive services), la posició de Catalu-
nya (3,1% de l’ocupació) és lleugerament superior a la mitjana de la UE-28 (2,9%) 
i a la mitjana espanyola (3%), però és precisament en aquests serveis tecnològi-
cament més avançats en els quals es concentren les principals diferències en 
relació amb Madrid, on el percentatge d’ocupació en aquests serveis arriba al 
7,8% de l’ocupació total. Finalment, cal destacar com a aspecte diferencial en 
relació amb la mitjana europea l’important pes que tenen a Catalunya (i a Espa-
nya) els serveis amb menys coneixement intensiu, fet que pot representar un 
fre per a l’avenç de la productivitat (Quadre 13).

Quadre 12. Evolució de l’ocupació (2008-2016)

Catalunya C. Madrid Espanya Catalunya Espanya UE-28

Manufactura -175 -96 -702 -24,2 -23,5 -9,3
  Alt nivell tecnològic 4 -18 -15 9,8 -12,6 -5,4
  Nivell tecnològic mitjà alt -54 -12 -88 -23,8 -12,5 -0,7
  Nivell tecnològic mitjà baix -74 -46 -319 -38,9 -34,1 -11,5
  Nivell tecnològic baix -51 -20 -281 -19,4 -22,9 -14,8
Serveis 20 -18 28 0,9 0,2 6,5
Serveis intensius en coneixement 84 -3 261 8,1 4,1 8,8
  Alt nivell tecnològic 7 -1 -3 7,8 -0,5 11,5
Serveis amb menys coneixement intensiu -63 -15 -233 -4,8 -3,1 3,7
Altres -242 -182 -1.450 -47,1 -41,0 -15,6
Total -397 -296 -2.125 -11,1 -10,4 0,3

Variació en %Variació en milers de persones

Font: Eurostat.
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6. Catalunya en l’economia espanyola i europea

Les economies regionals europees, com la catalana, depenen en major o me-
nor mesura de l’estructura econòmica, de la pressió fiscal i del model social i 
polític de l’Estat on s’insereixen. Això determina un marc institucional i legal 
diferent entre elles, així com unes polítiques distributives també diferents que 
afecten l’economia i l’estat del benestar. D’aquesta manera, una estructura 
més o menys descentralitzada i/o federal pot incidir en l’estructura econòmica 
d’aquestes economies regionals, bé sigui amb una distribució més o menys 
equitativa de les activitats del sector públic, bé sigui a partir d’activitats més 
sensibles a la distribució del poder polític, econòmic i financer, com ara les 
seus de les grans empreses i els centres de decisió econòmics i financers. D’al-
tra banda, les tendències centrípetes d’algunes d’aquestes activitats s’han 
vist reforçades per les economies d’aglomeració al voltant de determinats 
serveis intensius en coneixement que generen un alt valor afegit i que, en ma-
jor o menor mesura, tendeixen a concentrar-se en les capitals polítiques dels 
Estats.

En el cas espanyol, la Comunitat de Madrid concentra el 20,1% del serveis inten-
sius en coneixement d’Espanya i el 40,2% dels que estan catalogats com d’alta 
tecnologia. El pes de Catalunya és del 17% i del 17,9%, respectivament, en amb-
dós casos per sota del pes de la seva economia. Tot i això, com abans s’ha co-
mentat, l’evolució recent de l’ocupació en aquestes activitats mostra un crei-
xement més positiu a Catalunya que no pas a Madrid.

Quadre 13. Estructura de l’ocupació per nivell tecnològic % s/total

2008
C. Madrid Espanya UE-28

Manufactura 20,1 17,2 6,9 12,5 15,4
  Alt nivell tecnològic 1,2 1,4 0,7 0,6 1,1
  Nivell tecnològic mitjà alt 6,4 5,5 1,9 3,4 4,7
  Nivell tecnològic mitjà baix 5,3 3,6 1,4 3,4 4,2
  Nivell tecnològic baix 7,3 6,6 2,9 5,1 5,5
Serveis 65,5 74,3 86,7 76,2 71,2
  Serveis intensius en coneixement 28,9 35,2 46,7 35,9 40,0
     Alt nivell tecnològic 2,5 3,1 7,8 3,0 2,9

  Serveis amb menys coneixement intensiu 36,5 39,1 40,0 40,3 31,2

Altres 14,4 8,6 6,4 11,4 13,3
Total 100 100,0 100,0 100,0 100,0

Catalunya
2016

Font: Eurostat.
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Respecte al grau de concentració dels serveis més intensius en coneixement, 
es comprova que en altres països succeeix un fet similar, però l’efecte capitali-
tat en el cas de la Comunitat de Madrid és més intens. Així, mentre que els ser-
veis intensius en coneixement d’alt nivell tecnològic representen el 7,8% de 
l’ocupació a la Comunitat de Madrid, a altres regions on es localitza la capital 
d’Estat tenen un pes inferior: 5,5% a Berlín, 3,9% a Atenes, 6% a L’île de France, 
5,5% al Lazio, 5,6% a Viena, 7% a Estocolm, 6,2% a Londres.

A escala sectorial, l’especialització de Madrid en serveis associats a alts nivells 
de coneixement es posa de manifest en l’elevada presència en la Comunitat de 
Madrid de branques com la d’informació i comunicacions que concentra en 
aquesta comunitat el 47,5% del VAB generat a Espanya, amb un augment de 
22,4 punts percentuals de participació entre el 2000 i el 2017. Les activitats pro-
fessionals, científiques, tècniques i administratives representen el 33,4% del to-
tal estatal, 10,4 punts més que el 2000. Cal esmentar també les activitats finan-
ceres, que representen el 27,4% del total espanyol, 1,6 punts percentuals més 
que el 2000. Aquesta especialització sectorial ha permès a la Comunitat de Ma-
drid guanyar pes (1,2 punts percentuals) en l’economia espanyola entre el 2000 
i el 2017. Tot i això, cal dir que en el conjunt dels darrers quatre anys l’economia 
catalana ha estat més dinàmica que la de la Comunitat de Madrid i el pes de 
Catalunya sobre el total espanyol ha augmentat fins al 19,2%.

Quadre 14. Pes del VAB sectorial sobre Espanya

2000 2017 2000 2017
Agricultura, ramaderia ... 8,4 7,4 1,1 0,5
Indústria 24,8 23,4 13,3 11,2
  Indústria manufacturera 26,3 25,6 13,1 10,1
Construcció 16,9 16,5 17,4 14,9
Serveis 18,0 18,8 20,1 21,8
 Comerç, transport, hoteleria.. 19,0 19,7 18,7 19,1
 Informació i comunicacions 20,4 18,0 25,1 47,5
 Activitats financeres i d'assegurances 18,9 18,3 25,8 27,4
 Activitats immobiliàries 19,8 20,8 23,5 16,3
 Act.professionals, científiques, tècniques i admin. 19,5 21,1 23,0 33,4
 Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 14,2 15,8 16,4 16,3
 Activitats artístiques... 18,2 18,3 21,9 21,2
Total VAB 18,9 19,2 17,7 18,9

Catalunya Comunitat de Madrid

Font: INE (CRE).
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En el terreny redistributiu, es produeixen, així mateix, diferències entre les re-
gions dels estats membres de la UE, bé perquè la distribució interregional de 
l’economia és més o menys equilibrada, bé pels models socials existents i les 
polítiques d’equilibri regional o social practicades en cada cas. De manera que, 
encara que es consideren regions o estats que generen un mateix de PIB per 
habitant, la situació real pot diferir sensiblement. Un primer aspecte a conside-
rar és el del nivell de preus, que en les estadístiques oficials de l’INE (per Espa-
nya) i també de l’Eurostat (per al conjunt de regions europees) adopta per a 
les regions de cada Estat el mateix nivell de preus de la mitjana estatal. De ma-
nera que, de facto, s’està sobrevalorant el PIB d’aquelles regions amb un nivell 
de preus més elevat i, contràriament, s’està infravalorant el de les que tenen 
un nivell de preus més baix. Això també succeeix a Catalunya, ja que segons les 
dades disponibles (Costa et al., 2015), el nivell de preus de Catalunya estaria 8,5 
punts per sobre del nivell estatal, per la qual cosa tota comparativa de Catalu-
nya amb la mitjana estatal i comunitària hauria d’estar corregida per les pròpi-
es paritats de poder de compra de Catalunya. Calculat d’aquesta manera, el ni-
vell relatiu del PIB per capita de Catalunya en relació amb Espanya o amb la 
mitjana europea seria inferior al que es pren actualment de referència.

Dos dels indicadors recentment publicats per la Comissió Europea, com són 
l’Índex Regional de Progrés Social (IRPS) i l’Índex Regional de Competitivitat 
(RCI), posen de manifest que Catalunya presenta una posició inferior en els di-
ferents àmbits considerats inferiors a la que correspon pel seu nivell de PIB per 
capita.

En el cas específic de l’Índex Regional de Progrés Social (2016), Catalunya és la 
regió 58 en el rànquing de PIB per habitant de les 272 regions considerades. 
Però en tenir en compte les puntuacions de l’IRPS en les seves tres dimensions 
(necessitats humanes bàsiques, fonaments del benestar i nivell d’oportuni-
tats), Catalunya baixa fins a la posició 165 del rànquing.

Pel que fa a l’Índex Regional de Competitivitat (RCI), Catalunya obté una pun-
tuació que la situa per sota de la mitjana de la UE-28, tot i estar per sobre en 
termes de PIB per habitant. Dins del rànquing de les 263 regions considerades, 
Catalunya ocupa la posició 153. L’índex es basa en tres dimensions (bàsiques, 
d’eficiència i d’innovació) i al seu torn en onze pilars. Les millors posicions que 
obté Catalunya són en salut i educació bàsica. Les pitjors posicions (amb indica-
dors per al conjunt d’Espanya) són en estabilitat macroeconòmica i en institu-
cions.
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D’altra banda, en termes d’innovació, un altre indicador de la Comissió Euro-
pea, el Regional Innovation Scoreboard (RIS) del 2017, situa Catalunya en una 
posició mitjana baixa: la 114 de les 220 regions considerades. Entre els 18 indica-
dors analitzats, Catalunya obté millors resultats que la mitjana europea en 9 
d’ells: educació superior, publicacions científiques internacionals, publicacions 
científiques més citades, publicacions publicoprivades, sol·licituds de marques, 
sol·licituds de dissenys, ocupació en activitats intensives en tecnologia o conei-
xement, exportacions de manufactures intensives en tecnologia, i vendes deri-
vades d’innovacions. Tanmateix, la posició de Catalunya està per sota de la 
mitjana europea en despesa pública en R+D, despesa privada en R+D, despesa 
empresarial en innovació, innovacions de producte o procés, innovacions orga-
nitzatives o de màrqueting, innovacions pròpies en pimes, sol·licitud de pa-
tents, educació al llarg de la vida i pimes que col·laboren en temes d’innovació.

Aquest conjunt d’indicadors de la Comissió Europea serveixen per constatar 
que el PIB per habitant no és l’únic indicador rellevant, i que la situació real de 
les regions europees pot variar en funció dels seus recursos públics disponibles 
i de l’eficàcia en la seva utilització. Com abans s’ha comentat, els recursos dels 
quals disposa cada comunitat autònoma o regió europea venen determinats 
per les polítiques redistributives a escala estatal (i en menor mesura de la UE) i 
el grau de desequilibris interregionals. En aquest sentit, els avanços en els ni-
vells de convergència assenyalen l’èxit o no d’aquesta distribució de recursos 
públics.

En el cas d’Espanya, l’evolució de l’economia de les CA, malgrat els elevats vo-
lums de fluxos interregionals, no semblen constatar una millora en la distribu-
ció del PIB ni en els nivells del PIB per habitant. Segons les darreres dades de 
l’INE del 2017, el PIB per habitant a Espanya oscil·la entre un mínim de 69,1% de 
la mitjana espanyola a Extremadura i un màxim de 132,4% al País Basc. Aquests 
resultats estan valorats en euros corrents i no tenen en compte els diferents 
nivells de preus entre comunitats autònomes (CA), que reduirien aquest dife-
rencial. Catalunya és la quarta CA amb el PIB per capita més elevat i la segona 
amb la taxa de creixement més alt entre el 2000 i el 2017, lluny, però, del crei-
xement del PIB que experimenta la Comunitat de Madrid (malgrat això, des 
del 2013 el creixement acumulat de Catalunya és superior). El grup de CA amb 
el PIB per capita més baix no ha guanyat pes en el PIB, però ha augmentat la 
seva participació en població, fent retrocedir encara més el seu nivell de PIB 
per capita relatiu. Les CA amb un nivell econòmic intermedi són les més perju-
dicades, retrocedint en PIB, però encara més en població, raó que explica la 
millora comparativa en PIB per habitant. Finalment, les CA més ben posiciona-
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des són les úniques que en conjunt han guanyat pes econòmic i poblacional. En 
termes de PIB per habitant aquest conjunt de CA globalment considerades han 
reduït lleugerament posicions, tot i que l’Aragó, Madrid i sobretot el País Basc 
n’han guanyat, si bé el País Basc ho ha fet perdent població.

Quadre 15. Evolució de les principals magnituds de les comunitats 
autònomes

Variació 2000-2017 (en punts percentuals)
PIB Població PIB per habitant PIB Població PIB per habitant

PIB per capita  baix 25,1 32,9 76,1 -0,1 0,6 -1,7
Extremadura 1,6 2,3 69,1 -0,1 -0,3 5,4
Melilla 0,1 0,2 71,7 0,0 0,0 -17,0
Andalusia 13,3 18,1 73,9 0,0 0,0 -0,3
Ceuta 0,1 0,2 78,1 0,0 0,0 -11,9
Castella - la Manxa 3,4 4,4 78,7 0,1 0,1 0,7
Regió de Múrcia 2,6 3,2 82,3 0,2 0,3 -1,3
Canàries 3,8 4,6 81,7 -0,2 0,5 -16,0
PIB per capita  intermedi 22,6 25,1 90,0 -1,2 -1,8 1,3
Principat d'Astúries 2,0 2,2 88,2 -0,3 -0,4 4,2
Comunitat Valenciana 9,3 10,6 88,2 -0,3 0,4 -7,1
Galícia 5,2 5,8 90,0 0,1 -0,8 12,4
Cantàbria 1,1 1,2 90,1 -0,1 -0,1 -3,4
Castella i Lleó 4,9 5,2 94,2 -0,6 -0,9 3,6
PIB per capita  alt 52,3 42,0 124,5 1,3 1,1 -0,2
Illes Balears 2,6 2,5 103,1 0,0 0,5 -22,6
La Rioja 0,7 0,7 104,2 -0,1 0,0 -7,6
Aragó 3,1 2,8 109,6 0,0 -0,1 4,9
Catalunya 19,2 16,0 119,7 0,3 0,5 -1,9
Navarra 1,7 1,4 123,7 0,0 0,0 -3,6
Madrid 18,9 14,0 135,2 1,2 0,8 1,4
País Basc 6,2 4,7 132,4 -0,1 -0,5 9,7

%, s/Espanya = 100 

Font: INE.

En qualsevol cas, i com abans s’ha indicat, la posició de Catalunya en els ràn-
quings europeus baixa de forma significativa quan, al marge del PIB per capita, 
s’introdueixen indicadors relatius al nivell de benestar i progrés social que te-
nen a veure amb els nivells de recursos públics disponibles per als serveis a les 
persones, però també per a inversions en infraestructures, en capital humà, en 
recerca, etc. Malauradament, les estadístiques a l’abast no faciliten les dades 
de la renda regional disponible per poder apreciar els fluxos que tenen lloc en-
tre el PIB generat i la renda disponible després del procés redistributiu del sec-
tor públic. Només es disposa de la part relativa al compte de renda de les llars, 
d’on s’obté la renda bruta disponible d’aquestes llars per a cada CA.

Per poder visualitzar comptablement la totalitat d’aquests fluxos fiscals caldria 
disposar del conjunt de comptes institucionals de les CA. Una forma de poder 
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aproximar aquesta informació és a partir de l’estimació dels comptes del sector 
públic en les CA, el saldo dels quals, en la part corresponent als subsectors de 
l’Administració central i la Seguretat Social, permet obtenir la capacitat o ne-
cessitat de finançament d’aquestes administracions en cada CA. L’estimació 
d’aquests saldos també es pot fer a partir de la comptabilitat pressupostària, 
com fan diverses estimacions de les balances fiscals de les CA. En qualsevol cas, 
la metodologia de la distribució dels ingressos i despeses serà la que marcarà 
les principals diferències en els resultats dels diferents mètodes d’estimació.

A continuació es presenten els resultats de l’estimació dels comptes del sector 
públic en les CA (Fernández, 2014) realitzada a partir del criteri de distribució 

Quadre 16. Comptes econòmics de l’Administració central i la Seguretat 
Social en les comunidades autònomes

2007 2011

Andalusia -4.234 -10.729
Aragó 757 -1.114
Astúries -1.163 -2.032
Balears 2.265 345
Canàries -1.095 -2.868
Cantàbria -194 -615
Castella Lleó -1.907 -4.112
Castella-la Manxa -1.157 -2.306
Catalunya 19.334 5.736
País Valencià 6.004 -1.872
Extremadura -2.931 -2.555
Galícia -4.245 -4.101
Madrid 21.014 7.054
Múrcia 356 -1.303
Navarra 439 -654
País Basc -327 -3.097
La Rioja -986 -239
Ceuta -631 -750
Melilla -611 -775
Extraregio* -4.864 -11.255
Espanya 25.824 -37.242

Saldo fiscal. Milions €

* Interessos del deute 
Font: Fernández (2014).
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segons la incidència de la càrrega impositiva, en el cas dels ingressos, i del flux 
monetari, en el cas de les despeses. Les dades es presenten per a l’any 2007 i 
per a l’any 2011 (darrer disponible) i permeten apreciar el caràcter cíclic que te-
nen aquests saldos fiscals. Els valors que es presenten no estan neutralitzats, 
és a dir, no estan ajustats per equilibrar el saldo total de l’Administració central 
i la Seguretat Social, i són, per tant, els valors obtinguts directament de l’esti-
mació. Cal tenir en compte també que el signe d’aquests saldos és el que s’ob-
té des del punt de vista de l’Administració i és l’invers del que ofereixen les ba-
lances fiscals, que presenten els resultats des del punt de vista de les CA. 
Finalment, advertir que els interessos del deute de l’Administració central i la 
SS no estan territorialitzats i figuren com a “Extra regió”.

Es poden apreciar els importants canvis que la crisi provoca en els comptes 
públics. El 2007, a escala estatal hi ha un superàvit fiscal de 25.824, mentre que 
al 2011 hi ha un dèficit de 37.242. La desagregació d’aquest saldo per CA mostra 
que l’Administració central i la Seguretat Social obtenen el 2007 a Catalunya un 
superàvit de 19.334 milions d’euros, mentre que el 2011 aquest superàvit se si-
tua en 5.736, una reducció relacionada amb els estabilitzadors automàtics da-
vant el retrocés de l’economia, amb uns menors ingressos impositius i de cotit-
zacions socials, i un augment de les prestacions socials.

La magnitud dels saldos fiscals es poden deure a factors diferents, per això és 
convenient, a més de la seva magnitud, saber què genera aquest diferencial 
entre aportacions fiscals i despeses públiques, i quina és la situació del PIB per 
capita en termes de les paritats de poder de compra de cada CA, que les esta-
dístiques oficials no faciliten.

També caldria preguntar-se en quina mesura el PIB per habitant d’una CA es 
deu a una productivitat més elevada o a una major incorporació del factor tre-
ball. En el cas de Catalunya, si es consideren les PPC-CAT, la productivitat apa-
rent del treball de la seva economia és similar a la d’Espanya, la qual cosa mos-
tra que el diferencial del PIB per capita s’explica només per una taxa d’ocupació 
superior de la població catalana. Per tant, els ingressos fiscals més elevats que 
s’obtenen a Catalunya es deuen al fet que hi ha més gent que treballa, una situ-
ació que és molt diferent si aquest diferencial fos degut a diferències impor-
tants de productivitat. Perquè quan el que hi ha és una major incorporació la-
boral s’ha de tenir en compte que cal fer front a unes necessitats més elevades 
en alguns serveis, com ara llars d’infants, residències per a gent gran..., i això la 
distribució actual de recursos públics no ho té en compte. I no només això, 
sinó que tampoc es tenen en compte els diferents nivells de preus que suporta 
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cada CA, els costos de congestió, la pressió en els preus dels habitatges...

El volum dels recursos públics en àmbits com ara les infraestructures, la recer-
ca i la innovació afecta directament la capacitat de l’economia catalana d’en-
frontar els nous reptes de futur. Una dada de referència en aquest sentit és el 
de la inversió pública a Catalunya dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) 
que, any rere any, està per sota fins i tot del seu pes poblacional (en el projecte 
dels PGE del 2018 es preveu un 13,3% del total). Però la distribució dels recursos 
públics té especialment conseqüències en la capacitat de fer front a les neces-
sitats socials, aguditzades ara per la menor ocupació respecte de la que hi ha-
via abans de la crisi i perquè bona part dels llocs de treball creats els darrers 
anys són precaris i de salaris baixos, amb diferències salarials que afecten espe-
cialment els joves i els col·lectius més vulnerables.

Les prestacions socials són el capítol més elevat de la despesa pública i en elles 
recau gran part de la redistribució de recursos públics entre CA. Al quadre 17 es 
presenten les dades de les prestacions socials per CA, que provenen del comp-
te de renda de les llars de la Comptabilitat regional de l’INE i inclouen les pres-
tacions socials monetàries i les prestacions socials en espècie que reben les 
llars. La gran part d’aquestes prestacions provenen del sector públic (91,3%); 
un 5,1% d’empreses financeres i no financeres i un 3,6% tenen el seu origen en 
institucions sense finalitat de lucre, segons dades del 2015.

El conjunt d’aquestes prestacions presenta un fort augment (de 5,5 punts per-
centuals del PIB espanyol) entre el 2007 i el 2015 per les conseqüències de la 
crisi. A escala de les CA els canvis entre els dos anys encara són més acusats. 
Les dades disponibles de l’INE no permeten diferenciar el caràcter contributiu i 
no contributiu d’aquestes prestacions socials ni tampoc la seva distribució fun-
cional. No obstant això, a partir de la informació del Ministeri d’Ocupació i Se-
guretat Social s’ha aïllat la part corresponent a les pensions contributives de 
jubilació, que conforma el grup més important. Els valors agregats mostren 
que el 2015 Catalunya va rebre unes prestacions socials en relació amb el seu 
PIB que estan entre els nivells més baixos (25,6%) de les CA, juntament amb les 
Illes Balears (25,1%) i la Comunitat de Madrid (21,7%). A l’extrem oposat, hi ha 
Astúries (43,6%) i Extremadura (42,6%). En termes de població es presenten les 
dades en valors corrents i deflactades pel nivells de preus de cada CA (a partir 
del treball de Costa et al., 2015), separant la part corresponent a les pensions 
contributives de jubilació de la Seguretat Social de la resta de prestacions. Les 
pensions de jubilació per habitant a Catalunya en euros corrents són un 21% 
superiors a la mitjana estatal. Això és deu, bàsicament, al fet que a Catalunya hi 
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ha un major volum de població que ha cotitzat i té dret a aquestes pensions. En 
canvi, en la resta de prestacions Catalunya està per sota de la mitjana estatal. 
El País Basc i Astúries són, de nou, les CA que tenen els nivells més alts. La dis-
tribució d’aquestes prestacions, un cop deflactades per als nivells de preus de 
cada CA, continua situant Astúries i el País Basc en les dues primeres posicions 
en pensions de jubilació, mentre que el nivell de Catalunya respecte de la mitja-
na se situa en aquest cas en un 12% per sobre. Pel que fa a la resta de prestaci-
ons, Astúries i Castella Lleó ocupen les primeres posicions, mentre que Catalu-
nya se situa un 10% per sota de la mitjana espanyola.

Aquesta distribució de prestacions deriva de les polítiques socials estatals, que 
es gestionen bàsicament a través dels Fons de la Seguretat Social. Les prestaci-
ons socials en espècie, representen el 41,2% de la despesa pública en prestaci-
ons socials i corren a càrrec de les administracions autonòmiques i locals. En 
qualsevol cas, aquestes dades posen de manifest que al marge de les pensions 

Quadre 17. Prestacions socials per comunitats autònomes

2007 2015 Jubilació Resta Jubilació* Resta*
Andalusia 28,7 35,3 71 95 76 102
Aragó 22,9 29,3 120 104 124 108
Astúries 33,0 43,6 171 116 195 132
Balears 20,5 25,1 76 93 76 94
Canàries 25,4 30,4 59 94 71 113
Cantàbria 27,8 36,2 123 107 125 107
Castella Lleó 27,4 34,7 122 107 138 121
Castella-la Manxa 26,7 33,8 73 95 86 112
Catalunya 20,9 25,6 121 98 112 90
València 25,1 31,4 86 96 92 103
Extremadura 34,9 42,6 70 109 88 136
Galícia 29,1 34,8 112 103 121 111
Madrid 17,7 21,7 111 98 97 85
Múrcia 25,5 31,9 65 97 69 103
Navarra 21,3 26,6 124 110 113 99
País Basc 23,9 30,2 162 127 151 118
Rioja 21,9 28,0 107 101 119 112
Ceuta 27,4 33,8 43 109 - -
Melilla 29,0 35,5 33 107 - -
Espanya 23,9 29,4 100 100 100 100

% s/PIB Euros per habitant. 2015. Espanya=100

* Dades corregits pels nivells de preus de cada CA (Costa, et al, 2015)
Font:  Compte de renda de les llars. CRE. INE i Ministeri d’ocupació i Seguretat Social.
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contributives de jubilació, meritades per les cotitzacions realitzades al llarg de 
la vida laboral, en la resta de prestacions per habitant Catalunya està per sota 
de la mitjana estatal, un fet que afecta directament el benestar de la seva po-
blació.

Finalment, una altra manera de situar el volum i la distribució funcional de les 
despeses socials a Catalunya en relació amb la mitjana espanyola i europea és a 
partir de la informació elaborada per l’Idescat sobre les despeses en protecció 
social a Catalunya (classificades segons el sistema europeu d’estadístiques de 
protecció social). Aquestes dades (que no inclouen les despeses d’ensenya-
ment) mostren que el 2014 el volum de despeses a Catalunya en protecció soci-
al era del 21,3% del PIB (un 24,9% a Espanya i un 27,5% a la UE-28). Només en el 
cas de les prestacions d’atur i de supervivència Catalunya està per sobre de la 
mitjana de la UE-28, fet que posa en evidència la distància en atenció social que 
separa Catalunya de la mitjana europea.

Quadre 18. Despesa en protecció social per funcions 
% s/PIB. 2014

Catalunya Espanya UE 28
Malaltia i assistència sanitària 5,3 6,5 8,0
Invalidesa 1,6 1,8 2,0
Vellesa 8,6 9,8 11,1
Supervivència 2,0 2,5 1,6
Família i fills 0,8 1,3 2,4
Atur 2,4 2,7 1,4
Habitatge 0,1 0,1 0,6
Exclusió social 0,5 0,2 0,5
Total 21,3 24,9 27,5

Font: Idescat i Eurostat (classificació segons el sistema europeu d’estadístiques de 
protecció social).

7. Conclusions

L’economia catalana ha recuperat els valors del PIB previs a la crisi, però el ni-
vell de PIB per habitant en relació amb la mitjana europea ha baixat de forma 
notable perquè el creixement acumulat per habitant a la UE-28 ha estat superi-
or. Tot i així, el PIB per capita de l’economia catalana continua sent superior a 
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la mitjana europea, però està lluny dels països i regions europeus més capda-
vanters. El model de creixement a Catalunya durant el període d’expansió dels 
primers anys del mil·lenni va esdevenir insostenible, i la crisi internacional va 
acabar de demostrar-ho. L’economia catalana va haver d’afrontar la crisi inter-
nacional (i l’afegida posteriorment a la zona euro) amb un fort endeutament 
(que encara persisteix) i amb un augment de la població important. Les empre-
ses catalanes han fet un esforç d’internacionalització i han guanyat productivi-
tat gràcies a una reassignació sectorial i productiva que està obtenint resultats 
positius. El model de creixement actual no és tan intensiu en treball com el 
previ a la crisi i això ha facilitat la millora de la productivitat, però al cost d’un 
nivell d’atur més elevat. D’altra banda, el procés de devaluació interna de l’eco-
nomia, al mateix temps que ha facilitat la competitivitat necessària per sortir 
de la crisi, ha comportat reduccions salarials i un increment de les desigualtats 
que, juntament, amb l’increment de l’atur han donat pas a un augment de les 
necessitats socials, amb uns recursos públics que s’han demostrat insuficients. 
En els darrers quatre anys l’economia catalana ha recuperat taxes de creixe-
ment del PIB importants i també de creació de llocs de treball. En aquest sen-
tit, és important destacar l’augment net de l’ocupació en serveis intensius en 
coneixement, fet que mostra l’aposta de moltes empreses cap a un model més 
productiu i tecnològic, que és la clau de futur per a una millora de la productivi-
tat i, en definitiva, per a un model econòmic més sostenible. Els canvis tecnolò-
gics que s’estan produint en tots els àmbits de l’economia i de la societat de la 
mà de la digitalització i de l’avanç de la intel·ligència artificial estan modificant 
el mapa productiu a escala mundial, en el que es coneix com una nova fase o 
era tecnològica, que duu per nom Indústria 4.0. L’economia catalana hi està 
apostant i té potencialitats: una massa crítica industrial, un model de recerca 
de reconeguda excel·lència, una proporció elevada de població amb formació 
universitària, una metròpoli amb un clima i una oferta cultural i econòmica 
atractiva per treballar-hi i captar talent internacional, una localització privile-
giada...

Catalunya té les potencialitats per millorar la seva economia i les condicions de 
vida de la seva població, però això no serà suficient sense la iniciativa i els re-
cursos públics necessaris per fer-ho possible.
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Resum

Les perspectives sobre el potencial de creixement de l’economia catalana es troben 
condicionades en bona mesura pel context demogràfic, la qualitat dels factors de 
producció i el creixement de la productivitat total dels factors (PTF). La baixa pro-
ductivitat del capital és, des de l’any 2000, la principal font de divergència en l’evolu-
ció de la PTF de l’economia espanyola respecte a la de les economies més dinàmi-
ques, com la nord-americana (Serrano et al., 2017). Els resultats per al cas català 
també assenyalen la mateixa tendència, tot i presentar una productivitat del capital 
destacada dins del conjunt de l’Estat. L’esforç inversor ha disminuït des de l’esclat 
de la gran crisi, si bé la reorientació del patró inversor ens permet ser més optimistes 
pel que fa a la productivitat del capital.

1. Introducció

La crisi financera global i del deute sobirà als estats europeus ha minvat el crei-
xement potencial de les economies europees. La recuperació econòmica s’es-
tà estenent a escala internacional, si bé la majoria d’Estats Membres de la UE 
no han recuperat encara el ritme de creixement registrat al llarg de la dècada 
prèvia a l’esclat de la crisi (Van Ark i Jäger, 2017). Aquest debat també cal em-
plaçar-lo a escala global, on s’evidencia una tendència a llarg termini cap a 
l’alentiment del creixement potencial i de l’aportació del component tecnolò-
gic de les principals economies avançades (Bergeaud et al., 2017). El balanç de 
l’economia catalana en termes de productivitat assenyala tendències similars, 
si bé el punt de partida i les dinàmiques més recents presenten singularitats 
que val la pena explorar.

Les perspectives de creixement de l’economia catalana així com per al conjunt 
de la UE depenen en gran mesura de la contribució de la productivitat total 
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dels factors (d’ara endavant, PTF) i la qualitat dels factors de producció. De fet, 
Van Ark i Jäger (2017) assenyalen ambdós elements com a principals motors 
del creixement del PIB de la UE al llarg del quinquenni 2017-2021, a diferència 
dels darrers 15 anys. Els estudis més recents que aborden el creixement del PIB 
potencial per al cas català i espanyol ens confirmen aquest alentiment en les 
perspectives de creixement a mitjà i llarg termini (vegeu Mussons Olivella, 
2015, i Cuadrado i Moral-Benito, 2016, respectivament). Tal i com s’ha esmen-
tat, aquest alentiment no és un fenomen exclusiu de l’economia catalana i es-
panyola, sinó que és una situació estesa a escala europea i internacional lligada 
a la dinàmica continguda de la productivitat, de la població així com als efectes 
sobre el creixement econòmic de la Gran Recessió i la crisi del deute europeu. 
En aquest sentit, per al cas que ens ocupa també convé destacar el paper de la 
histèresi del mercat de treball sobre la dinàmica de la taxa d’atur estructural i, 
per tant, sobre el creixement a mitjà termini, sobretot si els episodis d’atur de 
llarga durada persisteixen al llarg del temps (vegeu p. ex. Jimeno, 2015).

El treball que es presenta examina l’evolució de la productivitat de l’economia 
catalana des de l’any 2000 i duu a terme una valoració de la contribució de la 
qualitat dels factors de producció, tot seguint el plantejament de Serrano et al. 
(2017). A grans trets, els comptes econòmics ens indiquen que el PIB de l’eco-
nomia catalana creix des de l’any 2000 a un ritme mitjà de l’1,6% (variació no 
acumulativa), amb una contribució molt modesta de la productivitat total dels 
factors (de 0,2 punts percentuals de mitjana segons dades de l’Idescat i el De-
partament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda). Per tant, l’acumulació 
del conjunt de factors de producció ha estat la principal font de creixement de 
l’economia. Aquesta modesta aportació de la productivitat és compartida amb 
l’economia espanyola i la zona euro (amb un avenç de la PTF de 0,1 i 0,2 punts 
percentuals, respectivament), si bé ens allunya dels avenços al conjunt de la 

Quadre 1. Evolució de la productivitat total dels factors a Catalunya i al seu 
entorn (mitjana anual de les aportacions a la variació interanual del PIB, en 

punts percentuals)

Catalunya Espanya UEM-19 UE-28 Estats Units
2001-2016 0,2 0,1 0,2 0,4 0,6

    2001-2006 0,3 -0,2 0,4 0,9 0,8
    2007-2009 -2,1 -0,5 -1,3 -1,3 -0,6
    2010-2016 1,2 0,6 0,7 0,8 0,9

Font: elaboració a partir de dades de l’Idescat i del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, i de la Comissió Europea (AMECO).
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Unió Europea i els Estats Units. L’evolució comparada per subperíodes ens as-
senyala l’estancament de la productivitat de l’economia catalana durant l’eta-
pa expansiva, una caiguda més accentuada durant els primers anys de la darre-
ra crisi i una recuperació més intensa des del 2010.

La baixa productivitat del capital és des de l’any 2000 la principal font de diver-
gència en l’evolució de la PTF de l’economia espanyola respecte la de les eco-
nomies més dinàmiques, com la nord-americana (Serrano et al., 2017). Els re-
sultats per al cas català també assenyalen la mateixa tendència, tot i presentar 
una productivitat del capital destacada dins del conjunt de l’Estat, tal i com ens 
indiquen Matas i Raymond (2018).

Les perspectives per a la productivitat del capital depenen en gran mesura de 
l’esforç inversor així com de llur composició. Les dades més recents ens indi-
quen un alentiment significatiu de l’esforç inversor d’ençà de l’esclat de la crisi. 
No obstant això, es constata que aquest alentiment es concentra en els actius 
lligats a la construcció, i de fet des de l’any 2008 es pot apreciar una reorienta-
ció del patró d’inversió cap als actius materials i immaterials més productius, 
en sintonia amb la tendència de les principals economies avançades (vegeu 
Serrano et al., 2017). Els avenços són significatius però encara queda marge de 
millora quant a l’esforç inversor en actius immaterials. En definitiva, el canvi en 
el patró d’inversió és favorable per al creixement econòmic, si bé els efectes 
sobre el conjunt de l’estoc de capital són limitats, atès l’excés d’inversió en ac-
tius immobiliaris (de llarga vida útil) durant la darrera etapa expansiva.

El treball s’estructura en 5 apartats. Després de la metodologia, al tercer apar-
tat s’examina la productivitat aparent del treball, al quart apartat la productivi-
tat aparent del capital i al cinquè la productivitat totals del factors. Les conclu-
sions i les referències bibliogràfiques tanquen l’anàlisi.

2. Metodologia

La PTF, sota els supòsits habituals de rendiments constants a escala i de mer-
cats de productes i factors perfectament competitius, es pot expressar com la 
suma d’ambdues productivitats aparents ponderades, la del treball i la del ca-
pital, per la participació sobre la renda de cadascun dels factors de producció.

(1) 
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(2) 

(3) 

L’anàlisi de la PTF és, per tant, un residu que depèn de la mesura dels factors de 
producció (d’aquí la denominació estesa d’aquest indicador com a “residu de 
Solow”). Per aquest motiu és d’especial interès valorar fins a quin punt els can-
vis en la qualitat dels factors de producció incideixen en la mesura d’aquest in-
dicador d’eficiència global. Les dades de la Fundació Bancaja-Ivie i la Fundació 
BBVA-Ivie ens permeten dur a terme aquesta anàlisi mitjançant la mesura dels 
anomenats serveis del treball (L*) i del capital (K*). D’una banda, els serveis del 
treball recullen la suma ponderada del capital humà de totes les persones ocu-
pades, en què les ponderacions s’aproximen amb el salari relatiu de cada per-
sona respecte de les persones ocupades amb menys anys de formació. De l’al-
tra, els serveis del capital o estoc de capital productiu recullen els canvis en la 
composició de l’estoc de capital i la diferent capacitat de produir serveis de 
cada actiu; per a més detall sobre la metodologia vegeu Fundació Bancaja i Ivie 
(2014) i Fundació BBVA i Ivie (2017). D’aquesta manera s’obté una nova mesura 
de la PTF (PTF*) corregida pels canvis en la qualitat dels factors de producció.

(4) 

Aquesta mesura (PTF*) no és comparable amb l’estadística oficial de l’Idescat i 
el Departament de la VEH (que segueix la metodologia de la Comissió Euro-
pea), atès que el factor treball es mesura en persones en comptes de llocs de 
treball equivalents a temps complet. És per aquest motiu que s’ofereix una ter-
cera aproximació a la PTF de l’economia catalana (PTF**), sense incorporar els 
canvis en la qualitat dels factors de producció.

(5) 

en què L** recull el nombre de persones ocupades i K** l’estoc de capital net. 
En aquestes dues darreres mesures (PTF* i PTF**) s’empren les dades del PIB 
de l’Idescat, de l’estoc de capital sense incloure els actius residencials de la 
Fundació BBVA-Ivie, del factor treball de la Fundació Bancaja-Ivie i, en darrer 
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terme, de les participacions sobre la renda de cadascun dels factors de produc-
ció a partir de la proposta de De la Fuente (2016).

3. La productivitat aparent del treball

Les dades comparades de productivitat aparent del treball (vegeu el Quadre 2, 
i en particular les dades que es basen en el PIB de l’Idescat i les paritats de po-
der de compra de Costa et al., 2015) assenyalen que la posició de l’economia 
catalana es troba lleugerament per sobre de la mitjana dels països que confor-
men l’OCDE (2,9 punts l’any 2015), una vegada s’han tingut en compte les dife-
rències en les paritats de poder de compra. No obstant això, persisteix un dife-
rencial destacable amb la zona euro (de gairebé 11 punts) i amb l’economia 
referent en termes de productivitat, això és els EUA (de 23 punts).

Quadre 2. Productivitat aparent del treball per hora treballada. Any 2015

Idescat /INE

€ $ PPC 
Estimació 

$ PPC EUA=100 OCDE=100
Catalunya (PIB Idescat) 38,5 - - - -
  amb PPC Espanya - - 57,6 84,3 112,7
  amb PPC Catalunya1 - - 52,6 76,9 102,9
Catalunya (PIB INE) 37,2 - - - -
  amb PPC Espanya - - 55,6 81,4 108,8
  amb PPC Catalunya1 - - 50,8 74,3 99,4
Espanya 34,3 51,3 - 75,1 100,4
Zona euro - 59,0 - 86,3 115,5
Unió Europea - 52,8 - 77,3 103,4
EUA 68,3 - 100,0 133,8
OCDE - 51,1 - 74,7 100,0

OCDE

Font: elaboració a partir de dades de l’Idescat, INE, OCDE i Costa et al. (2015).
1. Segons Costa et al. (2015) la paritat de poder de compra entre Catalunya i Espanya és 
1,085 (any 2012).
L’actualització d’aquesta paritat per al 2015 es duu a terme mitjançant l’evolució diferencial 
en termes d’IPC, i com a resultat aquesta paritat se situa en 1,095.

Aquest diagnòstic, però, difereix segons la grandària de l’empresa i el sector 
d’activitat, tal i com mostren les dades de l’OCDE (2017) per a l’economia espa-
nyola. Les dades mostren una forta associació entre dimensió i productivitat, i 
uns millors registres per al cas de la indústria. La comparativa amb els princi-
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pals socis comercials (França, Alemanya, Regne Unit, Portugal, Itàlia) posa de 
manifest una productivitat relativament baixa de les microempreses, situació 
que millora amb la grandària. De fet, per al cas de les empreses més grans de la 
indústria fins i tot la productivitat aparent del treball se situa per sobre de la 
d’aquests països. Aquesta diagnosi és preocupant atesa la importància desta-
cada de les microempreses en termes d’ocupació. Per al cas espanyol, aques-
tes concentren l’any 2016 el 41,2% de l’ocupació, en contrast amb el 29,8% al 
conjunt de la UE (Comissió Europea, 2017).

No obstant això, és convenient complementar la radiografia d’aquesta situació 
a partir d’altres fonts d’informació com Eurostat per al cas de la productivitat 
aparent del treball, i Amadeus i Compnet per a la PTF (vegeu el Gràfic B.2 de Mo-
ral-Benito, 2016). Aquestes fonts confirmen la caracterització esmentada, si bé 
són encara més desfavorables en termes de PTF. En aquest darrer cas es mani-
festen diferencials de productivitat més elevats, per sobre dels 20 punts en gai-
rebé totes les categories, incloses les empreses manufactureres de més grandà-
ria (en aquest cas respecte del conjunt conformat per Alemanya, França i Itàlia).

L’evidència empírica més recent (precisament, Moral-Benito, 2016) ens indica, 
però, que la dimensió no condueix per si mateixa a millores en la productivitat, 
sinó més aviat a la inversa. Per tant, la baixa productivitat de les empreses es-
panyoles esdevé una barrera per al creixement de la dimensió empresarial en 
sentit ampli (és a dir, una barrera a l’expansió de tots els segments d’empreses 
i no exclusivament de les ubicades a prop dels llindars amb implicacions regula-
tòries i fiscals). Una altra barrera destacable al creixement de les empreses és 
el model organitzatiu de les empreses espanyoles (vegeu Salas Fumás, 2016). 
Aquestes empreses es caracteritzen (en termes generals) per un model orga-
nitzatiu excessivament jeràrquic, en què els costos de direcció creixen molt rà-
pidament amb la grandària de les empreses. Un marc de relacions laborals més 
descentralitzat, on predomini la confiança mútua, és necessari per afavorir un 
teixit empresarial amb empreses més grans i productives.

Aquesta perspectiva empresarial també ens aporta informació molt rellevant 
per entendre la dinàmica de la productivitat aparent del treball. L’anàlisi per al 
cas espanyol que presenta Hernández de Cos (2016) ens assenyala que una 
part important dels canvis en l’eficiència pot ser atribuïda a l’entrada i sortida 
d’empreses. A grans trets, es pot apreciar una dinàmica empresarial amb unes 
pautes que s’han mantingut en termes qualitatius, si bé hi ha canvis destaca-
bles en la caracterització d’aquesta dinàmica. Les empreses que es mantenen 
en el mercat són les més productives, ara i abans de la crisi, a diferència de les 
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que entren i surten. Ara bé, des de l’any 2008, la productivitat de les que en-
tren és més elevada (en relació amb les empreses que van entrar al llarg de la 
darrera etapa expansiva) mentre que la productivitat de les que surten és més 
baixa. Segons aquesta anàlisi, la recuperació de la productivitat aparent del 
treball dels darrers anys es pot atribuir sobretot a la desaparició d’empreses 
poc productives des de l’any 2008.

Les dades de l’Idescat & VEH ens confirmen les tendències agregades que 
s’han comentat, és a dir, un estancament de la productivitat aparent del treball 
fins al 2008 i un rellançament d’aquesta fins al 2015. La millora de la productivi-
tat aparent del treball seria de més de 20 punts en el conjunt del període 2000-
2016. La mesura de la productivitat del treball que incorpora els canvis en la 
qualitat d’aquest factor de producció (Y/L Ivie*) ens indica una contribució ne-
gativa de la qualitat durant la darrera etapa expansiva que s’ha contrarestat 
des de l’esclat de la crisi. De fet, al llarg del període 2000-2013 la contribució de 
la qualitat dels factors de producció assoliria 5,5 punts.

Gràfic 1. Evolució de la productivitat aparent del treball 
(ennombres índex, any 2000=100)
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Notes: la productivitat aparentdel treball s’obté en euros constants del 2010. La mesura de 
la productivitat que ofereix l’estadística oficial  (Idescat & VEH)  no incopora canvis en la 
qualitat dels factors de producció. 
* Mesura corregida per canvis en la qualitat dels factors de producció.
** Mesura sense correcció del canvis en la qualitat dels factors de producció, comparable 
amb la mesura *.
Font: elaboració a partir de dades de l’Idescat i del Departamentde la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, Fundació Bancaja i Ivie (2014).
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Per acabar aquestes notes sobre la dinàmica de la productivitat aparent del 
treball, també cal tenir presents altres determinants no menys rellevants com 
són la qualitat de l’educació, el funcionament del mercat de treball així com 
l’aprofitament que les empreses fan del capital humà. En relació amb la quali-
tat de l’educació, com assenyalen Choi i Escardívul (2018), convé ressaltar els 
resultats del Programa per a l’Avaluació Internacional de les Competències 
dels Adults (PIAAC) de l’OCDE, que explora fins a quin punt els anys d’educació 
es traslladen en competències efectives. Els resultats d’aquesta avaluació indi-
quen que les competències dels adults del nostre país es troben entre les més 
baixes de l’OCDE. La forta segmentació del mercat de treball i l’excés de tem-
poralitat i rotació (tant en el cas català com espanyol) tampoc afavoreixen mi-
llores en la productivitat. I finalment, convé posar sobre la taula les mancances 
relacionades amb la qualitat de la gestió empresarial, que condicionen l’aprofi-
tament que les empreses fan del capital humà. Bloom et al. (2016) aporten evi-
dència de la rellevància de la qualitat de la gestió empresarial com a factor de-
terminant del diferencial de productivitat entre els EUA i altres països. En 
aquest sentit convé tenir presents algunes dades relacionades amb la forma-
ció dels empresaris i directius per al cas català (vegeu Reig Martínez, 2017). El 
percentatge d’empresaris amb estudis superiors segueix sent molt baix (al vol-
tant del 40% l’any 2015), tot i que cal reconèixer una millora destacable respec-
te de l’any 2000, fet que contrasta amb la formació dels directius (un 80% dels 
quals disposen d’estudis superiors).

4. La productivitat aparent del capital

L’economia catalana ha estat sotmesa a un intens procés de capitalització que 
l’ha situat l’any 2013 en una relació capital-output similar a la de les principals 
economies avançades. Aquest intens procés de capitalització no ha vingut 
acompanyat per increments del producte de la mateixa intensitat, fet que s’ha 
traduït en una caiguda de la productivitat del capital (a tall d’exemple, entre 
els anys 2000 i 2013 el PIB creix un 17% mentre que l’avenç de l’estoc de capital 
net és del 40%). Aquest retrocés de la productivitat aparent del capital és des-
tacable, i en especial si ens fixem en l’evolució d’aquesta en economies de re-
ferència com la francesa, la nord-americana o l’alemanya (vegeu Quadre 3). En 
les dues primeres el retrocés és molt moderat mentre que la darrera registra 
una lleugera millora de la productivitat del capital en aquest període. El cas es-
panyol destaca en sentit contrari, amb una productivitat força inferior a la ca-
talana, atès que presenta gairebé el mateix ritme de creixement del PIB que 
l’economia catalana però per contra l’avenç de l’estoc de capital net entre els 
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anys seleccionats és gairebé 9 punts superior. En aquest sentit cal fer notar 
que el criteri d’assignació de les inversions de l’Estat no ha estat precisament 
relacionat amb l’eficiència.

Matas i Raymond (2018) aporten evidència d’aquesta relació per al cas espa-
nyol en l’àmbit de les infraestructures de transport, és a dir, evidència sobre 
una productivitat marginal del capital més elevada a les províncies amb més 
renda, i en particular per al cas català. Aquest resultat posa de manifest que 
l’ús de la política d’infraestructures com a política regional genera una pèrdua 
en termes d’eficiència. Una manera senzilla de veure aquesta relació és la se-
güent (partint de la notació de l’apartat 2, sota el supòsit que la resta de varia-
bles romanen constants davant una variació marginal de K):

(6) 

En altres paraules, la productivitat marginal del capital recull l’efecte d’aug-
mentar en un euro l’estoc de capital. L’efecte en termes d’output serà més ele-
vat com més elevada sigui la productivitat aparent del capital.

Quadre 3. Productivitat aparent del capital a Catalunya i el seu entorn: 
nivells i evolució entre l’any 2000 i 2013

2000 2013 PIB
Estoc de capital 

net
Catalunya Ivie 0,40 0,33 17,1 40,4
Espanya Ivie 0,37 0,29 17,6 49,2
Espanya AMECO 0,35 0,26 17,6 53,3
França 0,36 0,33 16,0 27,0
Alemanya 0,34 0,34 14,5 11,7
Estats Units 0,45 0,42 24,3 33,2

Productivitat aparent del capital
Creixement en el període

2000-2013 
(% de variació interanual)

Font: elaboració a partir de dades d’Idescat, FBBVA-Ivie i AMECO.
Nota: l’estoc de capital net inclou els actius residencials.

L’intens procés de capitalització de l’economia catalana queda reflectit en el 
quadre 4, en el qual es pot apreciar un augment molt destacable de tots els 
actius. En termes absoluts cal destacar entre els anys 2000 i 2013 l’avenç dels 
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actius relacionats amb l’habitatge, altres construccions (naus, polígons, lo-
cals...) i infraestructures. En termes relatius destaca l’avenç dels actius immate-
rials, en especial lligats a l’R+D, i de les infraestructures. La comparació amb 
l’economia espanyola ens indica que l’economia catalana perd pes en totes les 
categories tret de les infraestructures.

Quadre 4. Dotació de l’estoc de capital net per tipus d’actiu. Any 2000 i 2013

% de 
variació 

interanual

% sobre l'estoc 
total de Catalunya

% sobre l'estoc 
d'Espanya

2000 2013 2000-2013 2000 2013 2000 2013

Total 429 602 40,4 100 100 18,5 17,4
Actius materials 417 578 38,6 97,1 95,9 18,3 17,2
Habitatge 206 273 32,3 48,0 45,3 18,3 16,5
Infraestructures 32 55 68,4 7,6 9,1 13,4 15,7
Altres construccions 124 181 45,5 29,0 30,0 19,5 18,7
Equip de transport 11 13 24,8 2,5 2,2 16,8 15,7
Maquinària, equipament i altres 43 56 30,2 10,1 9,3 21,0 18,6
Actius immaterials 12 25 98,5 2,9 4,1 23,6 21,0
Programari 4 6 67,1 0,9 1,1 21,6 17,1
R+D i altres 9 18 112,6 2,0 3,0 24,5 22,8

Miliards € 2010

Font: FBBVA-Ivie.

L’evolució de la productivitat aparent del capital (Y/K) és especialment preocu-
pant, amb una caiguda de més de 10 punts entre els anys 2000 i 2016 segons 
estimacions de l’Idescat & VEH. La caiguda és encara més accentuada si pre-
nem en consideració els canvis en la qualitat dels factors de producció. En 
aquest cas (amb dades fins al 2013), els canvis en la qualitat s’han fet notar a 
partir de 2010. És a dir, a partir de l’esclat de la crisi les inversions (com veurem 
més endavant) s’han orientat cap a actius més productius, si bé l’efecte sobre 
l’estoc és limitat atès l’excés d’inversió en actius immobiliaris (de llarga vida 
útil) durant la darrera etapa expansiva

Quins són els factors que expliquen aquest retrocés tan marcat de la producti-
vitat aparent del capital? Serrano et al. (2013) avaluen diferents hipòtesis per a 
l’economia espanyola i descarten la del crowding-out en actius relacionats amb 
la maquinària i els béns d’equipament (fet que també podem confirmar amb 
les dades per a Catalunya, atès que aquests actius creixen un 30% entre els anys 
2000 i 2013). En canvi, aquests autors posen de manifest els efectes negatius 
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de la sobreinversió en actius immobiliaris no residencials (que, en part, queden 
reflectits en l’intens avenç de la categoria altres construccions, d’un 45,5%) i la 
baixa productivitat del teixit empresarial (vegeu la valoració de l’apartat 3). 
Quant a la primera, aquests autors assenyalen que l’afectació d’aquesta so-
breinversió és generalitzada a escala sectorial (i en particular pel que fa a les 
inversions en altres construccions i actius relacionats).

Les perspectives per a la productivitat aparent del capital són favorables si ens 
atenem al nou patró inversor que emergeix des de l’esclat de la crisi, i que, de 
fet, s’apunten en l’evolució de la productivitat del capital (projectada per 
l’Idescat & VEH) a partir de l’any 2013. Una primera exploració amb dades pro-
vinents dels comptes econòmics anuals de l’Idescat ens posa de manifest 
l’evolució del conjunt de la formació bruta de capital, que assoleix un màxim 
l’any 2007 (gairebé el 30% del PIB) i cau a mínims l’any 2013 (al voltant del 17%). 
Aquest retrocés, però, es concentra en els actius lligats al sector de la cons-
trucció. De fet, les dades comparades de l’esforç inversor en béns d’equipa-
ment i altres actius ens indiquen un bon posicionament de l’economia catala-
na. Així, la formació bruta de capital en béns d’equipament i altres actius (en % 
del PIB) se situa en l’11,2% el 2016, per sobre d’Espanya (10,0%) i la zona euro 

Gràfic 2. Evolució de la productivitat aparent del capital 
(en nombres índex, any 2000=100)
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Notes: vegeu Gràfic 1.
Font: elaboració a partir de dades de l’Idescat i del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, i Fundació BBVA i Ivie (2017).
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(10,3%). Per davant de Catalunya, destaquen els Estats Units. A més, els regis-
tres comparats en aquesta categoria són bastant destacables al llarg del perío-
de analitzat (2000-2016).

Gràfic 3. Esforç inversor a Catalunya i el seu entorn al llarg  
de període 2000-2016 (en % del PIB)
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Nota: * Inclou la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d’existències.
Font: Elaboració a partir de dades de l’Idescat i AMECO.

Aquest canvi en el patró d’inversió també queda reflectit en la segmentació 
que distingeix els actius materials dels actius immaterials. No cal dir que 
aquests darrers són cabdals per a l’impuls d’una economia basada en el conei-
xement i orientada cap als segments de les cadenes de valor global en els quals 
es concentra el valor afegit. En aquest sentit Serrano et al. (2017) posen de 
manifest que la inversió en aquest tipus d’actius se situa al voltant del 5% del 
PIB en economies com la finlandesa, la sueca, la nord-americana, la francesa o 
la danesa. El cas català queda lluny dels estàndards de les economies més 
avançades però es constata un apropament entre els anys 2000 i 2013. Així, 
fins a l’esclat de la crisi la inversió en actius immaterials se situa molt per sota, 
en el 2,2% de mitjana en el període 2000-2007. Des de l’esclat de la crisi, tot i el 
retrocés de la inversió en termes agregats, es pot apreciar un avenç significatiu 
de la inversió en aquests actius que augmenten fins al 2,8%. La situació per al 
conjunt de l’economia espanyola es força similar quant a la dinàmica de l’es-
forç inversor en actius immaterials. No obstant això, encara hi ha recorregut 
per assolir els estàndards esmentats.
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Quadre 5. Esforç inversor en actius material i immaterials 
(en % del PIB, mitjana del període indicat)

Actius
materials

Actius
 immaterials

Total

Catalunya
    2000-2007 22,2 2,2 24,4
    2008-2013 17,4 2,8 20,2
Espanya
    2000-2007 25,3 2,1 27,4
    2008-2013 20,4 2,7 23,0

Font: elaboració a partir de dades de la FBBVA-Ivie, INE i Idescat.

5. La productivitat total dels factors

Les estimacions comparades del nivell relatiu de la PTF, només disponibles per 
a l’economia espanyola (vegeu p. ex. Serrano Martínez et al., 2017), ens indi-
quen que la PTF espanyola es troba l’any 2015 al voltant del 44%, per sota de la 
dels Estats Units i del 32% de la UE-15. Quant a la dinàmica, els mateixos autors 
assenyalen que des de l’any 2000 la PTF del conjunt de l’Estat passaria a diver-
gir respecte de la de les principals economies avançades.

No podem efectuar una comparativa internacional similar per a l’economia ca-
talana, atès que cal garantir la homogeneïtat de cadascuna de les variables que 
entren a l’anàlisi, però sí que podem fer una primera aproximació al diferencial 
amb la PTF de l’economia espanyola. El procediment a seguir ve descrit per la 
proposta de Pérez García et al. (2006):

(7)   

en què els subíndexs “i” i “j” representen Catalunya i Espanya respectivament.

Aquest diferencial se situa al voltant del 12% al llarg del període que va des dels 
anys vuitanta fins al 2013, en el qual cal distingir dos períodes diferenciats. 
D’una banda, un procés de convergència fins a l’any 2000 (que coincideix gai-
rebé amb l’entrada a la zona euro) i un procés de divergència d’ençà d’aquesta 
data. Aquesta divergència recull principalment un deteriorament més destacat 
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de la productivitat aparent del capital al conjunt de l’economia espanyola, que 
molt probablement reflecteix amb més intensitat l’esmentat excés d’inversió 
en actius improductius.

Gràfic 4. Diferencial en la PTF de Catalunya respecte d’Espanya 
(en % sobre la PTF d’Espanya)
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Nota: vegeu Gràfic 1.
Font: elaboració a partir de dades de l’Idescat i del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, INE, Fundació Bancaja i Ivie (2014), Fundació BBVA i Ivie (2017), i de la 
Fuente  (2016).

A continuació (vegeu el Gràfic 5) es presenta l’evolució de la PTF i els compo-
nents que la conformen des de l’any 2000. És interessant veure com la PTF ha 
seguit la trajectòria creixent de la productivitat aparent del treball fins a l’any 
2006, any a partir del qual la caiguda de la productivitat aparent del capital do-
mina la trajectòria de la PTF. Aquesta situació és atípica respecte de les econo-
mies de l’entorn (tret de l’economia espanyola), atès que l’estabilitat de la pro-
ductivitat aparent del capital es considera un fet estilitzat que encaixa amb la 
hipòtesi del progrés tècnic neutral de Harrod. No obstant això, aquesta estabi-
litat cada vegada s’està posant més en qüestió, i en particular quan es conside-
ren els canvis en la qualitat dels factors de producció, és a dir, l’evolució de la 
ràtio ouput-serveis del capital (vegeu Serrano et al. 2017). Aquest qüestiona-
ment és, en tot cas, de caràcter moderat, i en cap cas la productivitat aparent 
del capital arriba a dominar l’evolució de la PTF.

El conjunt de mesures de la PTF que es presenten posa de manifest tendències 
a mitjà termini similars i alhora posa de manifest el paper de la qualitat dels 
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factors de producció com a motor impulsor de la PTF (ens referim a la PTF no 
corregida pels canvis en la qualitat dels factors de producció, això és PTF 
Ivie**) des del 2010. Per al conjunt del període 2000-2013, la contribució de la 
qualitat dels factors de producció se situa al voltant de 4 punts percentuals.

Les dades de l’Idescat & VEH sobre la PTF distingeixen dos períodes clarament 
diferenciats: caiguda fins al 2009 i recuperació intensa fins al 2016. Per al con-
junt del període analitzat (2000-2016), Idescat & VEH situa la contribució de la 
PTF en gairebé 4 punts percentuals. Aquesta tendència favorable dels darrers 
anys també ve recollida en les mesures basades principalment amb dades de 
l’Ivie. Ambdues mesures assenyalen una tendència a l’alça, si bé la mesura cor-
regida per la qualitat en els factors de producció recull la recuperació de la PTF 
a partir del 2013.

Quins són els factors que expliquen aquests registres tan baixos de la PTF en la 
darrera etapa expansiva? La literatura per al cas espanyol (vegeu García-Santa-
na et al., 2016) assenyala el deteriorament en l’assignació de recursos entre 
empreses com a principal factor explicatiu d’aquesta caiguda, és a dir, l’assig-
nació ineficient del factor treball i capital entre empreses. Aquests autors duen 
a terme una anàlisi amb microdades d’empreses de la Central de Balanços del 

Gràfic 5. Evolució de la PTF i de la contribucions de la productivitat aparent 
del treball i del capital a la PTF (en nombres índex, any 2000=100)
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Nota: vegeu Gràfic 1.
Font: elaboració a partir de dades de l’Idescat i del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, Fundació Bancaja i Ivie (2014), Fundació BBVA i Ivie (2017), i de la 
Fuente (2016).
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Banc d’Espanya que posa de manifest que la distorsió en l’assignació de recur-
sos va ser especialment destacable en els sectors més exposats a la corrupció 
(l’anomenat capitalisme extractiu). Dos fets il·lustren especialment aquestes 
distorsions assignatives: el primer, la creixent dispersió en la productivitat del 
capital entre les empreses que pertanyen a un mateix sector al llarg del perío-
de 1995-2007, i el segon, el fet que el creixement del VAB de les empreses va 
ser inversament proporcional a la seva PTF inicial al llarg del període 2001-2007. 
També cal destacar un exercici contrafactual que posa de manifest que una 
assignació adequada dels recursos hagués permès a l’economia espanyola un 
avenç de la PTF similar al dels Estats Units (al llarg del període 1995-2007). Des 
de la perspectiva micro també cal destacar l’aportació d’Hernández de Cos 
(2016), qui assenyala l’impacte negatiu de la reassignació de factors de produc-
ció cap a sectors amb nivells de productivitat més baixos, en concret pel que fa 
al període 2001-2007.

La recuperació des de l’esclat de la crisi, com s’ha apuntat anteriorment, vin-
dria explicada en una primera fase per la dinàmica en l’entrada i sortida d’em-
preses (l’entrada es concentraria en empreses més productives que en la dar-
rera etapa expansiva i la sortida es concentraria en empreses menys 
productives). És encara molt prematur establir els factors que expliquen el 
creixement sostingut de la PTF dels darrers anys, però una possible explicació 
podria lligar-se al nou patró inversor que s’està dibuixant des de l’esclat de la 
crisi. Són elements, però, que convindria valorar amb una anàlisi més detalla-

Gràfic 6. Evolució de la productivitat total dels factors 
(en nombres índex, any 2000=100)
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Font: vegeu Gràfic 5.
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da, i en tot cas serà un repte mantenir en endavant aquestes aportacions tan 
destacables.

6. Conclusions

Aquest treball examina l’evolució de la productivitat de l’economia catalana 
des de l’any 2000 en un sentit ampli, és a dir, s’explora la posició relativa i la di-
nàmica de la PTF, la productivitat aparent del treball i la del capital. Els nivells 
ens indiquen una posició relativa destacable de la PTF dins del conjunt de l’Es-
tat, però amb marge de millora respecte a la UE-15 i l’economia nord-america-
na (que és la que marca la frontera tecnològica). L’evolució de la PTF a Catalu-
nya presenta uns registres pobres fins a l’esclat de la crisi, per recuperar-se 
amb força des d’aleshores. La productivitat del capital ha estat la principal font 
de divergència amb les economies més dinàmiques, si bé la reorientació del 
patró inversor podria afavorir un procés de convergència amb el nivell d’efici-
ència d’aquestes economies.

La productivitat, entesa en un sentit ampli, és un repte europeu però també 
català, i que requereix reforçar les bases d’un nou patró de creixement que 
sembla dibuixar-se des de l’esclat de la crisi. En aquest sentit, el disseny de la 
política econòmica juga un paper clau a l’hora d’impulsar mesures que l’afavo-
reixin:

a)  millores en la qualitat dels factors de producció, tant pel que fa al capital 
humà com pel que fa a la inversió en els actius materials i immaterials més 
productius (és a dir, la inversió en béns d’equipament, infraestructures es-
tratègiques, programari, projectes d’R+D i millores organitzatives);

b)  millores en la gestió empresarial que estableixin un marc de relacions labo-
rals més basat en la confiança que l’actual (Salas Fumás, 2006); i

c)  una regulació adequada dels mercats de productes, serveis i factors que 
afavoreixi les activitats productives amb més rendibilitat social.

A tal fi, serà cabdal l’encert en les accions dels governs, però també de les em-
preses, en un sentit ampli: encert a Catalunya, però també en el conjunt de 
l’Estat i la UE, per deixar enrere els escenaris més pessimistes lligats a la hipò-
tesi de l’estancament secular.
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Resumen

La competitividad exterior de las economías española y catalana ha mejorado nota-
blemente a lo largo de las últimas dos décadas, tal y como muestra el hecho que las 
respectivas cuotas de exportaciones en el comercio global han sido más dinámicas 
que las de otros países europeos. Para evaluar el grado de sofisticación de los pro-
ductos exportados, elaboramos el índice de complejidad de las exportaciones (ICE). 
Observamos que el ICE catalán es significativamente superior al español, lo que re-
fleja una especialización de la economía catalana hacia productos más complejos. 
Con todo, ambas regiones han experimentado una pérdida de complejidad en los 
últimos años como consecuencia de la entrada de nuevos exportadores “menos 
complejos”.

Palabras clave: Sector exterior, competitividad, cuotas de exportación, compleji-
dad, exportaciones.

Quisiéramos agradecer la labor de asistencia en la investigación desempeñada 
por Marta Guasch.

1. Introducción

Una de las buenas noticias en materia económica de los últimos años ha sido la 
mejora de la competitividad exterior de la economía española, tal y como indi-
ca la fuerte corrección del saldo por cuenta corriente: de un déficit cercano al 
10% del PIB en 2007 a un superávit del 1,7% un decenio después. Dichas ganan-
cias de competitividad, junto con el importante esfuerzo de internacionaliza-
ción de las empresas, han transformado el modelo productivo, impulsando las 
exportaciones de bienes y servicios (CaixaBank Research, 2016).

En este contexto, analizamos el proceso de mejora de la competitividad exte-
rior de España y lo comparamos con el caso catalán. En concreto, examinamos 
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un conjunto de indicadores usados habitualmente en la literatura para evaluar 
la competitividad exterior de un país. Empezamos por estudiar la cuota de ex-
portaciones de Catalunya en el mundo, y su evolución comparada con la del 
conjunto de España y con el resto de países europeos. Como se verá, en térmi-
nos generales la cuota de exportaciones de Catalunya se ha comportado de 
manera paralela a la cuota española. Tras la significativa corrección a princi-
pios de los 2000, en un contexto de expansión comercial de las economías 
emergentes, la cuota de ambas regiones se ha ido recuperando a un ritmo es-
pecialmente dinámico en comparación con las principales economías de la eu-
rozona.

En segundo lugar, ampliamos este análisis con la evolución del grado de com-
plejidad de los bienes exportados, puesto que incrementos de la cuota de ex-
portaciones pueden no ser indicativos de mayor competitividad exterior si es-
tos se producen a raíz de aumentar las exportaciones de muy poco valor 
añadido. En este contexto, la literatura académica ha identificado la compleji-
dad de los productos exportados como una variable clave para profundizar en 
la calidad de las exportaciones y sus spillovers (capacidad de arrastre) sobre 
otros sectores. A grandes rasgos, una economía es compleja cuando es capaz 
de exportar una gama diversa de productos que muy pocos países son capaces 
de producir. La complejidad de una economía es importante porque, tal y 
como muestran Hausmann et al. (2014), está íntimamente ligada al crecimien-
to a largo plazo de la renta per cápita. En otras palabras, se ha demostrado que 
la complejidad exportadora es una fuente de prosperidad económica.

Con el fin de evaluar el grado de sofisticación de los productos exportados, 
elaboramos el índice de complejidad de las exportaciones (ICE) español y cata-
lán. En concreto, calculamos el ICE a partir del índice de complejidad a nivel de 
producto elaborado por el MIT y de los datos de exportaciones a nivel de pro-
ducto de DataComex. Observamos que tanto España como Catalunya tienen 
una complejidad significativa, aunque la complejidad catalana es en todos los 
periodos significativamente superior a la española, lo que refleja una especiali-
zación de la economía catalana hacia productos más complejos. Asimismo, en 
ambos casos se ha producido una pérdida de complejidad en los últimos años 
como consecuencia, sobre todo, de la entrada de nuevos exportadores “me-
nos complejos” empujados por la falta de posibilidades en el mercado domés-
tico español durante la fuerte crisis económica.

El resto del artículo está organizado de la siguiente forma. La sección 2 está 
dedicada al análisis de las cuotas de exportaciones españolas y catalanas. En la 
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sección 3 se analiza la complejidad a tres niveles de agregación: agregado para 
el conjunto de la economía, a nivel de sector, y, finalmente, al nivel más desa-
gregado de producto. Finalmente, la sección 4 expone las principales conclu-
siones.

2. Una primera aproximación a la competitividad exterior: la cuota de las 
exportaciones españolas y catalanas

La cuota de exportaciones1 es uno de los indicadores de competitividad exte-
rior más comúnmente usados. Este indicador, que mide el peso de las exporta-
ciones de un país en el total de las exportaciones mundiales, permite analizar 
la evolución de las exportaciones de dicho país en relación con la tendencia de 
las exportaciones de otros. A fin de cuentas, la competitividad exterior es una 
cualidad relativa y, por tanto, debe medirse en relación con el desempeño de 
otros países. De este modo, una disminución de la cuota de exportaciones pue-
de ser indicativa de una pérdida de competitividad, aunque no siempre dicha 
pérdida es sinónimo de un empeoramiento que deba ser fuente de preocupa-
ción. Así, por ejemplo, el ingreso de China como miembro de la Organización 
Mundial del Comercio en 2001 supuso la apertura definitiva del país a la econo-
mía global. Ello, de forma irremediable comportó la ganancia de cuota de mer-
cado exportador del gigante asiático en detrimento del resto de países, puesto 
que la suma de cuotas de los países debe ser igual a 100 (es pura aritmética). 
Por tanto, este fenómeno, debe tenerse en cuenta cuando se estudia una de-
terminada evolución en la cuota de exportaciones, especialmente en aquellas 
economías más maduras, como pueden ser la española y la catalana.

2.1. Evolución temporal de las cuotas de exportación: 1980-2012

La cuota de las exportaciones españolas en el comercio mundial tuvo una ten-
dencia claramente ascendente durante las décadas de los 80, 90 y los primeros 
años de los 2000.2 Esta tendencia, sin embargo, se truncó en 2003, cuando la 
cuota empezó a caer, tanto en el caso de bienes como de servicios (gráficos 1 y 
2). La cuota mundial de las exportaciones catalanas de bienes (datos disponi-
bles a partir de 1995) apoyó significativamente la mejora en la cuota española 

1. El cálculo de las cuotas se realiza con datos en términos nominales. 
2. Véase Canals y Fernández (2008) para un análisis de la competitividad exterior española ante-

rior a la llegada de la crisis. 
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durante los 90 y principios de los 2000 (cerca de dos terceras partes de la me-
jora en la cuota de bienes puede atribuirse a la mejora en la cuota catalana).3

Entre 2003 y 2012-2013 se produjo una caída muy significativa de la cuota espa-
ñola, tanto de bienes como de servicios. En ese periodo, la cuota catalana tam-
bién se deterioró significativamente aunque en menor medida que en el resto 
de las regiones españolas.

Gráfico 1 Gráfico 2
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex, Idescat y WTO.

¿A qué se debe la fuerte caída de la cuota de exportación a partir de 2003? La 
entrada de China en la arena global a principios de los 2000, fue, sin lugar a 
dudas, un elemento clave detrás de esta caída, sobre todo en el caso de la cuo-
ta de bienes, puesto que la economía asiática se convirtió en pocos años en la 
primera potencia exportadora de manufacturas, adelantando a grandes com-
petidores como Alemania o Japón. Es por este motivo que es relevante anali-
zar qué les ocurrió a otros países europeos durante aquellos años.

La comparativa a nivel europeo durante esos años nos muestra que la pérdida 
de cuota en las exportaciones mundiales de bienes de España y Catalunya fue 

3. La falta de datos históricos en las exportaciones de servicios en el caso de Catalunya no per-
mite una comparativa de la cuota de servicios española con la catalana. Sin embargo, el desa-
rrollo económico de España y su proceso de apertura durante las décadas de los 80 y 90 ha-
cen muy plausible que en esos años la tendencia de Catalunya fuera parecida.
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parecida a la pérdida de Alemania pero claramente inferior a la acontecida en 
Francia o Italia (gráficos 3 y 4). Así pues, el caso español y el catalán no fueron 
excepcionales dentro de las economías de la Unión Europea. Y más bien entra-
rían dentro de los países europeos que mejor aguantaron la entrada emergen-
te en el comercio mundial. De hecho, la pérdida de cuota en las exportaciones 
mundiales de bienes de la UE28 entre 1999 y 2012 fue sustancial: representa-
ban en torno al 41% de las exportaciones mundiales en 1999, frente al 31% en 
2012.

Gráfico 3 Gráfico 4
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WTO.

2.2. Las cuotas de exportación en el periodo más reciente: 2012-2016

Entre 2012 y 2016, tanto la cuota de bienes española como la catalana experi-
mentaron una considerable mejora (gráfico 1). En particular, en España la cuo-
ta de bienes aumentó de un 1,6% en 2012 al 1,8% en 2016, pero todavía es infe-
rior al máximo del 2,1% alcanzado en 2003. En Catalunya la trayectoria fue del 
0,41% de 2012 al 0,45% en 2016, también inferior al 0,56% de 2003. Esta mejora 
también se observa en la cuota de bienes de Alemania e Italia, pero no así en la 
de Francia, que mantuvo estable su cuota (gráfico 3). De este modo, si compa-
ramos con la cuota de exportaciones de bienes del conjunto de los países de la 
UE28, tanto la economía española como la catalana tuvieron un comporta-
miento más dinámico.4

4. Según datos de la Organización Mundial del Comercio, Datacomex e Idescat.
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En el plano de los servicios, sin embargo, España y Catalunya se han comporta-
do de manera distinta en los años más recientes (gráfico 2). Así, en el periodo 
2012-2016, mientras la cuota catalana de servicios mejoró, la española siguió de-
teriorándose (con la excepción del último año). De hecho, el buen comporta-
miento reciente de la economía catalana en el terreno de los servicios no solo se 
ha situado por encima del de España sino que también ha sido destacable den-
tro de los países de la UE28. Y es que las exportaciones catalanas de servicios 
han crecido en promedio anual un considerable 13,4%, muy por encima del 3,3% 
de las españolas, del 5,5% del conjunto de la UE28 y del 6,0% de las mundiales.

En definitiva, tras la significativa corrección en la cuota de exportaciones de 
España y Catalunya ante la expansión comercial de las economías emergentes 
(especialmente China), la cuota de exportaciones de ambas regiones parece 
estar recuperándose. Una recuperación que se sitúa entre las más dinámicas 
de la Unión Europea (especialmente, en el perímetro de los bienes).

3. La complejidad de las exportaciones españolas y catalanas

Otra manera de medir la competitividad exterior de un país es analizando la 
complejidad o sofisticación de los productos que exporta. Para ello hacemos 
uso del índice de complejidad a nivel de producto (Product Complexity Index o 
PCI, en su voz inglesa) desarrollado por distintos académicos de la Universidad 
de Harvard y el MIT, en el que se explota la multitud de datos de exportaciones 
de bienes por países y con una elevada desagregación a nivel de producto.5 
Según esta metodología, un producto es complejo cuando solo unos pocos 
países son capaces de producirlo y exportarlo, y además estos países exportan 
una gama diversa de productos. En otras palabras, el PCI mide la intensidad de 
conocimiento de un producto al considerar la intensidad de conocimiento de 
sus exportadores. Así, por ejemplo, los instrumentos médicos son productos 
altamente complejos porque solo unos pocos países, como EE. UU. o Alema-
nia, los fabrican y exportan, y al mismo tiempo estos países exportan un gran 
número de otros productos.

A partir de este índice de complejidad de producto (PCI) a 4 dígitos6 elabora-
mos un índice de la complejidad total de las exportaciones (ICE) de bienes es-

5. Véase Atlas of Economic Complexity, https://atlas.media.mit.edu/en/.
6. En concreto, usamos la clasificación del PCI de productos HS 96, disponible para los años 
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pañolas y catalanas como la suma del índice de cada producto exportado pon-
derado por el porcentaje que representan sus exportaciones en el total de 
exportaciones de la geografía considerada. Formalmente: n = 1, ..., N denota 
los N productos distintos exportados, xn, t las exportaciones de cada bien en el 
año t, y Xt las exportaciones totales de la región en el año t. Así, el ICE para Es-
paña en un determinado año t se calcula:

Y para Catalunya:

Una vez calculada la complejidad de las exportaciones españolas y catalanas 
(el ICE) para los años 1995-2017, procedemos a analizar su evolución temporal 
y estudiar qué productos determinan su mayor o menor grado de compleji-
dad.7

Antes de entrar en el análisis temporal y comparativo entre España y Catalun-
ya, no obstante, es interesante mencionar que para un total de 124 países el 
Observatorio de la complejidad económica del MIT elabora anualmente un ran-
king de complejidad económica (sobre el que nosotros nos basamos para 
nuestras computaciones). En dicho ranking para el año 2016, España se sitúa 
en la posición 28. Una posición, sin duda, destacable, aunque algo por debajo 
de lo que se podría esperar de la decimoséptima economía en términos de ex-
portaciones.

1998-2015 en el Atlas of Economic Complexity, puesto que esta es la clasificación usada en Da-
tacomex (códigos taric a 4 dígitos), nuestra fuente de datos de las exportaciones españolas y 
catalanas de 1.254 productos para los años 1995-2017, ambos incluidos. Para aquellos años en 
que no disponemos de datos de PCI (1995-1997 y 2016-2017), asignamos el PCI del año disponi-
ble más próximo (1998 y 2015, respectivamente). Por último, reescalamos el PCI para que 
tome valores entre 0 y 100 usando una transformación uniforme de los datos originales.

7. Véase Uribe-Etxeberria (2008) para un análisis de la complejidad a nivel de comunidades au-
tónomas.
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Con la definición de nuestro índice de complejidad de las exportaciones (ICE) y 
la posición relativa de la economía española en el ranking mundial de compleji-
dad económica como referencia podemos empezar con el estudio más detalla-
do del ICE español y catalán.

3.1.  Evolución temporal de la complejidad de las exportaciones españolas y 
catalanas

El gráfico 5 presenta la evolución temporal del ICE de España y Catalunya entre 
1995 y 2017.8 Dos aspectos destacan a simple vista. En primer lugar, Catalunya 
siempre tiene un ICE superior al de España. Así, teniendo en cuenta la buena 
posición en el ranking del Atlas of Economic Complexity de España, podemos 
asegurar que la posición de Catalunya también es destacable. En la sección 3.3. 
compararemos la especialización productiva de España y Catalunya para anali-
zar los factores que explican por qué Catalunya tiene una mayor complejidad.

En segundo lugar, ambas regiones tienen una evolución paralela del ICE, es de-
cir, la diferencia entre ambos índices se mantiene prácticamente constante a lo 
largo de los años. En ambos casos, a nivel temporal, se distinguen 4 periodos: 
en el primero, entre 1995 y 2000, se produjo una significativa mejora de la com-
plejidad exterior; un segundo periodo (2001-2006) de estabilidad; seguidamen-
te se produjo un importante deterioro de la complejidad a raíz de la Gran Rece-
sión y el desplome del comercio mundial (2007-2010);9 y finalmente el periodo 
2011-2016, en el que la complejidad se ha vuelto a estabilizar pero en niveles 
históricamente bajos.

En el gráfico 6 se muestra el promedio del ICE español y catalán en 3 de estos 4 
periodos temporales, puesto que se excluye el periodo que comprende los 
años de la crisis económico-financiera y de la fuerte caída y posterior recupera-
ción del comercio internacional por la disrupción que generaron en los flujos 
comerciales mundiales. Esta figura muestra, precisamente, la significativa me-
jora del ICE en el segundo periodo analizado (2001-2006) y el posterior deterio-
ro en los años más recientes. En particular, en España, el ICE promedio entre 

8. El año 2007 se excluye de la muestra puesto que presenta un repunte debido a un fuerte au-
mento, aparentemente anómalo, del PCI de ciertos productos en ese año. De hecho, si se usa 
el PCI de 2006, ese repunte no se observa.

9. Los datos del ICE para este periodo deben interpretarse con cautela puesto que las estadísti-
cas de comercio están fuertemente distorsionadas por el desplome del comercio internacio-
nal de 2009 y la posterior recuperación de 2010.
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Gráfico 5. Evolución de la complejidad de las exportaciones españolas y 
catalanas. Índice (0 - 100)
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Nota: Se omite el dato de 2007 por presentar un comportamiento anómalo.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex y del Atlas of Economic 
Complexity (MIT).

Gráfico 6. Evolución de la complejidad por períodos. Índice (0 - 100)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex y del Atlas of Economic 
Complexity (MIT).
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1995-2000 fue de 52,1, de 53,4 en 2001-2006 y finalmente de 50,0 en 2011-2016. 
Asimismo, la evolución temporal del ICE catalán es similar, pero, como ya se ha 
mencionado, en niveles algo más altos: 54,1 en 1995-2000, 55,4 en 2006-2011 y 
52,4 en 2011-2016.

3.2. Descomposición de la evolución temporal de la complejidad

En esta sección analizamos los factores que explican la evolución del ICE en los 
periodos considerados. En concreto, descomponemos la variación del ICE para 
España y Catalunya en 2 factores:10 (1) el efecto complejidad, que mide el cam-
bio en el ICE debido únicamente a los cambios en el índice de complejidad de 
cada producto (el PCI), puesto que se mantienen fijos los pesos de los produc-
tos exportados sobre el total de exportaciones; y (2) el efecto composición 
que, por el contrario, captura los cambios en la participación de los productos 
exportados sobre el total de exportaciones, y mantiene fijo el índice de com-
plejidad de cada producto (el PCI). Matemáticamente:

De forma análoga, se calculan ambos efectos para Catalunya.

De nuevo, se observa un comportamiento similar en la descomposición del ICE 
para España y Catalunya. En particular, los gráficos 7 y 8 muestran que el au-
mento del ICE español y catalán entre el primer periodo (1995-2000) y el se-
gundo (2001-2006) se debe en su práctica totalidad al efecto complejidad, es 
decir, a la mejora del PCI de los bienes exportados. En cambio, la variación en 
la composición de los bienes exportados tuvo una contribución muy pequeña 
sobre la mejora total observada. Por otro lado, el descenso de la complejidad 
agregada (ICE) entre el segundo periodo (2001-2006) y el último (2011-2016) se 
explica aproximadamente a partes iguales por los dos factores, complejidad y 
composición. Es decir, en los años recientes, la complejidad de las exportacio-

10. Este cálculo se realiza de forma separada para España y para Catalunya.
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Gráfico 7 y 8. Descomposición de la complejidad por períodos.  
Índice (0 - 100)
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Nota: se descompone la variación de la complejidad entre 2 periodos consecutivos entre: 
(1) el efecto complejidad, que mide el cambio en la complejidad agregada debido a los 
cambios en el índice de complejidad de cada producto, manteniendo fijos los pesos de los 
productos exportados sobre el total de exportaciones, y (2) el efecto composición que 
mantiene fijo el índice de complejidad de cada producto, y captura los cambios en la 
participación de los productos exportados sobre el total.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex y del Atlas of Economic 
Complexity (MIT).
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nes ha retrocedido como consecuencia del descenso en la complejidad de los 
bienes exportados (efecto complejidad) y, también, por una orientación de las 
exportaciones hacia productos menos complejos (efecto composición).

En cuanto a la primera cuestión, ¿a qué puede deberse el retroceso de la com-
plejidad de los bienes que España y Catalunya exportan? Es importante recor-
dar que la complejidad económica es un concepto relativo. Si cada vez hay más 
países capaces de producir y exportar lo que un país ya vende fuera, se pierde 
complejidad. Por esta razón, el ascenso de las economías emergentes en la 
arena del comercio internacional en los últimos años ha hecho que perdieran 
complejidad la mayoría de las economías avanzadas, como es el caso de Portu-
gal, Francia o Reino Unido, excepción hecha de potencias exportadoras como 
Alemania y Japón, que mantienen una complejidad exportadora elevada. Este 
efecto, por tanto, sería similar al observado en el análisis de las cuotas de ex-
portación de la sección anterior, en el que observamos que la entrada de las 
economías emergentes en el comercio global también hizo perder cuota a 
buena parte de las economías avanzadas.

En segundo lugar, ¿por qué se observa una orientación de las exportaciones 
hacia bienes menos complejos? Es decir, ¿a qué se debe el efecto composición? 
Una explicación plausible es que la debilidad de la demanda interna durante la 
Gran Recesión obligó a muchas empresas españolas (y catalanas) a lanzarse a 
la actividad exportadora para compensar la caída de las ventas domésticas. 
Así, vemos que en este periodo iniciaron la actividad exportadora muchas em-
presas relativamente pequeñas, generalmente de menor productividad y dedi-
cadas a la producción de bienes no particularmente sofisticados. De este 
modo, las ganancias de competitividad de los últimos años han impulsado la 
exportación de una gama de productos cada vez más diversa, tal y como mues-
tra el descenso del índice Herfindahl del grado de concentración de los produc-
tos exportados (gráfico 9),11 pero dicha diversificación de la gama de produc-
tos no se ha centrado necesariamente en los productos de más elevada 
complejidad. En la próxima sección analizamos con más detalle esta cuestión 
con los datos desagregados a nivel sector y después producto.

11. El índice Herfindahl mide el grado de concentración (o diversificación) de los productos ex-
portados en una escala de 0 a 100 (el índice es igual a la suma del cuadrado de los pesos de 
cada producto exportado a nivel taric de 4 dígitos sobre el total de exportaciones de bienes, 
multiplicado por 100). El índice Herfindahl muestra un marcado descenso en el periodo anali-
zado, sobre todo en España y en menor medida en Catalunya. 
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Gráfico 9. Evolución del índice herfindahl de las exportaciones de bienes 
españolas y catalanas. Índice (0 - 100)
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Nota: El índice Herfindahl mide el grado de concentración (o diversificación) de los 
productos exportados en una escala de 0 a 100 (el índice es igual a la suma del cuadrado de 
los pesos de cada poducto exportado a nivel taric de 4 dígitos sobre el total de 
exportaciones de bienes, multiplicado por 100).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex.

3.3. Entrando en detalle: análisis a nivel de sector

¿A qué se debe la diferencia entre la complejidad de las exportaciones españo-
las y las catalanas? Responder a esta pregunta no es una cuestión sencilla. Para 
empezar a arrojar algo de luz, agregamos la información de los 1.254 produc-
tos clasificados a 4 dígitos en sectores de actividad definidos a partir de los 2 
primeros dígitos del código taric. Del mismo modo, calculamos un nuevo índice 
de complejidad a nivel de sector a partir del promedio de los PCI de cada pro-
ducto a 4 dígitos ponderados según el peso de las exportaciones de dicho pro-
ducto sobre el total de las exportaciones del sector al que pertenece.12

La tabla 1 muestra los 5 sectores que tienen una mayor contribución al ICE es-
pañol y catalán, en cada uno de los 3 periodos analizados, y que explican cerca 
de un 50% de la complejidad exportadora total de cada región. El aspecto más 

12. Nótese que el PCI para cada sector será distinto para el caso de España y para el de Catalunya, 
puesto que el porcentaje de las exportaciones de cada producto dentro de cada sector es 
distinto.
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destacable es que las exportaciones españolas y catalanas están dominadas 
por la industria del automóvil (sector 87) en los 3 periodos considerados. Dado 
que este sector goza de una complejidad elevada (superior al promedio en to-
dos los periodos) tiene una contribución al ICE (en porcentaje) mayor a su peso 
en las exportaciones totales. Con todo, es notorio que, en la última década, el 
peso del sector del automóvil sobre el total de las exportaciones se ha reduci-
do notablemente. En España, ha pasado de representar un 22,7% del total de 
las exportaciones de bienes en el periodo 2001-2006 a un 17,4% en 20l1-2016, y 
en Catalunya el descenso ha sido de 3 p. p. (del 19,8% al 16,8%). El descenso del 
peso junto con el retroceso del PCI del sector han contribuido en una gran par-
te al descenso del ICE español y catalán. La disminución de peso del sector del 
automóvil, empero, no debe interpretarse como una pérdida de importancia 
del sector, que sigue siendo el primer sector exportador de ambas economías 
con una gran diferencia respecto al segundo, sino que se debe a la aparición de 
nuevas empresas exportadoras en otros sectores durante la Gran Recesión y el 
fuerte aumento de la diversificación de la gama de productos exportados que 
conllevó.

Tabla 1. Top 5 sectores según su contribución a la complejidad agregada

Sector Producto PCI (0 - 100)
Peso de las 

exportaciones (%)
Contribución al ICE 

(valor) Contribución al ICE (%)
España

87 Vehículos automóviles y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios 62,4 23,7 14,8 28,3
84  Máquinas y aparatos mecánicos 63,9 9,7 6,2 11,9
85  Aparatos y material eléctricos 55,1 7,0 3,9 7,5
39  Materiales plásticos y sus manufacturas 58,2 3,1 1,8 3,5
72  Fundición, hierro y acero 55,3 2,7 1,5 2,9
87 Vehículos automóviles y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios 67,0 22,7 15,2 28,5
84  Máquinas y aparatos mecánicos 65,0 8,5 5,5 10,3
85  Aparatos y material eléctricos 56,0 7,1 4,0 7,4
39  Materiales plásticos y sus manufacturas 56,7 3,6 2,0 3,8
30  Productos farmacéuticos 59,5 2,7 1,6 3,0
87 Vehículos automóviles y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios 59,7 17,4 10,4 20,7
84  Máquinas y aparatos mecánicos 64,9 8,2 5,3 10,6
85  Aparatos y material eléctricos 56,9 5,8 3,3 6,6
30  Productos farmacéuticos 61,2 4,3 2,6 5,2
39  Materiales plásticos y sus manufacturas 55,3 3,9 2,2 4,4

Cataluña
87 Vehículos automóviles y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios 63,0 20,0 12,6 23,3
84  Máquinas y aparatos mecánicos 63,3 11,5 7,3 13,5
85  Aparatos y material eléctricos 53,6 11,0 5,9 10,9
39  Materiales plásticos y sus manufacturas 58,2 6,4 3,7 6,9
29  Productos químicos orgánicos 59,8 3,7 2,2 4,0
87 Vehículos automóviles y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios 66,3 19,8 13,1 23,7
85  Aparatos y material eléctricos 55,3 11,1 6,2 11,1
84  Máquinas y aparatos mecánicos 64,7 8,5 5,5 9,9
39  Materiales plásticos y sus manufacturas 57,3 7,0 4,0 7,3
30  Productos farmacéuticos 60,1 4,0 2,4 4,3
87 Vehículos automóviles y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios 59,7 16,8 10,0 19,1
84  Máquinas y aparatos mecánicos 65,3 6,9 4,5 8,7
39  Materiales plásticos y sus manufacturas 56,2 7,6 4,3 8,2
30  Productos farmacéuticos 61,5 6,1 3,8 7,2
85  Aparatos y material eléctricos 55,1 6,3 3,5 6,7

1995-2000

2001-2006

2011-2016

1995-2000

2001-2006

2011-2016

Nota: los números en rojo denotan un PCI inferior al promedio del periodo.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex y del Atlas of Economic 
Complexity (MIT).
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Los otros 4 sectores que contribuyen significativamente a la complejidad ex-
portadora tanto en España como en Catalunya en 2001-2006 y en 20l1-2016 
(aunque en menor medida que el sector del automóvil) son: Máquinas y apara-
tos mecánicos (sector 84), Materiales plásticos y sus manufactura (39), Apara-
tos y material eléctricos (sector 85), y Productos farmacéuticos (sector 30). To-
dos ellos también con una complejidad superior a la media y, por tanto, con una 
incidencia positiva sobre el ICE. Con todo, la contribución al ICE de 3 de estos 4 
sectores es ligeramente mayor en Catalunya que en España como consecuen-
cia, en buena parte, de un grado de complejidad de cada sector algo superior 
en Catalunya.13 Por otro lado, y al igual que ocurría con el sector del automóvil, 
la contribución de estos 4 sectores a la complejidad agregada (ICE) se ha redu-
cido con el tiempo fruto del menor peso de las exportaciones de estas indus-
trias sobre el total de exportaciones, a su vez debido a la diversificación.

Así pues, hasta el momento, el análisis sectorial de España y Catalunya parece 
indicar que la mayor complejidad de algunos de los sectores del top 5 en Cata-
lunya, junto a una mayor relevancia de estos en el total de la exportaciones, 
explica una parte significativa del mayor ICE catalán. Pero para conocer mejor 
el porqué de la mayor complejidad exportadora catalana debemos fijarnos 
también en los sectores que se encuentran al otro extremo de la complejidad. 
En particular, la mayor parte de sectores relacionados con los productos ali-
mentarios tienen una complejidad baja (inferior al promedio). Y el hecho de 
que en España estos sectores representen un porcentaje mayor de las exporta-
ciones totales que en Catalunya penaliza el ICE español. Asimismo, el único sec-
tor alimentario cuya complejidad es excepcionalmente alta y creciente, el cárni-
co, es mucho más relevante en Catalunya que en España (cerca del 4% frente al 
1,8%, respectivamente), lo cual, en consecuencia, refuerza el ICE catalán.14

Con ello, sin embargo, no debe inferirse que los sectores alimentarios sean una 
traba a la competitividad exterior de España. Al fin y al cabo, España tiene una 
clara ventaja comparativa en estos sectores, en especial en la producción y ex-
portación de frutas y verduras, por lo que no sería lógico no aprovechar esta 

13. En Ghemawat y Vives (2009) se destaca precisamente que más de la mitad de las exportacio-
nes catalanas tienen un contenido tecnológico medio-alto. Asimismo, un porcentaje elevado 
de sus exportaciones están en el rango alto de la tecnología y se centran precisamente en el 
sector farmacéutico y de la electrónica. Véase también CaixaBank Research (2015) para un 
análisis agregado del contenido tecnológico de las exportaciones españolas.

14. Los sectores alimentarios (excluyendo el cárnico) representan un 15% del total de las exporta-
ciones de bienes en España y un 10% en Catalunya.
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ventaja natural. Aun así, puesto que la ventaja comparativa es evidente, es im-
portante que España trabaje para aumentar el grado de sofisticación o com-
plejidad de estos productos, pues nadie mejor que ella podrá combinar ventaja 
y complejidad.

3.4. Diseccionando la complejidad: análisis a nivel de producto

Una vez realizado el análisis agregado y sectorial, el análisis a nivel de producto 
permite profundizar en los detalles de la complejidad de las exportaciones (re-
cuérdese, disponemos de datos de exportaciones españolas y catalanas para 
un total de 1.254 productos de 1995 a 2017).

Empecemos analizando los 5 productos que tienen una mayor contribución al 
ICE español y catalán, con los datos agregados en los 3 periodos analizados 
(véase la tabla 2). A pesar de la preponderancia del sector del automóvil en el 
top 5, a este nivel de desagregación sí que se observan algunas diferencias más 
significativas entre España y Catalunya. Centrándonos en el periodo más recien-
te (2011-2016), observamos que los productos que ocupan el cuarto y quinto lu-
gar en el ranking de la contribución al ICE español y catalán son distintos.

En Catalunya, los dos últimos productos del top 5 son la Carne de animales de la 
especie porcina, fresca, refrigerada o congelada (taric 203) y la Sangre humana, 
sangre animal para usos médicos y antisueros (taric 3002). Ambos productos 
con un PCI elevado, especialmente el segundo (PCI de 71,1). De hecho, la rele-
vancia del sector cárnico en Catalunya ya la habíamos constatado en el análisis 
sectorial. El detalle a nivel de producto ayuda a especificar que se trata de carne 
de porcino. Análogamente, la importancia del producto sangre en Catalunya re-
vela por qué el sector farmacéutico (al que pertenece el producto sangre) en la 
región catalana tiene un nivel de complejidad ligeramente superior al español.

En España, en cambio, la cuarta posición del ranking la ocupan los Aceites de pe-
tróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos (taric 2710) que tiene 
un PCI bajo (33,9) y solamente aparece en esta posición por su elevado peso en 
el total de las exportaciones (4,7%). En quinta posición se encuentran los Vehícu-
los automóviles para transporte de mercancías (taric 8704), cuyo PCI es superior 
al ICE español de este periodo (50,0) pero inferior al ICE catalán (52,4).

En este caso, un análisis de los productos menos complejos simplemente ratifi-
caría las diferencias en materia de productos alimentarios entre España y Cata-
lunya ya comentadas en la sección 3.3. del análisis sectorial. A modo ilustrativo, 
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los tomates, las cebollas o las uvas son productos con una baja complejidad 
pero abundantemente exportados por España. De nuevo, ello no quiere decir 
que debamos renunciar a la ventaja comparativa que nos proporciona nuestro 
clima y suelo. Simplemente nos indica que una vía de mejora es precisamente la 
de aprovechar esta ventaja y otorgarle un grado de complejidad más elevado.

Tabla 2. Top 5 productos según su contribución a la complejidad agregada

Taric Producto PCI (0 - 100)

Peso de las 
exportaciones 

(%)
Contribución al 

ICE (valor)
Contribución al 

ICE (%)
España

8703 Automóviles de turismo y de transporte de personas 61,6 15,3 9,4 18,0
8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles 68,6 4,9 3,4 6,5
8704 Vehículos automóviles para transporte de mercancías 57,0 2,5 1,4 2,7
8407 Motores de émbolo (pistón) alternativos y rotativos, de encendido por chispa 66,7 1,0 0,7 1,3
8471 Máquinas automáticas para tratamiento y procesamiento de datos 55,3 1,1 0,6 1,2
8703 Automóviles de turismo y de transporte de personas 68,5 13,7 9,4 17,5
8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles 69,9 5,5 3,8 7,2
8704 Vehículos automóviles para transporte de mercancías 58,7 2,5 1,5 2,7
3004 Medicamentos dosificados o acondicionados para la venta al por menor 58,7 2,3 1,3 2,5
2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos 30,4 2,9 0,9 1,6
8703 Automóviles de turismo y de transporte de personas 59,1 10,9 6,5 12,9
8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles 66,2 3,6 2,4 4,8
3004 Medicamentos dosificados o acondicionados para la venta al por menor 59,2 3,1 1,8 3,7
2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos 33,9 4,7 1,6 3,2
8704 Vehículos automóviles para transporte de mercancías 52,2 1,9 1,0 2,0

Cataluña
8703 Automóviles de turismo y de transporte de personas 61,6 12,2 7,5 13,9
8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles para usos especiales y tractores 68,6 5,6 3,8 7,1
8471 Máquinas automáticas para tratamiento y procesamiento de datos 55,3 2,6 1,4 2,7
8528 Monitores y proyectores y aparatos receptores de television 48,3 2,6 1,2 2,3
8544 Hilos, cables y demás conductores aislados para electricidad 44,6 1,7 0,7 1,4
8703 Automóviles de turismo y de transporte de personas 68,5 10,8 7,4 13,4
8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles para usos especiales y tractores 69,9 5,3 3,7 6,7
8528 Monitores y proyectores y aparatos receptores de television 55,4 3,4 1,9 3,4
3004 Medicamentos dosificados o acondicionados para la venta al por menor 58,7 3,0 1,8 3,2
8704 Vehículos automóviles para transporte de mercancías 58,7 1,9 1,1 2,0
8703 Automóviles de turismo y de transporte de personas 59,1 11,2 6,6 12,6
3004 Medicamentos dosificados o acondicionados para la venta al por menor 59,2 4,4 2,6 4,9
8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles para usos especiales y tractores 66,2 3,5 2,3 4,4
203 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada 60,7 2,9 1,8 3,3
3002 Sangre humana, sangre animal para usos médicos y antisueros 71,1 1,1 0,8 1,5

2011-2016

1995-2000

2001-2006

2011-2016

1995-2000

2001-2006

Nota: los números en rojo denotan un PCI inferior al promedio del periodo.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex y del Atlas of Economic 
Complexity (MIT).

Finalmente, y con el objetivo de ilustrar las exportaciones de bienes en función 
de su complejidad más allá de los 5 primeros productos incluidos en la tabla 2, 
en los gráficos 10, 11 y 12 ordenamos los 1.254 productos exportados en función 
de su complejidad (eje horizontal) y graficamos su peso acumulado sobre el 
total de exportaciones (eje vertical). De este modo, se puede comparar la dis-
tribución completa de las exportaciones catalanas y españolas, en cada uno de 
los periodos. Observamos cómo, en todos los periodos, la distribución acumu-
lada de las exportaciones españolas se encuentra por encima de la catalana. 
Ello implica, como ya habíamos visto en el análisis agregado, que los productos 
de menor complejidad tienen un mayor peso sobre las exportaciones españo-
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Gráfico 10. Periodo 1995-2000: Distribución de las exportaciones
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex y del Atlas of Economic 
Complexity (MIT).

Gráfico 11. Periodo 2001-2006: Distribución de las exportaciones
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex y del Atlas of Economic 
Complexity (MIT).
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las. Estos gráficos ilustran que, más allá de los productos del top 5 menciona-
dos, la mayor complejidad agregada de las exportaciones catalanas no es atri-
buible a unos pocos productos o a una especialización productiva totalmente 
distinta a la española, sino que refleja que las exportaciones catalanas están 
más orientadas hacia productos más complejos en términos relativos.

Gráfico 12. Periodo 2011-2016: Distribución de las exportaciones
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secos

Sangre humana, 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex y del Atlas of Economic 
Complexity (MIT).

4. Conclusiones

En los últimos años, el saldo exterior español se ha corregido con fuerza y ha 
encadenado 5 años de superávit. Esta corrección es considerada por muchos 
como sintomática de una clara mejora de la competitividad externa de la eco-
nomía española. Pero detectar si efectivamente esto es cierto requiere de un 
análisis más elaborado, que estudie distintas variables relacionadas con la 
competitividad exterior. Asimismo, pudiera ser que la mejora en la competitivi-
dad exterior no hubiera sido igual para todas las regiones españolas. En este 
sentido, este estudio se centra, en buena parte, en realizar una comparativa 
entre el caso español y el catalán.
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En primer lugar, el análisis de la evolución temporal de la cuota de exportacio-
nes españolas y catalanas muestra cómo, tras la significativa pérdida de cuota 
a principios de los 2000, en un entorno de expansión comercial de las econo-
mías emergentes, ambas regiones han ido recuperando cuota a un ritmo diná-
mico en comparación con las economías de la Unión Europea. En particular, la 
cuota de exportaciones españolas de bienes aumentó de un 1,6% en 2012 al 
1,8% en 2016, mientras que la cuota de exportaciones catalanas pasó de un 
0,41% a un 0,45% en ese mismo periodo.

En segundo lugar, ampliamos este análisis con la evolución del grado de com-
plejidad de los bienes exportados, puesto que incrementos de la cuota de ex-
portaciones pueden no ser indicativos de mayor competitividad exterior si es-
tos se producen a raíz de aumentar las exportaciones de muy poco valor 
añadido. En concreto, encontramos que la complejidad de las exportaciones 
en ambas regiones es significativa, pero que la complejidad catalana es siem-
pre superior a la española. Asimismo, ambas tienen una evolución temporal 
paralela, en la que destaca una pérdida de complejidad en los últimos años 
como consecuencia de la entrada de nuevos exportadores “menos comple-
jos”, empujados por la falta de posibilidades en el mercado doméstico español 
durante la fuerte crisis económica.
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Resum

Des de l’any 2000, l’expansió del comerç mundial ha estat molt notòria, amb taxes 
de creixement per damunt del PIB. Les exportacions catalanes de béns, per la seva 
banda, han assolit també una gran expansió, amb un creixement fins al 2016 del 
92,3% en termes corrents. Només s’ha experimentat un retrocés en els fluxos expor-
tadors l’any 2009, corregit amb escreix durant els anys posteriors, fet que ha donat 
a l’expansió exportadora un caràcter estructural. Les quotes de mercat de les expor-
tacions catalanes a escala mundial es mantenen al llarg del període 2000-2016 a l’en-
torn del 0,5%, tot i la irrupció amb força de la Xina i d’altres noves economies indus-
trialitzades en el comerç mundial. El comportament de les exportacions catalanes 
ha estat millor que el de les economies del seu entorn, fet que ha permès, també, 
augmentar la quota de mercat dins les exportacions europees. Com assenyala An-
tràs (2011), el cas espanyol (i per extensió el català) són excepcionals davant l’afebli-
ment de la posició competitiva revelada de les principals economies avançades. 
Aquesta expansió, sorgida de la reacció proactiva de l’empresa exportadora catala-
na en millorar productes i buscar nous mercats, en particular després del col·lapse 
de 2009, reflecteix sobretot una ampliació del marge intensiu (el valor mitjà expor-
tat per empresa), però també un eixamplament de la base exportadora regular els 
darrers anys. Reforçar la diversificació i el dinamisme de les exportacions de més va-
lor afegit són estratègies cabdals per al futur de l’economia catalana. Un altre factor 
que ha reforçat la tendència creixent de les exportacions a partir de 2009 és el pro-
cés de devaluació interna que mostren els índexs de competitivitat basats en els cos-
tos laborals unitaris.

1. Introducció

Catalunya és una economia oberta amb una forta vocació exterior. En els dar-
rers anys, i especialment en el període de crisi econòmica, el sector exterior 
ha estat una important font de creixement que ha ajudat a pal·liar la forta con-
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tracció de la demanda interna. Des de l’inici de la recuperació econòmica a fi-
nals del 2013, l’aportació al PIB del sector exterior s’ha mantingut positiva, 
una bona dinàmica que generalment no es mantenia en cicles de recuperació 
econòmica. El saldo comercial de béns i serveis amb l’estranger va ser deficita-
ri entre l’any 2000 i el 2008, mentre que d’ençà el 2009 registra un superàvit. 
En aquest article ens fixarem en el comportament de les exportacions catala-
nes, en particular les exportacions de béns i en la seva excepcional evolució al 
llarg del segle xxi. En aquest període, l’expansió del comerç mundial ha estat 
molt notòria, amb taxes de creixement per damunt del PIB, alhora que les ex-
portacions catalanes de béns a l’estranger han assolit també una gran expan-
sió, creixent un 92,3% en termes corrents. Aquesta expansió de les exportaci-
ons catalanes ha permès mantenir la quota en el conjunt mundial a l’entorn 
del 0,5%.

Per posar en context l’evolució tan positiva de les exportacions a l’estranger, 
ens fixarem en l’evolució de les quotes d’exportacions en comparació amb al-
tres economies. Les exportacions van resistir la pèrdua de competitivitat de 
costos en els anys anteriors a la crisi (l’anomenada paradoxa espanyola) i es 
van accelerar considerablement en els anys posteriors, com descriu Otamendi 
(2017). Com apunta també Antràs (2011), el cas espanyol i per consegüent tam-
bé el català, són excepcionals en relació amb les principals economies europe-
es, ja que mantenen la seva quota mundial d’exportacions, malgrat l’auge de 
les exportacions xineses. Catalunya fins i tot millora notablement la quota 
d’exportacions dins la Unió Europea i millora lleument la quota mundial en els 
darrers anys. Precisament, l’emergència de la Xina i en menor mesura la d’al-
tres economies industrialitzades d’Àsia, és el canvi fonamental que presenta el 
comerç al segle xxi. Farem un repàs a les sèries més representatives d’evolució 
comparada de les exportacions de béns, i en particular de la dinàmica de les 
quotes de mercat. També s’avalua l’eixamplament de la base exportadora de 
Catalunya, tant pel que fa al nombre d’empreses exportadores com al valor 
mitjà exportat d’aquestes empreses. Un altre factor que ha reforçat la tendèn-
cia creixent de les exportacions a partir de 2009 és el procés de devaluació in-
terna que mostren els índexs de competitivitat basats en els costos laborals 
unitaris

2. L’expansió de les exportacions de béns des de l’any 2000

L’evolució del conjunt de les exportacions catalanes a l’estranger és ben cone-
guda i respon a una tendència expansiva en tot el període analitzat 2000-2016, 
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amb l’excepció de la davallada de l’any 2009. No obstant, els ritmes de creixe-
ment són diferenciats. Entre l’any 2000 i el 2008, el creixement és més suau 
fins a assolir al final del període un increment del 49,5%. Posteriorment, la crisi 
colpeja les exportacions catalanes amb una caiguda del 17,9% l’any 2009, per 
entrar els anys posteriors en una dinàmica d’elevats creixements. Cal recordar 
que el sector exterior va ajudar a pal·liar el retrocés de la demanda interna i va 
ser motor de creixement i de recuperació de l’economia catalana durant la crisi 
i els anys recents de recuperació. El comportament ascendent ha estat tan des-
tacat que el valor corrent de les exportacions l’any 2016 és un 92,8% superior al 
de l’any 2000, és a dir, que el nivell s’ha pràcticament doblat en 16 anys. Com es 
descriu a Oliver (2009), l’augment de les relacions amb la resta del món respon 
a un canvi estructural del model exportador català, cada cop menys dirigit a 
vendre a la resta d’Espanya i amb un creixement pronunciat de les vendes a 
l’estranger.

2.1 Exportacions per destinació

En l’anàlisi de la destinació de les exportacions trobem dos patrons de compor-
tament diferenciats entre les exportacions dirigides a la UE i a la resta de paï-
sos, especialment en el subperíode 2008-2016. Entre el 2000 i el 2008 les ex-
portacions dirigides a la UE i a la resta del món segueixen un comportament 
similar, mostrant increments en nivells de 45,2 i 61,3 punts, respectivament, en 
relació amb l’any 2000. Val a dir, però, que la UE ha estat sotmesa a ampliaci-
ons al llarg del període (els anys 2004, 2007 i 2013). No obstant, a efectes analí-
tics emprem el conjunt de la UE-28.

Aquest similar patró de creixement entre les exportacions dirigides a la UE i a 
la resta del món canvia en el període següent, del 2008 al 2016, en el qual s’ob-
serva una gran diferència en el creixement de les exportacions cap a ambdues 
destinacions. En concret, la taxa de creixement de les exportacions a la resta 
del món és especialment elevada entre els anys 2009 i 2012, ja que en només 
tres anys aquestes creixen en termes corrents un 74,1%. Després del 2012 les 
exportacions a la resta del món es mostren força estables, coincidint amb un 
alentiment del comerç mundial, mentre que les exportacions a la UE creixen 
lleugerament. La diferència de creixement entre ambdues destinacions es 
plasma en el creixement diferenciat de les exportacions al llarg del període 
2000-2016, a la UE d’un 72,9% i a la resta del món d’un 147,5%.
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Gràfic 1. Exportacions de béns per destinació, 2000=100
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Font: AEAT.

3.  L’evolució comparada de les quotes de mercat de les exportacions en 
un context més competitiu

Prenem les quotes de mercat com a aproximació ex post de la posició competi-
tiva de les exportacions de Catalunya i analitzem tot seguit la tendència des del 
2000. L’OMC difon, entre d’altres, el valor en milions de dòlars de les exporta-
cions de béns per països, del qual se’n pot extreure una evolució de les quotes 
de mercat. Coneixent també la quota de mercat de les exportacions catalanes 
de béns dins el total de l’estat, a partir de les dades de duanes, aproximem la 
quota de mercat de les exportacions catalanes dins del conjunt de les exporta-
cions mundials. Es pot establir la mateixa aproximació per obtenir la quota de 
mercat de Catalunya respecte a les exportacions dels països de la UE.

Probablement, el fenomen més destacat en l’evolució del comerç mundial la 
darrera dècada (entre l’any 2000 i el 2016) és l’increment del pes de la Xina, 
que es multiplica per un factor de 3,4 entre aquests anys. Com s’observa en el 
gràfic 3, a partir del 2008 aquesta economia supera l’alemanya en el valor de 
les seves exportacions. També els casos de França i el Regne Unit o Itàlia són 
paradigmàtics, amb una pèrdua de quota de mercat mundial que els situa l’any 
2016 a l’entorn del 60% de la que assolien el 2000. Un altre grup de països, on 
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se situen Alemanya, Espanya i també Catalunya, han mantingut el seu pes en el 
comerç mundial al llarg d’aquests anys.

Per al cas específic de Catalunya, trobem dos canvis molt clars de tendència al 
llarg del període 2000-2016. Amb l’entrada en vigor de l’euro i fins a l’any 2003, 
les exportacions catalanes guanyen quota de mercat tant a escala europea 
com mundial (en el primer cas de l’1,28% a l’1,35% i en el segon del 0,49% al 
0,56%). Després d’aquest període d’expansió, les exportacions catalanes, tot i 
mantenir creixements interanuals positius, perden pes en els mercats mundi-
als. En el cas de la UE, les exportacions cauen fins a l’1,26% l’any 2008, i respec-

Gràfic 2. Quotes mundials d’exportació de béns per països, 2000=100
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Font: OMC.

Gràfic 3. Quotes mundials d’exportació de béns per països, %
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te al comerç mundial, es perd quota de mercat entre el 2003 i el 2012 fins a arri-
bar al 0,42%. Des de l’assoliment d’aquests valors mínims i fins a l’any 2016, 
s’observen creixements sostinguts de la quota de mercat de les exportacions 
catalanes de béns.

El creixement de la quota de mercat respecte a les exportacions de la UE és 
significatiu: d’una quota de l’1,28% l’any 2000 al màxim de l’1,36% l’any 2016, 
amb un creixement ininterromput ja des de 2008. La quota de mercat respec-
te a les exportacions mundials es redueix entre el 2003 i el 2012, per després 
recuperar-se fins a un nivell lleugerament per sota del 2000. La recuperació 
de quota dels darrers anys s’ha vist afavorida per l’alentiment del comerç 
mundial els anys 2015 i 2016, una dinàmica principalment causada per menors 
taxes de creixement de les exportacions dels mercats emergents. Així, la 
quota de Catalunya en els mercats mundials ha evolucionat des del 0,49% 
l’any 2000 al 0,46% actual (any 2016), mantenint-se pràcticament estable en 
el temps.

L’OMC apunta a una nova acceleració del comerç mundial per al 2017 i situa la 
previsió de creixement de les exportacions mundials en el 3,6% de creixement 
real. Al llarg del 2017, Catalunya ha guanyat quota de mercat ja que les darreres 

Gràfic 4. Quota de mercat de les exportacions catalanes de béns (%)
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dades disponibles revelen un creixement interanual del 8,0% en volum, si 
s’aproxima el creixement real amb els índexs de valor unitari (IVU) de les ex-
portacions del conjunt d’Espanya.

4. L’eixamplament de la base exportadora de l’economia catalana

Com s’explica detalladament en l’Informe anual de l’economia catalana 2016 del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, aquest creixement 
s’ha vist afavorit pels esforços del teixit empresarial per obrir nous mercats a 
l’estranger mitjançant l’adopció d’estratègies cada cop més orientades a la in-
ternacionalització i la innovació.

L’evolució del nombre total d’empreses exportadores mostra una tendència 
creixent des de l’any 2003. Les empreses exportadores es classifiquen en di-
ferents categories en funció de la regularitat i el volum de les seves exporta-
cions. En aquest sentit, es considera que una empresa exporta de forma re-
gular quan ho fa ininterrompudament durant un mínim de 4 anys. Podem, 
doncs, trobar una explicació per al bon comportament de les exportacions 
en l’evolució del nombre d’empreses exportadores a Catalunya els darrers 
anys.

Gràfic 5. Nombre d’empreses exportadores regulars i no regulars1 , 
2003=1000
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1. Les dades fan referència a les empreses que exporten 50.000 euros o més anualment.
Font: ICEX.
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La internacionalització empresarial ha donat lloc a un altre fenomen, més enllà 
de l’eixamplament de la base exportadora (que rep el nom de marge exten-
siu), i és l’evidència d’un volum més elevat d’exportacions per empresa (que 
rep el nom de marge intensiu). Des del 2003, amb l’excepció de l’enfonsament 
general de l’economia el 2009, les exportacions catalanes han presentat un 
comportament positiu tant en les etapes expansives com en les recessives. La 
descomposició de les exportacions segons el nombre d’empreses que expor-
ten i el valor unitari de les exportacions que duen a terme permet distingir la 
contribució d’aquests dos components bàsics: el marge extensiu i el marge in-
tensiu. Estudiant les empreses que exporten un volum igual o superior a 
50.000 euros anuals, s’observen dos períodes diferents. D’una banda, entre el 
2004 i el 2012 els resultats mostren que el creixement de les exportacions es 
deu, principalment, a l’augment del valor mitjà exportat per empresa (marge 
intensiu). La contribució derivada del nombre d’empreses exportadores (mar-

Gràfic 6. Contribució al creixement de les exportacions de béns1 
(contribucions en punts percentuals, llevat de la variació interanual, en %)
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1. Les dades fan referència a les empreses que exporten 50.000 euros o més anualment.
2. Contribució a la variació de les exportacions de béns derivada de la variació del valor 
mitjà exportat.3. Contribució a la variació de les exportacions de béns derivada de la 
variació del nombre d’empreses exportadores.
Font: elaboració a partir de dades de l’ICEX.
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ge extensiu) ha estat menor i més irregular: positiva durant el període 2004-
2006, i negativa entre el 2009 i el 2012. La contribució de les empreses exporta-
dores irregulars ha estat més erràtica, tant pel que fa als marges intensius com 
als extensius.

D’altra banda, a partir del 2013 s’observa que el creixement de les exportacions 
s’explica majoritàriament per l’increment del nombre d’empreses exportado-
res regulars. Aquest canvi pot interpretar-se com una consolidació del procés 
d’internacionalització, amb més empreses que operen habitualment als mer-
cats estrangers i, per tant, esdevenint una economia globalment més interna-
cionalitzada.

En una línia diferent, per al cas espanyol, com apunta Antràs (2011), un fet dife-
rencial del sector exterior és l’alta productivitat d’un segment de les empreses 
exportadores, en concret de les empreses de més de 250 treballadors, és a dir 
les empreses grans. Això, segons l’autor, seria una possible explicació a l’aug-
ment de les quotes exportadores a l’exterior.

5.  Recuperació parcial de la competitivitat en preus des de l’esclat de la 
crisi

Com hem vist en els apartats anteriors, l’expansió de les exportacions des de 
l’any 2000 és un fenomen de notable intensitat que es produeix per diferents 
motius. D’una banda, l’evolució creixent del comerç mundial suposa un impor-
tant vent de cua a les exportacions catalanes. També l’adaptació de la base 
exportadora i la propensió a l’exportació de l’empresa catalana han explicat el 
creixement exportador en els darrers anys. Una altra explicació que plante-
gem en aquest apartat és la de l’evolució dels preus relatius. Analitzarem si un 
abaratiment de les mercaderies o altres costos associats a la producció en rela-
ció amb els països desenvolupats pot haver impulsat les exportacions.

Per al cas espanyol, disposem d’un ventall més ampli d’índexs de competitivi-
tat que per al cas català, per al qual només tenim disponible a Idescat l’índex 
basat en els preus industrials (meticulosament descrit a Jorba i López (2007)). 
Per tant utilitzarem els indicadors per a Espanya per descriure el cas català. Les 
dades per al conjunt de l’Estat, a més de l’IPRI també contemplen altres indica-
dors de preus, disponibles al Boletín Estadístico del Banc d’Espanya, com són 
l’IPC, els costos laborals unitaris de les manufactures (CLUM) o els preus de les 
exportacions (IVUE).
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Gràfic 7. Índexs de competitivitat d’Espanya en relació als països 
desenvolupats, 2000=100
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Observant les dades del Banc d’Espanya, veiem com respecte al conjunt de pa-
ïsos desenvolupats, en tots els indicadors s’observa un patró similar, de pèr-
dua de competitivitat global en tot el període (cal tenir en compte que un in-
crement dels índexs indica una pèrdua de competitivitat). Per al període 
2000-2008, l’evolució dels preus relatius no seria un factor explicatiu per a l’ex-
pansió de les exportacions a Catalunya, com tampoc ho seria per al conjunt del 
període 2000-2016. No obstant, el canvi de tendència de 2008 pot conside-
rar-se una explicació parcial.

Fins al 2008, la competitivitat mesurada pels preus industrials disminueix, fet 
que s’observa per l’increment de fins a 16 punts de l’índex entre 2000 i 2008. 
L’IPC presenta una evolució molt similar, mentre que la competitivitat mesura-
da pels costos laborals unitaris és la que experimenta una variació més extre-
ma (entre 2000 i 2008 es perd competitivitat fins a assolir un índex de 131,4 
respecte de l’any 2000). Finalment l’IVUE presenta una variabilitat menor i as-
soleix un nivell de 108,9 en comparació amb l’any 2000.

En canvi, per al període 2008-2016 s’observa un canvi de tendència i un guany 
de competitivitat des d’aleshores, especialment en relació amb els indicadors 
de costos laborals unitaris i al preu de les exportacions. Per contra, els preus 
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industrials i l’IPC es mantenen força estables. Així doncs, entenem d’una banda 
que la destrucció de llocs de treball i el procés de devaluació interna (disminu-
ció de salaris) a Espanya va provocar un gran augment de la competitivitat rela-
tiva (s’observa un guany de 21,4 punts entre 2008 i 2016) que explica parcial-
ment l’expansió de les exportacions catalanes de béns. D’altra banda, el guany 
de competitivitat és menor en el cas dels preus de les exportacions, on veiem 
un guany de 7,3 punts i pràcticament es recupera el nivell del 2000. Aquesta 
reducció relativa dels preus és un factor més que fomenta l’expansió del sec-
tor exportador durant els anys de crisi i recuperació econòmica.

Així doncs, tant els índexs mesurats en costos laborals unitaris de les manufac-
tures, com en valor unitari de les exportacions, aporten una explicació parcial a 
l’evolució favorable de les exportacions a partir de l’inici de la crisi. Tot i això, 
cal inclinar-se a pensar que altres factors han estat més determinants en l’ex-
pansió de les exportacions, com poden ser millores en la qualitat dels produc-
tes o una resposta de les empreses a la contracció de la demanda interna.

6. Reflexions finals

Per al període 2000-2016, Catalunya manté la seva quota d’exportacions de 
béns al món i la millora a dins de la Unió Europea. Aquest fet és força excepcio-
nal donada l’evolució del comerç mundial i el de les economies del nostre en-
torn. La Xina, com a exemple paradigmàtic dels nous països industrialitzats 
d’Àsia, augmenta espectacularment la seva quota de mercat en les exportaci-
ons mundials, mentre que països com França o el Regne Unit la disminueixen. 
Altres, com Alemanya i Espanya mantenen les seves quotes. L’estabilitat de la 
quota d’exportacions de Catalunya amaga dues dinàmiques molt diferents: la 
pèrdua de quota durant el període previ a la crisi, i la recuperació durant la crisi 
i els anys posteriors.

Durant la crisi, la sortida cap a l’exportació va suposar, per a algunes empreses, 
un mecanisme clau per a la supervivència davant l’enfonsament de la demanda 
interna. Els anys de recuperació, en canvi, cada vegada més empreses exporten 
perquè han guanyat competitivitat i perquè és una via d’expansió de negoci.

Precisament, destaca el fet que les empreses exportadores augmenten de ma-
nera notable en nombre al llarg del període i també augmenten el seu valor 
mitjà exportat. De fet, fins el 2012 predomina l’increment del valor mitjà expor-
tat (marge intensiu) i a partir del 2012 predomina l’increment del nombre d’em-
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preses (marge extensiu). El repte de l’economia catalana és que es continuï ei-
xamplant la base d’empreses exportadores regulars i, aprofitant l’expansió del 
marge extensiu dels darrers anys, es retorni a una millora del marge intensiu, 
aprofitant la vocació innovadora d’aquestes empreses. Altres explicacions al-
ternatives de l’expansió de les exportacions poden lligar-se a la reacció proac-
tiva de les empreses per millorar productes i serveis i buscar nous mercats, da-
vant l’enfonsament de la demanda interna durant els anys de la crisi, així com 
també als vents de cua de l’expansió del comerç mundial en la major part del 
període. D’ara endavant, un dels principals reptes de l’economia catalana és 
continuar eixamplant aquesta base d’empreses exportadores regulars.

Una intuïció ens podria portar a intentar explicar el bon comportament de les 
exportacions catalanes de béns en base a l’evolució comparada dels índexs de 
competitivitat. No obstant això, s’observa una evolució lleugerament desfavo-
rable dels indicadors de competitivitat d’Espanya respecte dels països desen-
volupats. En el cas de l’índex de competitivitat basat en els costos laborals uni-
taris es percep un guany de competitivitat suficient per explicar part del bon 
comportament de les exportacions (extrapolem el comportament del mercat 
espanyol al català) a partir de l’esclat de la crisi. D’aquesta manera, el procés 
de devaluació interna hauria beneficiat l’expansió comercial, fent els produc-
tes catalans més competitius. En menor mesura, també han millorat els IVUE a 
partir de l’any 2008. No obstant això, aquesta explicació no seria suficient per 
al conjunt del període 2000-2016, de creixement continu, marcadament estruc-
tural.

Així doncs, caldria fixar-se en altres determinants que expliquin el bon compor-
tament del sector exportador, com per exemple millores de la productivitat, 
una millor qualitat dels productes exportats o una percepció més favorable 
dels productes catalans a l’estranger. En qualsevol cas, reforçar el sector exte-
rior, la seva diversificació i el dinamisme de les exportacions de més valor afe-
git són estratègies cabdals per al futur de l’economia catalana i per enfortir les 
seves potencialitats.
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Resum

Aquest treball presenta els principals resultats de l’Enquesta de Condicions de Vida 
per a Catalunya (ECV) els darrers anys. L’ECV és una enquesta harmonitzada a escala 
europea que permet conèixer la renda bruta de les llars i també altres aspectes rela-
cionats amb la pobresa, la desigualtat i l’exclusió social.

Després que amb la crisi econòmica es produís un fort increment de la taxa de 
risc de pobresa i un augment de la desigualtat en la distribució de la renda, els 
resultats per als anys 2015 i 2016 experimenten una millora, gràcies a la recupe-
ració econòmica. En particular, la població en risc de pobresa a Catalunya ha 
passat d’un 20,9% l’any 2014 a un 19,2% el 2016, mentre que la desigualtat co-
mença a millorar segons indicadors com la ràtio S80/S20 o l’índex de Gini. Els 
ingressos de la població han crescut i destaca la millora significativa de dos 
dels components de la taxa AROPE: la taxa de persones que viuen en llars amb 
baixa intensitat de treball (BIT), i la taxa de persones amb privació material se-
vera (PMS). No obstant això, les repercussions negatives de la recessió encara 
són profundes, amb l’existència de col·lectius especialment vulnerables a la 
pobresa, com ara els menors de 16 anys, les llars monoparentals, els immi-
grants i els aturats de llarga durada.

Cal tenir en compte que, amb la crisi econòmica, els indicadors de pobresa i de 
desigualtat es van deteriorar de manera acusada, en bona mesura degut al 
dràstic ajust al mercat de treball, que va conduir a màxims en la taxa d’atur. A 
més, en la segona fase de la recessió –amb la crisi del deute públic a la zona 
euro–, es va produir un ajust fiscal molt significatiu, que va limitar el marge de 
maniobra. Amb la recuperació econòmica, el panorama ha començat a millo-
rar, però d’una manera moderada: encara hi ha greus problemes estructurals 
(com l’atur de llarga durada), i, al mateix temps, la nova ocupació creada pre-
senta unes condicions salarials més desfavorables que en el període previ a la 
crisi, i sovint amb situacions laborals força vulnerables, com ara l’augment de 
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formes de treball com el temps parcial involuntari, o la contractació per em-
preses multiservei.

1. Introducció

La recessió global va comportar un descens dels ingressos de les famílies i, en 
els casos més greus, va acabar portant moltes persones a una situació de po-
bresa o de risc de pobresa i també d’exclusió social, precisament en uns mo-
ments en què les restriccions pressupostàries limitaven els recursos per a les 
polítiques socials. La forta pèrdua d’ocupació arran de la recessió, l’augment 
de l’atur de llarga durada i la disminució del nombre de llars que reben presta-
cions socials ha fet pujar notablement el nombre de persones amb dificultats 
econòmiques que, tot i la recuperació econòmica, encara n’arrosseguen les 
conseqüències. Però la crisi ha tingut moltes ramificacions, tal i com mostra 
l’empobriment generalitzat de la població, al mateix temps que augmenta la 
desigualtat en la distribució de la renda, malgrat la lleugera correcció experi-
mentada darrerament.

L’Enquesta de Condicions de Vida (ECV) proporciona informació comparable i 
harmonitzada a escala europea sobre aspectes del nivell i condicions de vida i 
de la cohesió social, com ara els ingressos nets de les llars, la distribució 
d’aquests ingressos, la disponibilitat de béns considerats bàsics, l’habitatge, la 
relació amb l’ocupació, etc. És per això que els resultats de l’Enquesta de Con-
dicions de Vida, que publiquen anualment l’Institut Nacional d’Estadística (INE) 
i l’Idescat, han pres rellevància, perquè configuren una imatge de pobresa mul-
tidimensional i són un punt de partida per valorar els efectes que la crisi ha tin-
gut i té a les llars. Els indicadors de pobresa que es calculen a partir de l’ECV 
afegeixen un component d’exclusió social que matisa i amplia el concepte de 
pobresa exclusivament monetària i dona lloc a la taxa AROPE (acrònim del seu 
nom en anglès, At Risk Of Poverty and/or Exclusion). La taxa AROPE inclou tres 
components:

• Taxa de risc de pobresa (TRP) o població en risc de pobresa després de 
transferències socials, que indica el percentatge de persones amb una 
renda disponible per sota el llindar de risc de pobresa. Aquest llindar es 
fixa en el 60% de la mediana dels ingressos per unitat de consum de les 
persones.

• Taxa de privació material severa (PMS). Percentatge de població que té 
carència forçada d’almenys 4 ítems dels 9 següents: 1) mantenir la llar 
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adequadament calenta, 2) assumir despeses imprevistes (i poder-les as-
sumir comptant únicament amb els seus recursos propis, és a dir, sense 
demanar préstecs o compres a terminis per tal d’afrontar les despeses 
habituals), 3) menjar carn, pollastre o peix almenys cada dos dies, 4) anar 
de vacances almenys una setmana a l’any, 5) disposar d’un cotxe, 6) dis-
posar de telèfon, 7) disposar de televisió en color, 8) disposar de renta-
dora, o 9) tenir retards en el pagament de despeses relacionades amb 
l’habitatge principal (hipoteca o lloguer, rebuts de gas, comunitat...) en 
els 12 últims mesos.

• Taxa de persones que viuen en llars amb molt baixa intensitat de treball 
(BIT): percentatge de persones de 0 a 59 anys que viuen en llars on les 
persones amb edat de treballar (persones de 18 a 59 anys, excloent els 
estudiants de 18 a 24 anys) van treballar menys d’un 20% del seu temps 
potencial de treball. La intensitat de treball es mesura en valors que van 
del 0 a l’1. Es considera que és molt baixa quan se situa en valors iguals o 
inferiors a 0,20.

La taxa AROPE recull el percentatge de persones que es troben, almenys, en 
una d’aquestes tres situacions citades.

L’article s’organitza de la manera següent: l’apartat 2 analitza l’ingrés mitjà de 
les llars catalanes a partir dels resultats de l’ECV, l’apartat 3 revisa el comporta-
ment de la taxa AROPE i dels seus tres components, el capítol 4 compara els 
resultats de la taxa AROPE amb altres economies europees i el capítol 5 analitza 
la taxa de risc de pobresa amb dades de l’ECV però utilitzant el llindar d’ingres-
sos mitjà espanyol. D’altra banda, l’apartat 6 se centra en diversos indicadors 
de desigualtat construïts a partir de les dades de l’ECV, mentre que l’apartat 7 
tracta la relació dels indicadors de pobresa amb el comportament del mercat 
de treball, en particular durant els anys més recents de crisi i de recuperació. Fi-
nalment, l’article es tanca amb un capítol de conclusions i la bibliografia.

2. L’ingrés mitjà de les llars catalanes

L’ECV és una operació estadística de caràcter anual i harmonitzada en l’àmbit 
europeu que té com a objectiu disposar d’informació estadística sobre la distri-
bució de la renda, les condicions de vida i l’exclusió social. Les darreres dades 
publicades corresponen a l’edició 2016 de l’ECV, que recull els ingressos de 
2015.
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Tal i com ja s’ha dit, tot i que l’edició de l’ECV està datada l’any 2016, els resul-
tats que recull es refereixen a l’any anterior, és a dir, el 2015, quan l’economia i 
l’ocupació tot just començaven a créixer. Això explica la millora dels ingressos, 
que ja fa dues edicions que es detecta, però que és més modesta del que s’hau-
ria de preveure. En aquest treball utilitzarem la datació oficial de l’enquesta, 
malgrat que és produeix un decalatge en la informació real.

Els resultats de l’ECV per a l’any 2016 mostren que l’ingrés mitjà de les llars ca-
talanes va ser de 31.339 euros (un 2,2% més que l’any anterior), i l’ingrés mitjà 
de les persones a Catalunya va ser de 12.660 euros (un 3,1% més que l’any ante-
rior). El creixement de la renda de les llars a Catalunya és inferior al total espa-
nyol, atès que l’ingrés mitjà de les llars espanyoles, de 26.730, va ser un 2,4% 
superior a l’any anterior, mentre que l’ingrés mitjà de les persones creix, a Ca-
talunya, per sobre del que ho ha fet a Espanya (a Espanya, ha crescut un 2,8% i 
se situa en 10.708 euros per persona)

Per edats, es consolida el patró dels darrers anys, i és que la pobresa monetària 
afecta relativament menys les persones més grans de 65 anys (pensionistes), i 
en major mesura els menors de 18 anys. Amb tot, hi ha un canvi de tendència pel 
que fa a les persones més grans de 65 anys. Si bé segueix sent el grup d’edat 
amb una taxa de risc de pobresa més baixa (15%), és el grup que experimenta un 
creixement menor de la renda, ja que si de mitjana la renda va créixer un 3,1%, la 

Gràfic 1. Renda mitjana anual neta per persona i per edat. 2013-21016
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d’aquest grup d’edat ho va fer un 1,3%. Aquest fet es deu a què les pensions han 
crescut per sota dels preus i dels ingressos mitjans nets. En el gràfic 1 es presen-
ta la tendència de la renda mitjana anual neta per trams d’edat en els tres dar-
rers anys, i es pot comprovar que la renda de les persones més grans és conside-
rablement més elevada que la de les persones de menys de 40 anys. El darrer 
any, en canvi, mostra aquest menor increment de renda d’aquest col·lectiu.

3. Comportament dels tres components de la taxa AROPE a Catalunya

La pobresa monetària a Catalunya es calcula, utilitzant dades de l’ECV, a partir 
del llindar dels dos àmbits de referència: el de Catalunya i el d’Espanya. L’INE 
elabora les taxes de pobresa per a les comunitats autònomes a partir del llin-
dar d’ingressos d’Espanya. Aquest és el 60% de la mediana d’ingressos a Espa-
nya, i l’any 2016 equival a 8.208,5 euros per a un adult. Aquesta valoració és la 
mateixa que publica l’Eurostat per a les comunitats autònomes. Per la seva 
banda, l’Idescat calcula la taxa de pobresa a partir del llindar de la població ca-
talana (el 60% de la mediana d’ingressos a Catalunya, que l’any 2016 és de 
10.054,4 euros per a un adult). Les xifres de pobresa (% de persones amb renda 
per sota del llindar) que s’obtenen per a Catalunya són més baixes en el primer 
cas i més elevades en el segon, perquè el llindar espanyol és més baix i els in-
gressos dels catalans són més elevats que els del conjunt de l’Estat. Amb el 
llindar català, les dades de pobresa de l’Idescat ofereixen una visió més prope-
ra a la realitat econòmica en què viu la població, ja que es tenen en compte 
l’entorn de preus i les condicions de vida a Catalunya.

En el quadre 1 es presenten els resultats de Catalunya obtinguts a partir dels 
dos llindars de referència, el català i l’espanyol, comparats amb els d’Espanya. 
En el cas de Catalunya hi ha, per tant, dues valoracions de la taxa de risc de po-
bresa monetària. En canvi, les taxes de població amb PMS i de població en llars 
amb BIT són comunes en les estimacions de l’Idescat, l’INE i l’Eurostat. Final-
ment, per a la taxa AROPE també hi ha dues valoracions diferents per a Catalu-
nya, atès que aquesta taxa és una combinació de les tres taxes anteriors. Les 
dades de Catalunya, obtingudes a partir del llindar espanyol, es presenten no-
més a efectes informatius, però l’anàlisi que es fa a continuació se centra en les 
taxes de pobresa publicades per l’Idescat.

Fet aquest aclariment, segons l’Idescat, el llindar d’ingressos anuals amb què 
una persona entra en risc de pobresa se situa, l’any 2016, en 10.054,4 euros nets 
anuals (un 4% superior que l’any anterior) i en 21.114,2 euros en les llars de dos 
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adults amb dos infants. L’any 2016, el risc de pobresa (TRP), que mesura el per-
centatge de persones amb ingressos inferiors a aquest llindar, se situa en el 
19,2% dues dècimes superior que el 2015. Aquest increment de la taxa es deu 
justament a la seva naturalesa relativa1. En créixer el llindar de pobresa, també 
creix el nombre de persones amb una renda inferior, especialment si se situaven 
en valors pròxims al llindar, com és el cas de molts pensionistes. Això explicaria 
també el creixement de risc de pobresa de les persones de més de 65 anys. Cal 
apuntar, no obstant, que el fet que el llindar de pobresa es desplaci cap amunt 
no ha d’implicar necessàriament un creixement de la TRP perquè dependrà, 
també, de com es distribueixen els individus per la distribució. De fet, una famí-
lia podria passar a la situació de risc de pobresa un any tot i haver incrementat 
els seus ingressos, pel fet que el llindar s’hagués desplaçat en el mateix sentit 
però en menor mesura del que ho han fet els ingressos de la família. Aquest és 
el cas de molts pensionistes propers a aquest llindar. En qualsevol cas, la TRP 
catalana és inferior a la mitjana espanyola (22,3%) i superior a la UE27 (17,3%).

Una qüestió important és que les prestacions socials tenen un paper clau per 
mitigar la pobresa. De fet, la TRP es calcula una vegada es tenen en compte 

1. Aquests indicadors relatius de pobresa són els que s’utilitzen a escala europea, però també hi 
ha altres sistemes basats en llindars absoluts, com expliquen Ramos (2016) i Permanyer 
(2016).

Quadre 1. Taxes de risc de pobresa o exclusió social de Catalunya. 2016

Font Taxa AROPE
Taxa de risc de 

pobresa

Taxa de població 
amb privació 

material severa

Taxa de població 
en llars amb 

baixa intensitat 
de treball

Idescat

Catalunya: 22,5%

Amb TRP amb 
llindar català

Catalunya: 19,2%

Amb TRP amb 
llindar català

Catalunya: 5,5% Catalunya: 7,2%

INE

Catalunya: 17,9%
Espanya: 27,9%

Amb TRP amb 
llindar espanyol

Catalunya: 13,2%
Espanya: 22,3%

Amb TRP amb 
llindar espanyol

Catalunya: 5,5%
Espanya: 5,8%

Catalunya: 7,2%
Espanya: 14,9%

Font: Idescat, INE i Eurostat.
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l’efecte de les transferències socials sobre la renda de la llar. Segons els resul-
tats del 2016, la taxa de risc de pobresa a Catalunya és d’un 19,2%, però si no es 
tenen en compte les transferències socials diferents de les pensions (com ara 
prestacions d’atur, o d’altres transferències) aleshores aquest risc de pobresa 
s’incrementa fins al 24,7%.

En aquest sentit, la millora de les dades de pobresa dels últims anys es deu bà-
sicament a la millora dels ingressos primaris i no a un major efecte redistributiu 
per part del sector públic. De fet, el nombre de llars que van rebre almenys un 
tipus de prestació social van disminuir 1,1 punts percentuals en relació amb 
l’any anterior. La disminució s’ha donat només en les llars que han rebut pres-
tacions d’atur, que han passat de representar el 38,5% del total de llars que van 
rebre prestacions el 2015 al 38,2% del 2016. Això s’explica per la reducció en el 
nombre d’aturats a partir del 2015 (gràcies a la recuperació de l’ocupació) i 
també al fet que moltes persones que es troben en situació d’atur de llarga 
durada ja esgoten les seves prestacions d’atur contributives. D’altra banda, 
creix el nombre de llars que reben tant prestacions per vellesa i supervivència 
(57,7% el 2016) i les que reben altres subsidis i prestacions (23,7%).

Pel que fa a la TRP per edats, destaca un canvi important, i és que creix la po-
bresa per a totes les edats excepte per als menors de 16 anys que, no obstant, 
segueixen sent els que presenten una TRP més elevada. El 2016, un 24% dels 
joves menors de 16 anys estaven en risc de pobresa, 9 punts per sobre dels 
majors de 65 anys (15%). Pel que fa a aquest darrer col·lectiu, destaca el valor 
de la darrera edició de l’ECV: un 15%, el valor més elevat de la sèrie. Aquest fet 
es deu, tal i com ja s’ha esmentat anteriorment, a que l’increment del llindar de 
la pobresa ha fet que moltes persones que es trobaven just per sobre del llin-
dar han vist créixer la seva renda per sota del creixement mitjà, de manera que 
han quedat també per sota del llindar. En aquest grup hi ha molts pensionistes, 
amb increments de les seves pensions molt minsos.

Quadre 2. Taxa de risc de pobresa per edat. Catalunya. Anys 2013-2016 (%)

Menys de 16 anys De 16 a 64 anys 65 anys i més Total

2013 27,3 19,8 12,4 19,8

2014 28,8 20,6 14,4 20,9

2015 27,9 18,5 12,1 19,0

2016 24,0 19,0 15,0 19,2

Font: Idescat.
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Segons la composició de la llar, el risc de pobresa té més incidència en les llars 
amb fills dependents (amb una taxa de 25,1%), especialment en el cas d’un 
adult amb un o més fills dependents (amb una taxa del 34,1%), tal i com es pot 
veure en el quadre 3.

Pel que fa a la taxa de privació material severa (PMS), Catalunya ha destacat 
per tenir una taxa considerablement millor que la de la UE27 en els anys 2013-
2016. L’any 2016 es registra una baixada important respecte del 2015, del 6,7% 
al 5,5%, i se situa dos punts percentuals per sota de la mitjana europea (7,5%) i 
tres dècimes per sota de la taxa espanyola (5,8%).

El darrer component de l’AROPE, la taxa de persones que viuen en llars amb 
baixa intensitat de treball (BIT), és el que presenta una millora més destacable. 
Entre els anys 2014 i 2015 ja va baixar 3,2 punts percentuals, i aquesta tendèn-
cia a la baixa s’ha consolidat l’any 2016, amb una mostra ampliada, perquè la 

Quadre 3. Taxa i població en risc de pobresa (%). Principals variables. 
Catalunya. 2015-2016

Sexe

Homes 686,4 18,9 656,8 18,2

Dones 713,6 19,0 749,1 20,0

Composició de la llar

Sense fills  dependents* 450,4 12,5 552,8 14,9

   Unipersonal 144,8 19,7 185,5 24,7

   Dos adults sense fills  dependents 197,5 11,4 239,3 14,1

   Altres llars sense fills  dependents 108,0 9,6 98,0 9,3

Amb fills  dependents 949,6 25,1 881,4 23,0

   Un adult amb un o més fills  dependents 95,0 34,1 116,5 40,4

   Dos adults amb un o més fills  dependents 627,6 23,4 564,4 20,1

   Altres llars amb fills  dependents 227,1 27,4 200,4 26,9

Total 1.400,0 19,0 1.405,9 19,2

2015 2016

Població 
(milers) Taxa

Població 
(milers) Taxa

Font: Idescat.
*Fill dependent: fill menor de 16 anys o fill entre 16 i 24 anys que viu almenys amb un dels 
pares i que és econòmicament inactiu.
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taxa BIT s’ha reduït en 1,6 punts percentuals, de manera que se situa en el 7,2%, 
molt per sota de la taxa espanyola (14,9%) i també de la de la UE27 (10,5%). 
Aquesta millora ha estat molt més acusada que la d’altres indicadors laborals, 
que han evolucionat positivament el 2016 però d’una manera més moderada. 
En aquest sentit, es pot aventurar que el fort creixement de l’ocupació tempo-
ral en els primers anys de recuperació econòmica explica part de la millora in-
tensa de l’indicador BIT. És a dir, que hi pot haver llars que hagin passat d’una 
situació de no ocupació permanent durant tot l’any, a una situació en la qual 
els seus membres treballen una part de l’any i, per tant, ja superen el llindar de 
la baixa intensitat de treball (treballen més d’un 20% de les hores potencials de 
treball). És quan es combina aquest indicador amb altres indicadors laborals 
que es matisa i s’entén la dinàmica postcrisi del mercat de treball a Catalunya 
perquè, a més a més, aquest indicador no fa cap referència a les condicions sa-
larials.

4.  Comportament de la taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa 
AROPE) i comparativa amb altres economies europees

Com ja s’ha dit a la introducció, la taxa AROPE complementa l’indicador de risc 
de pobresa (que mesura la pobresa relativa expressada en termes monetaris) i 
té en compte, a més del risc de pobresa, el nombre de persones que viuen en 
llars amb intensitat de treball molt baixa i el nombre de persones amb privació 
material severa. La seva evolució per components es recull al quadre 4.

Quadre 4. Taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE) i els seus 
components. Catalunya. 2013-2016 (%)

Taxa de risc de 
pobresa

Baixa intensitat de 
treball*

Privació material 
severa

Risc de pobresa o 
exclusió social 
(taxa AROPE)

2013 19,8 10,8 6,1 24,5

2014 20,9 12,0 6,3 26,0

2015 19,0 8,8 6,7 23,5

2016 19,2 7,2 5,5 22,5

Font: Idescat.*Càlcul efectuat sobre la població de 18 a 59 anys i aplicat a la població de 0 a 
59 anys.
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El quadre 5 presenta els resultats de la taxa AROPE segons diverses variables 
sociodemogràfiques. La pobresa i l’exclusió social afecten en major mesura les 
dones i els menors de 16 anys. La nacionalitat també determina en gran mesu-
ra els nivells d’exclusió (19,7% per als espanyols i 45,3% per als estrangers), així 
com el fet d’estar aturat (5,86 %), ocupat (14,1 %) o jubilat (13,8 %).

D’altra banda, la taxa AROPE obté, a Catalunya, un resultat notablement més 
positiu que a Espanya, i un punt percentual per sota del de la UE27. Aquest bon 

Quadre 5. Taxa AROPE segons diverses variables sociodemogràfiques (%). 
Catalunya. 2013-2016

2013 2014 2015 2016

Sexe 

Home 24,1 25,2 23,3 21,1

Dona 24,9 26,8 23,8 24,0

Edat

Menys de 16 29,3 31,8 30,2 25,1

De 16 a 64 25,9 27,3 24,7 23,6

65 i més 14,3 15,3 12,8 16,4

Nacionalitat 1

Espanyola 18,3 21,7 19,1 19,7

Estrangera 58,2 55,2 51,8 45,3

Nivell formatiu1

Primària o inferior 32,7 31,4 29,1 27,9

Secundària 1r cicle 32,3 35,9 34,0 31,9

Secundària 2n cicle 22,5 24,0 21,8 22,5

Superior 10,0 11,5 9,3 11,1

Relació amb activitat 1

Ocupats 14,1 15,5 15,0 14,1

Aturats 52,0 53,9 54,6 56,8

Jubilats 13,1 14,0 10,0 13,8

Altres inactius 35,9 37,3 10,9 36,9

Composició llar 

Llars sense fills dependents 21,5 20,9 18,4 19,9

Llars amb fills dependents 27,3 30,7 28,4 24,9

(1) 16 anys i més.
Font: Idescat.
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resultat relatiu es deu, bàsicament, als bons registres en la taxa de privació ma-
terial severa (5,8% a Catalunya i 7,5% a la UE27) i, també, a la taxa de persones 
que viuen en llars amb baixa intensitat de treball (7,7 punts percentuals de di-
ferència amb Espanya, i 3,3 pp de diferència amb la UE27).

Quadre 6. Taxa de risc de pobresa i exclusió social (taxa AROPE) i els seus 
components a Catalunya, Espanya i la Unió Europea. Any 2016 (%)

Catalunya Espanya UE-27

Taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE) 22,5 27,9 23,5

Taxa de risc de pobresa 19,2 22,3 17,3

Taxa de carència material severa 5,5 5,8 7,5

Taxa de persones que viuen en llars amb baixa intensitat de 
treball (de 0 a 59 anys)

7,2 14,9 10,5

Font: Idescat, INE i Eurostat.

El quadre 7 ofereix una panoràmica per països. Es mostren els valors de la taxa 
AROPE i dels seus tres components. Pel que fa a la taxa AROPE, Catalunya es 
troba a la banda mitjana, un punt per sota de la mitjana de la UE27, sis dècimes 
per sota de la zona euro, i considerablement per sota d’Espanya. Tot i que ha 
millorat respecte del 2015, aquest resultat discret de la taxa AROPE a Espanya 
es deu, fonamentalment, al resultat de la taxa BIT. Espanya és el tercer país 
amb un pitjor registre d’aquesta taxa: un 14,9%, només per sota d’Irlanda 
(18,2%) i Grècia (17,2%).

Pel que fa a la taxa PMS, Catalunya es troba a la meitat de la distribució, dos 
punts per sota de la mitjana de la UE27 i 1,1 punts per sota de la zona euro.

Quant a la taxa de persones que viuen en llars amb baixa intensitat de treball, 
ja hem assenyalat més amunt que va registrar una millora molt intensa a Cata-
lunya entre els anys 2014 i 2015 (molt més acusada que altres indicadors labo-
rals), una tendència que es va confirmar el 2016, amb una mostra més amplia-
da. Això fa que presenti, amb dades del 2016, el sisè registre més baix dins el 
context de la UE. També destaca el patró de comportament d’aquesta taxa, 
que és relativament baixa en països amb una taxa AROPE elevada, com Letò-
nia (7,2%), Estònia (5,8%) i Romania (8,2%) o Hongria (8,2%). En canvi, Bèlgica 
(14,6%) i Dinamarca (10,6%) són països amb baixes taxes AROPE però taxes BIT 
relativament elevades.
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Quadre 7. Taxa AROPE i els seus tres components per països europeus (%). 
Any 2016

Taxa de risc de 
pobresa

(TRP)

Taxa de 
privació 

material severa 
(PMS)

Taxa de 
persones que 
viuen en llars 

amb BIT Taxa AROPE
Txèquia 9,7 4,8 6,7 13,3
Finlàndia 11,6 2,2 11,4 16,6
Països Baixos 12,7 2,6 9,7 16,7
Dinamarca 11,9 2,6 10,6 16,7
Àustria 14,1 3,0 8,1 18,0
Eslovàquia 12,7 8,2 6,5 18,1
França 13,6 4,4 8,4 18,2
Suècia 16,2 0,8 8,5 18,3
Eslovènia 13,9 5,4 7,4 18,4
Alemanya 16,5 3,7 9,6 19,7
Luxemburg 16,5 1,6 6,6 19,8
Malta 16,5 4,4 7,3 20,1
Bèlgica 15,5 5,5 14,6 20,7
Polònia 17,3 6,7 6,4 21,9
Regne Unit 15,9 5,2 11,3 22,2
Catalunya 22,5 5,5 7,2 22,5
Zona euro (19) 17,4 6,6 11,1 23,1
UE27 17,3 7,5 10,5 23,5
Irlanda 16,6 6,5 18,2 24,2
Estònia 21,7 4,7 5,8 24,4
Portugal 19,0 8,4 9,1 25,1
Hongria 14,5 16,2 8,2 26,3
Xipre 16,1 13,6 10,6 27,7
Espanya 22,3 5,8 14,9 27,9
Croàcia 19,5 12,5 13,0 27,9
Letònia 21,8 12,8 7,2 28,5
Itàlia 20,6 12,1 12,8 30,0
Lituània 21,9 13,5 10,2 30,1
Grècia 21,2 22,4 17,2 35,6
Romania 25,3 23,8 8,2 38,8
Bulgària 22,9 31,9 11,9 40,4

Font: Idescat i Eurostat.
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5.  La taxa de risc de pobresa o exclusió social a Catalunya a partir del 
llindar d’ingressos del conjunt de la població espanyola

En aquest apartat es fa referència a les dades de pobresa que publica l’INE, 
que estan calculades amb el llindar d’ingressos obtinguts del conjunt de la po-
blació espanyola. S’analitzen els tres components de la taxa AROPE calculats 
per l’INE en el terreny autonòmic a partir de l’ECV, cosa que permet comparar 
Catalunya amb la resta de comunitats autònomes. La taxa AROPE, calculada 
amb el llindar espanyol, i els tres components que la integren estan publicats a 
escala regional tant per l’INE com per Eurostat.

El 2016, el llindar de risc de pobresa queda establert a Espanya en 8.209 euros. 
Aquest llindar havia experimentat una disminució contínua entre els anys 2009 
i 2014 i torna a créixer per segon any consecutiu.

Quadre 8. Evolució del llindar de risc de pobresa (Euros)

2013 2014 2015 2016
Un adult 8.114,2 7.961,3 8.010,9 8.208,5
Dos adults i dos infants 17.039,7 16.718,6 16.823,0 17.237,9

Font: INE.

Segons aquest llindar d’ingressos del conjunt de la població espanyola, Catalu-
nya se situa com la quarta comunitat amb la taxa de risc de pobresa més baixa 
(13,2%), mentre que el 2015 va ser la tercera tot i que la taxa era més elevada 
(13,9%). Les taxes més baixes són les de Navarra i el País Basc (9,0%). Ceuta és 
la que té la taxa més elevada: el 36,0% de les persones viuen amb uns ingressos 
que estan per sota el llindar de la pobresa, i és seguida per Andalusia, amb un 
35,4%. Resultats molt propers tenen Canàries (35,0%), Castella-La Manxa 
(31,7%), Extremadura (30,4%) i Múrcia (28,9%). Cal tenir en compte, però, que el 
càlcul dels nivells de pobresa a partir del llindar espanyol augmenta els nivells 
de pobresa d’algunes CA (atès que la seva renda i nivell de preus són inferiors a 
la mitjana espanyola) de la mateixa manera que a Catalunya passa a l’inrevés. 
És a dir, per a una comunitat que tingui una renda baixa, el llindar espanyol és 
relativament alt, i provoca que més proporció de la seva població s’hi situï per 
sota. Si utilitzessin un llindar corresponent al 60% de la mediana d’ingressos de 
la comunitat, el percentatge de població amb una renda per sota, i per tant en 
risc de pobresa, seria inferior.
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Pel que fa a la taxa de PMS, Catalunya continua ocupant l’onzena posició en el 
rànquing de les comunitats amb menys PMS i obté uns resultats lleugerament 
superiors als de la mitjana estatal. L’any 2016, Castella i Lleó és la comunitat 
autònoma que obté millors resultats (2,0%). És interessant ressaltar els bons 
resultats que continuen obtenint Aragó (2,9%) i Extremadura (3,4%), i també 
destaca la millora a les Illes Balears (que passa del 10,4% el 2015 al 3,7% el 2016).

D’altra banda, la situació catalana en termes d’intensitat del treball es continua 
mantenint prou positiva dins del conjunt de les comunitats autònomes. El re-
sultat de Catalunya (7,2%) és 7,7 punts millor que la mitjana espanyola, i el 2016 
té la segona millor taxa. Els resultats més favorables són els de les Illes Balears 
(6,7%).

Quadre 9. Taxa AROPE i dels seus components  
per comunitats autònomes (%). Anys 2013 i 2016.

2013 2016
Variació 

(en pp) 2013 2016
Variació 

(en pp) 2013 2016
Variació 

(en pp) 2013 2016
Variació 

(en pp)
Andalusia 29,1 35,4 6,3 7,0 7,1 0,1 25,3 23,5 -1,8 38,3 41,7 3,4
Aragó 16,1 15,7 -0,4 3,3 2,9 -0,4 10,2 7,6 -2,6 19,8 18,7 -1,1
Astúries 14,1 13,4 -0,7 4,2 3,9 -0,3 16,5 14,7 -1,8 21,8 18,5 -3,3
Illes Balears 19,8 15,5 -4,3 10,4 3,7 -6,7 7,1 6,7 -0,4 27,8 19,1 -8,7
Canàries 28,4 35,0 6,6 8,5 10,8 2,3 22,8 29,5 6,7 35,5 44,6 9,1
Cantàbria 17,8 15,3 -2,5 3,9 7,5 3,6 11,1 16 4,9 25,3 24,6 -0,7
Castella - La Manxa 31,3 31,7 0,4 5,8 7,6 1,8 19,9 18,8 -1,1 36,7 37,9 1,2
Castella i Lleó 17,5 17,7 0,2 1,8 2,0 0,2 12,8 14,2 1,4 20,8 23,2 2,4
Catalunya 13,9 13,2 -0,7 6,1 5,5 -0,6 10,8 7,2 -3,6 20,1 17,9 -2,2
Ceuta 40,8 36,0 -4,8 15,3 3,5 -11,8 24,7 12,2 -12,5 47,0 41,9 -5,1
Extremadura 30,9 30,4 -0,5 3,7 3,4 -0,3 17,8 20,3 2,5 36,1 35,8 -0,3
Galícia 17,2 19,0 1,8 4,6 4,1 -0,5 14,1 13,6 -0,5 24,3 25,4 1,1
Madrid 13,4 18,2 4,8 7,3 4,3 -3,0 9,3 10,4 1,1 20,1 21,7 1,6
Melilla 21,7 21,8 0,1 14,8 13,2 -1,6 20,5 18 -2,5 31,4 29,3 -2,1
Múrcia 26,8 28,9 2,1 9 9,5 0,5 17,3 13,4 -3,9 34,1 34,8 0,7
Navarra 9,9 9,0 -0,9 0,6 3,4 2,8 8,0 8,4 0,4 14,5 13,0 -1,5
País Basc 10,5 9,0 -1,5 4,8 4,2 -0,6 13,0 13,7 0,7 16,8 15,9 -0,9
País Valencià 23,6 24,4 0,8 7,1 7,5 0,4 16,9 14,6 -2,3 31,7 30,5 -1,2
Rioja, La 19,3 11,9 -7,4 6,6 5,9 -0,7 10,4 9,2 -1,2 22,2 17,4 -4,8
Espanya 20,4 22,3 1,9 6,2 5,8 -0,4 15,7 14,9 -0,8 27,3 27,9 0,6

Taxa de risc de pobresa
Taxa de privació material 

severa

Taxa de persones que 
viuen en llars amb baixa 

intensitat de treball Taxa AROPE

Font: INE.

Finalment, Catalunya és la quarta comunitat autònoma amb una taxa AROPE 
més baixa (17,9%), deu punts per sota de l’AROPE espanyola (27,9%). Mentre 
que en el cas català es produeix una disminució durant el període 2013-2016 
(-2,2 punts percentuals), en el conjunt d’Espanya ha augmentat (0,6 punts per-
centuals).
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6. Indicadors de desigualtat

L’Enquesta de Condicions de Vida, a banda d’informar sobre la renda de la po-
blació i sobre el nivell i naturalesa de la pobresa, permet analitzar la desigual-
tat. L’Idescat publica taules de distribució de la renda i també dos indicadors 
que la mesuren: l’índex de Gini i l’índex S80/S20. Aquests indicadors permeten 
la comparació amb altres economies, però alguns economistes, com ara Tho-
mas Piketty, en critiquen la visió abstracta que ofereixen de la desigualtat, per-
què sintetitzen en excés una qüestió molt complexa. L’índex de Gini és un dels 
índexs sintètics més emprats en les anàlisis de distribució de la renda. Aquest 
índex mesura el grau de desigualtat en la distribució d’una variable contínua i 
s’empra habitualment per mesurar la desigualtat econòmica. Es calcula a partir 
de la suma de les diferències absolutes entre cada parell de rendes de la distri-
bució, després d’haver ordenat la població per la variable de renda en ordre 
creixent. El rang dels valors de l’índex és entre 0 i 100 i pren el valor 0 en cas 
d’equitat perfecta (tothom ingressa el mateix) i el valor 100 en cas de desigual-
tat perfecta (màxima desigualtat). L’índex de Gini és una mesura de desigual-
tat econòmica que permet comparar territoris de població diferent i fer una 
comparativa temporal.

Un altre indicador emprat és l’índex de la ràtio S80/S20, que mesura la diferèn-
cia entre la renda que s’obté pel quintil superior (és a dir el 20% de la població 
amb nivell econòmic més alt), en relació amb la del quintil inferior.

Tots dos indicadors mostren una lleugera millora respecte del 2015.

Quadre 10. Indicadors de distribució personal de la renda

2013 2014 2015 2016

Índex de Gini 31,9 33,0 32,3 31,4

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

Font: Idescat.

El gràfic 2 mostra l’Índex de Gini per a Catalunya i per a la major part de països 
europeus, per l’any 2016 (en el cas català també s’ofereix la dada del 2015). Es 
pot comprovar que Catalunya té un índex una mica superior a la mitjana de la 
UE27 i de la zona euro, i similar a països com Portugal, Itàlia, Grècia i el Regne 
Unit.
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Gràfic 2. Índex de Gini per països. Any 2016
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Font: Idescat i Eurostat

D’altra banda, segons alguns experts, en el cas espanyol la incipient recupera-
ció de l’ocupació no es veu acompanyada per una millora significativa en els 
indicadors de desigualtat, fet que suggereix que la recuperació dels nivells 
d’ocupació no seria suficient per millorar la desigualtat i, a més a més, aquesta 
relació no és automàtica, degut a que bona part de la nova ocupació és tempo-
ral i a temps parcial, i condemna aquests nous ocupats a situar-se en percentils 
de salaris baixos (Ayala, 2016). Alguns estudis (García-Serrano i Arranz, 2013) 
mostren que la desigualtat salarial en el cas espanyol té un component contra-
cíclic, és a dir, que disminueix durant les expansions i s’incrementa durant les 
recessions.

El darrer informe d’Intermón OXFAM (2018), centrat en el cas espanyol, però 
que es pot extrapolar al cas català, també esmenta aquests problemes estruc-
turals, juntament amb altres elements que tampoc ajuden a reduir la desigual-
tat. En primer lloc, el pes que tenen els salaris és cada cop menor –i aquesta és 
una tendència generalitzada entre les economies avançades–, mentre que els 
beneficis empresarials, concentrats en mans de poques persones, guanyen 
pes relatiu. D’altra banda, la precarietat laboral és significativa, tal com analit-
zarem en els següents apartats, i algunes tendències recents suposen reptes 
seriosos per a la igualtat laboral i econòmica. Finalment, cal dir que el sistema 
fiscal espanyol és un dels que menys capacitat redistributiva té a tot Europa i 
contribueix a generar desigualtat, entre altres raons perquè són els assalariats 
els que suporten sobretot el sistema tributari, enfront d’empreses i capital. 
Mentre que el 83% de la recaptació fiscal el 2016 va provenir de l’IVA, l’IRPF i al-
tres impostos pagats fonamentalment per famílies, l’impost de societats va 
aportar el 12% de la recaptació total; deu punts menys que el 2007. Aquest re-
partiment injust de les càrregues fiscals es produeix, a més, en un dels països 
amb major frau fiscal del món.
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7. La relació entre la pobresa i el mercat de treball

Un dels aspectes que incideix de manera més directa sobre la renda d’una llar i 
sobre el seu risc de pobresa és la relació que té amb el món laboral, és a dir, si 
els seus membres estan ocupats i perceben un salari. Tot i que dins de l’àmbit 
laboral hi ha molts tipus de desigualtat, en aquest apartat ens hem centrat bà-
sicament en dues: en primer lloc, la diferent situació econòmica entre els que 
tenen ocupació i els que estan a l’atur; i en segon lloc, la desigualtat entre les 
persones ocupades que tenen unes condicions salarials relativament favora-
bles i les que no les tenen.

7.1. Pobresa i desigualtat segons la situació laboral

És evident que tant a nivell microeconòmic com macroeconòmic hi ha una ele-
vada connexió entre la situació laboral dels individus i de les llars i el seu risc de 
pobresa: quan una persona es queda a l’atur té més risc que la seva renda cai-
gui fins a nivells per sota del llindar de pobresa; quan un territori registra un 
augment molt intens de l’atur, els indicadors agregats de pobresa i de desi-
gualtat també empitjoren. Per aquest motiu, la destrucció severa de llocs de 
treball durant la crisi i el fet que la taxa d’atur es disparés fins a màxims ha es-
tat una de les principals raons de l’augment de la pobresa i de la desigualtat en 
l’economia catalana els anys de recessió econòmica.

Els greus efectes de la crisi es van fer evidents amb l’augment de la taxa d’atur, 
que va arribar a valors rècord l’any 2013 (d’un 23,1%). La recuperació econòmica 

Quadre 11. Taxa de risc de pobresa monetària i relació amb l’activitat a 
Catalunya (ECV)

2007 2013 2014 2015 2016

Total població (16 anys i més) 18,1 18,5 19,4 17,2 18,2

Població ocupada 11,4 12,2 12,8 12,2 11,8

Població en atur 25,1 37,3 40,1 39,8 46,2

Jubilats 24,3 10,9 12,5 9,6 11,7

Altres inactius 28,4 26,6 27,0 24,7 29,8

% de població en risc de pobresa.

Font: Idescat.
Nota: les dades del 2007 corresponen a la base 2004, i els altres anys a la base 2013, per 
tant, no són totalment comparables.
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dels últims anys ha comportat una creació de llocs de treball que ha permès 
reduir la taxa d’atur fins a un 13,4% l’any 2017, però encara és una taxa molt su-
perior a la zona euro (9,1%). A més, determinats col·lectius tenen una taxa 
d’atur força més alta que la mitjana (com ara la població estrangera, o els joves 
d’entre 16 i 24 anys), cosa que els fa molt més vulnerables a la pobresa.

L’ECV ofereix informació rellevant sobre com afecta la situació laboral el risc 
de pobresa de la llar, tot i que aquesta informació només és homogènia des del 
2013. D’altra banda, com ja s’ha comentat, cal recordar que l’ECV corresponent 
a un determinat any es basa en informació econòmica i laboral de l’any previ, 
de manera que les dades de l’any 2016 reflecteixen el que va succeir en termes 
econòmics l’any 2015. La dada corresponent a l’any 2016 mostra que la taxa de 
risc de pobresa (per a la població de 16 anys i més) era d’un 18,2%, però en el 
cas de les persones en atur pujava fins a un 46,2%. Per a la població ocupada la 
taxa era d’un 11,8% i per a la població jubilada d’un 11,7%.

Cal destacar que l’any 2015 es va produir un descens notable del risc de pobresa 
en tots els col·lectius, mentre que l’any 2016 va tornar a registrar-se un augment 
de la taxa de pobresa (més intens en el cas de la població de més de 16 anys que 
per al conjunt de població, ja que el risc de pobresa per als menors va reduir-se). 
Com ja s’ha comentat en apartats anteriors, part de l’augment del risc de po-
bresa l’any 2016 s’explica perquè s’ha produït un increment del llindar de po-
bresa, i més gent amb renda propera a aquest llindar hi ha quedat per sota, tot i 
que potser la seva renda pot haver-se incrementat l’any 2016. De tota manera, la 
situació per col·lectius és molt heterogènia. Per a les persones ocupades, s’ob-
serva una clara millora, i el risc de pobresa disminueix els dos últims anys, gràcies 
a l’evolució positiva del mercat laboral. Per a les persones aturades, la situació 
empitjora, i això s’explica pel fet que amb la recuperació econòmica hi ha menys 
persones en atur, però les que continuen en atur són precisament les més vulne-
rables (aturats de més llarga durada que han esgotat prestacions, i amb un perfil 
educatiu i professional que fa més difícil que trobin feina). Finalment, en el cas 
dels jubilats, com ja s’ha comentat abans, els primers anys de crisi mostraven 
una taxa de risc de la pobresa inferior a la mitjana, atès el creixement de les pen-
sions (en contrast amb la davallada salarial). L’any 2016, però, la seva taxa de risc 
de pobresa puja lleugerament, fins a un 11,6%, en part perquè ara les pensions 
estan experimentant increments molt inferiors al passat, d’acord amb el nou 
mètode de revaloració de les pensions que s’aplica a partir del 2015.

Un altre dels indicadors relacionats amb el mercat de treball és un dels compo-
nents de la taxa AROPE, el percentatge de persones que viuen en llars amb in-
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tensitat de treball molt baixa (BIT). Com ja s’ha comentat en apartats ante-
riors, aquest indicador fa referència a aquelles persones de 0 a 59 anys que 
viuen en llars on els adults han treballat menys del 20% del seu potencial de 
treball durant el darrer any. Per tant, inclou aquelles persones que no han tre-
ballat en cap moment durant l’any, però també aquells que han treballat molt 
poques hores. A Catalunya, el percentatge de persones que viuen en llars amb 
intensitat de treball molt baixa va passar d’un 5,6% l’any 2009 fins a un màxim 
d’un 12% el 2014, per sobre de l’11,1% corresponent a la UE27. Els anys 2015 i 2016 
han suposat una millora molt significativa, i aquesta taxa ha disminuït a Catalu-
nya fins a un 7,2%, el valor més baix des del 2009. A Espanya aquest percentat-
ge també s’ha reduït els dos últims anys, però continua en valors molt més alts 
que a Catalunya, d’un 14,9% el 2016 (l’any 2014 havia arribat a un màxim d’un 
17,1%). A la UE, se situa en un 11,1%, per sobre de Catalunya.

Addicionalment, també cal tenir present la durada de l’atur com a element fo-
namental per explicar la situació econòmica personal. En aquest cas, la font no 
és l’ECV, sinó l’Enquesta de població activa (EPA). La proporció d’atur de llarga 
durada (que fa referència a la població en atur que cerca feina des de fa un any 
o més) ha crescut de manera molt intensa al llarg de la crisi. L’any 2014 va arri-
bar a un màxim d’un 60,5%. D’aleshores ençà, amb la recuperació de l’ocupa-
ció, val a dir que el nombre de persones en atur de llarga durada ha disminuït, i 
la proporció d’aquest tipus d’atur també s’ha anat reduint, si bé encara mostra 
un valor força elevat (50,3% l’any 2017). La proporció de població aturada que 
cerca feina des de fa més de dos anys (el que anomenem “atur de molt llarga 
durada”) és encara un indicador més preocupant, i després d’arribar a un mà-
xim del 40,2% del total de la població aturada l’any 2015, el 2017 se situa en un 
30,4%. A Espanya l’any 2017 el percentatge d’atur de llarga durada és d’un 52,6% 
i el de molt llarga durada, d’un 38,4% segons l’INE.

El mètode de càlcul d’atur de llarga durada que utilitzen Idescat i INE no coinci-
deix exactament amb el d’Eurostat (en aquest cas per ser considerat aturat de 
llarga durada cal complir simultàniament la condició de portar 12 mesos o més 
cercant feina, i que faci 12 mesos o més des que es va deixar de treballar). Així, 
segons Eurostat, la proporció d’atur de llarga durada el 2016 –darrera dada dis-
ponible– va ser d’un 53,6% a Catalunya, per sota de la dada que proporciona 
l’INE, però superior a l’atur de llarga durada a Espanya (d’un 48,4% segons Eu-
rostat) i a la zona euro (49,9%). Tot i que l’any 2017 s’ha produït una millora 
substancial, i que segurament es reflectirà en la dada que publiqui Eurostat per 
a aquest any, la proporció és encara força elevada i es trigarà anys a corregir 
els greus desequilibris que presenta el mercat de treball.

001-328 ponenciasEIX2.indd   139 06/07/2018   12:06:58



140

Panorama general de la pobresa a catalunya

Gràfic 3. Atur de llarga durada a Catalunya (%)
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D’altra banda, cal no oblidar la principal eina amb què es compta per ajudar les 
persones aturades a sostenir la seva renda quan perden el seu lloc de treball i 
fins que troben una nova ocupació: les prestacions d’atur, ja sigui en la seva 
forma contributiva o en l’assistencial. L’ECV mostra quina és la taxa de risc de 
pobresa segons l’efecte de les transferències socials. D’acord amb els resultats 
del 2016, la taxa de risc de pobresa a Catalunya és d’un 19,2%, però si no es te-
nen en compte les transferències socials diferents de les pensions, aleshores 
aquest risc de pobresa és més alt, d’un 24,7%. Dins d’aquestes transferències 
que no són pensions, les prestacions més importants són les d’atur, i juguen un 
paper important en la correcció de la pobresa.

Pel que fa a la cobertura de les prestacions d’atur, l’EPA proporciona el percen-
tatge de població en atur que percep alguna prestació o subsidi d’atur. Aques-
ta taxa de cobertura s’ha reduït de manera contínua des de l’any 2010 (en què 
era d’un 43,1%), i se situa el 2017 en un 26,1%. Abans de la crisi la cobertura no 
era massa elevada (d’un 30,2% l’any 2007), ja que en aquell moment el col·lec-
tiu d’aturats era relativament reduït, integrat en gran mesura per aturats de 
curta durada, i segurament amb poc accés al dret de percebre prestacions 
d’atur (per no comptar amb suficient temps treballat, etc.). Els primers anys de 
crisi la cobertura va pujar, perquè moltes persones van perdre el seu lloc de 
treball. Però a mesura que la crisi s’allargava, el sistema de protecció per atur i 
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la resta de xarxes de protecció social s’han anat afeblint, tal com apunta Davia 
(2013), atès que les situacions d’atur van allargar-se i es van anar esgotant les 
prestacions.

En termes absoluts, segons l’EPA, l’any 2007 a Catalunya hi havia 167.500 per-
sones en atur que no rebien cap prestació o subsidi d’atur, mentre que l’any 
2013 el nombre havia pujat fins a 565.500 persones. A partir de la recuperació 
econòmica, aquest col·lectiu ha començat a reduir-se, especialment els últims 
dos anys, fins a situar-se el 2017 en 365.700 persones.

La disminució de la cobertura també respon a l’establiment de més requisits 
per poder accedir a subsidis d’atur una vegada finalitza la prestació contributi-
va. Els anys més recents el Govern espanyol ha realitzat alguns canvis (com ara 
l’eliminació del subsidi especial de 6 mesos per als més grans de 45 anys que 
han esgotat la prestació contributiva, o la modificació del subsidi per a més 
grans de 55 anys –abans era per majors de 52 anys). Totes aquestes mesures 
també poden haver afavorit una menor renda de les persones en atur. De tota 
manera, cal destacar que, tot i el descens de la cobertura, el pes de les presta-
cions d’atur sobre el total de prestacions socials és molt alt.

7.2. Pobresa i desigualtat dins de la població ocupada

També pot existir risc de pobresa en llars amb persones que sí que compten 
amb una ocupació, la qual cosa estaria molt relacionada amb el fenomen dels 
treballadors pobres (working poor), que la literatura econòmica ha estudiat al 
llarg de les últimes dècades.

L’ECV proporciona alguns indicadors representatius de la situació de pobresa i 
de la situació laboral. En primer lloc, ja hem vist que el quadre 11 ens mostrava 
com la taxa de risc de pobresa (per a la població de 16 anys i més) era especial-
ment alta per a la població aturada (46,2%), mentre que la taxa corresponent 
als ocupats era d’un 11,8%.

En segon lloc, un altre indicador molt rellevant que s’extreu de l’ECV és la taxa 
de risc de pobresa en el treball (in-work at-risk-of-poverty rate). Es defineix com 
la proporció de persones de 18 a 64 anys que van treballar almenys set mesos 
durant l’any de referència (l’any anterior a la data de l’enquesta) i que tenen 
una renda disponible equivalent per sota del llindar de risc de pobresa. Aquest 
indicador de pobresa laboral ha registrat un deteriorament notable, i tampoc 
s’aprecia una millora significativa en els anys de recuperació econòmica. Així 
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doncs, l’any 2016 va ser del 12% a Catalunya, vuit dècimes superior que el 2015 
(11,2%). És a dir, que de cada 100 persones de 18 a 64 anys que estan ocupades, 
12 es trobaven per sota del llindar de la pobresa, tot i estar ocupades. Cal des-
tacar que la sèrie temporal de dades per a Catalunya no és totalment compara-
ble (es produeix una ruptura de sèrie a partir de l’any 2013), però en qualsevol 
cas, s’observa que la taxa de risc de pobresa en el treball va arribar a un mínim 
l’any 2008 (8,6%) i a un màxim el 2010 (13,3%), mentre que els anys de recupera-
ció millora tan sols una mica, i en particular el 2016 torna a empitjorar i és un 
dels més alts de la Unió Europea. En el cas espanyol, l’indicador ha seguit a 
l’alça els últims anys, fins a situar-se l’any 2016 en un 13,1% (el 2015 havia estat 
d’un 13,2%).

Gràfic 4. Taxa de risc de pobresa en el treball (%). Població de 18 a 64 anys
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Aquest indicador considera un concepte d’ocupació més restrictiu que d’altres, 
ja que només considera els ocupats que almenys hagin treballat 7 mesos de 
l’any. En canvi, en l’indicador de baixa intensitat de treball, és suficient que les 
persones de la llar treballin més d’un 20% del seu potencial de treball perquè 
deixi de ser considerat dins del col·lectiu de baixa intensitat. Això explicaria en 
bona mesura que l’indicador de pobresa en el treball hagi mostrat una evolució 
desfavorable, en contrast amb la forta millora de l’indicador BIT. Al mateix 
temps, cal tenir en compte que els salaris han continuat mostrant un creixe-
ment molt feble, alhora que en diversos treballs (com ara Fernández Kranz, 
2017 o OXFAM, 2018) es constata que part de l’ocupació que s’està generant 

001-328 ponenciasEIX2.indd   142 06/07/2018   12:06:58



143

Anna Monreal, Cristina Amarelo i Ermengol Bertran

aquests últims anys presenta unes condicions salarials força inferiors a les 
d’abans de la crisi (es produeix un descens significatiu en el salari d’entrada).

Pel que fa a la taxa de risc de pobresa en el treball a Europa, es pot veure en el 
gràfic 5 que Catalunya presenta un indicador (12% per al 2016) clarament superi-
or a la UEM19 (9,5%) i a la UE28 (9,6%), de manera que ocuparia el quart lloc en 
el rànquing dels països amb la taxa de pobresa més elevada entre els ocupats, 
només superada per Romania (18,6%), Grècia (14%) i Espanya (13,1%). Els percen-
tatges més baixos corresponen a Finlàndia (3,1%), República Txeca (3,8%) i Bèl-
gica (4,7%).

Gràfic 5. Taxa de risc de pobresa en el treball (%).  
Població de 18 a 64 anys (2016)
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Cal destacar que abans de la crisi el percentatge de treballadors en risc de po-
bresa ja era més alt a Catalunya i Espanya que a la UE, segurament per factors 
que s’esmenten més endavant, com ara la més alta temporalitat i rotació al 
mercat de treball català, així com una presència més alta d’ocupacions de sala-
ri més baix. En aquest sentit, el treball de Marx i Nolan (2013) analitza un altre 
indicador relacionat, el percentatge de treballadors pobres: a partir de l’ECV 
calculen els treballadors que perceben uns salaris per sota d’un 60% del salari 
medià de la distribució (és a dir, enlloc de considerar la renda mitjana de cada 
individu de la llar, com l’indicador de taxa de risc de la pobresa, consideren el 
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salari individual de les persones que treballen). Segons aquest càlcul, l’any 2010 
els percentatges més alts de treballadors pobres a escala europea correspo-
nien a Grècia (13,8%), Espanya (12,7%) i a alguns països de l’Est.

Tot i això, cal tenir en compte que els salaris baixos i el risc de pobresa en el 
treball són dos fenòmens que estan relacionats, però no sempre tenen per què 
aparèixer a la vegada, ja que en el concepte de pobresa laboral es combinen la 
dimensió individual amb la de la llar. És a dir, és possible que una persona amb 
un salari baix no estigui en risc de pobresa, perquè els ingressos dels altres 
membres de la llar poden complementar el seu salari. I al contrari, també és 
possible que algú amb unes condicions salarials força favorables es trobi en si-
tuació de pobresa pel fet de formar part d’una llar que, en conjunt, tingui uns 
ingressos insuficients. D’altra banda, Marx i Nolan (2013) també vinculen la po-
bresa sobretot amb la presència d’un sol perceptor d’ingressos i amb una bai-
xa intensitat laboral de la unitat familiar, ja que el nivell de vida mitjà (i per tant, 
el llindar de pobresa relativa) està cada vegada més determinat pel nivell de 
vida de les llars amb dues fonts d’ingressos.

Per tant, el fet que el risc de pobresa en el treball sigui més alt a Catalunya que 
a la UE està relacionat amb persones que obtenen una baixa renda anual pel 
seu treball, o bé perquè el seu salari és comparativament baix (per les seves 
característiques individuals, o per les característiques del seu lloc de treball), o 
bé perquè treballen menys hores a l’any de les desitjades, a causa de fenòmens 
com la temporalitat, l’economia informal o el temps parcial involuntari. L’alta 
temporalitat en el mercat de treball català i l’alta rotació serien, per tant, al-
guns factors que explicarien la pobresa laboral més alta a Catalunya. L’any 2017 
un 21,6% dels treballadors eren temporals, mentre que a la UEM ho eren un 
16%, (en mitjana del 2017 fins al tercer trimestre). L’alta rotació laboral queda 
reflectida en la durada molt curta de molts dels contractes que es realitzen –el 
2017 un 41,3% dels contractes signats a Catalunya van tenir una durada d’un 
mes o menys–, de manera que hi ha un col·lectiu de persones que transiten de 
manera força contínua entre l’atur i treballs poc estables. En aquest sentit, el 
darrer informe d’Intermón OXFAM, centrat en el cas espanyol, també esmenta 
noves fórmules de treball que estan afavorint un deteriorament en les condici-
ons salarials, com ara el ràpid creixement de les empreses multiservei i l’auge 
de l’economia sota demanda desregulada.

Al mateix temps, el model de creixement econòmic previ a la crisi, que va supo-
sar la creació de molts llocs de treball poc qualificats i amb salaris relativament 
moderats, també va afavorir aquest fenomen. Arranz, Davia i García-Serrano 
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(2015) també apunten que algunes institucions laborals poden afavorir més o 
menys la presència de salaris baixos, ja que algunes figures (per exemple el sa-
lari mínim) busquen corregir en certa mesura la desigualtat salarial amb l’esta-
bliment de límits inferiors salarials, de manera que limiten la dispersió de sala-
ris en la part baixa de la distribució. El fet que el salari mínim espanyol sigui 
molt baix en comparació amb altres països europeus (en paritat de poder de 
compra) o la pèrdua progressiva de cobertura de la negociació col·lectiva, pot 
haver contribuït a una presència més gran de salaris baixos. En el cas català, a 
més, el salari mínim és el mateix que el que es defineix a escala estatal, però en 
termes de paritat de poder de compra encara tindria un nivell més reduït que 
la mitjana espanyola, ja que la seva capacitat adquisitiva és més baixa atès el 
nivell de preus més alt a Catalunya.

Juntament amb aquests factors estructurals, la greu crisi econòmica ha condu-
ït a un fort ajust en els salaris, en particular en l’estrat de salaris baixos, tal com 
apunten Ramos i Royuela (2016), o Bentolila (2017), i aquest factor ha contribu-
ït a un augment del risc de pobresa en el treball. L’evolució a la baixa en els sa-
laris ha vingut sobretot de la mà d’uns salaris més baixos en els nous llocs de 
treball creats. Així, segons el treball de Fernández Kranz (2014), els ingressos 
salarials en l’economia espanyola van experimentar un descens molt acusat 
entre el 2008 i el 2013 en el cas dels treballadors movers (aquells que van canvi-
ar de lloc de treball durant aquests anys), molt més intens que en el cas dels 
stayers (treballadors estables, que van conservar el mateix lloc de treball). En-
tre els primers, els salaris van reduir-se, de mitjana, un 17%, mentre que entre 
els segons només un 1,6%. En un treball posterior del mateix autor (2017), es 
troba evidència que els nous treballs creats a partir de la recuperació presen-
ten un salari inferior a causa del major ús del temps parcial i especialment per 
un component preu més baix (es paga avui en dia un 5,4% menys pel mateix ti-
pus de feina que al 2008)

8. Conclusions

Després del deteriorament dels indicadors de pobresa i desigualtat arran de la 
crisi, els resultats de l’ECV dels anys 2015 i 2016 (que fan referència als ingressos 
de l’any 2014) conviden a un cert optimisme pel que fa a la disminució dels ni-
vells de pobresa i de la taxa AROPE, perquè reflecteixen el camí d’una certa re-
cuperació que posen de manifest altres indicadors. Els ingressos de la població 
han crescut i destaca la millora de dos dels components de la taxa AROPE: la 
taxa de persones que viuen en llars amb baixa intensitat de treball (BIT), i la taxa 
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de persones amb privació material severa (PMS), que s’han reduït totes dues de 
manera significativa, i que se situen per sota de la mitjana de la UE. La taxa de 
risc de pobresa (TRP), per la seva banda, ha disminuït el 2015, mentre que el 
2016 ha augmentat lleugerament en bona mesura perquè el llindar de renda ha 
experimentat un increment notable, i moltes persones properes a aquest llindar 
han quedat per sota. En aquest sentit, la lectura de la TRP s’ha de fer sense per-
dre de vista que és un indicador de pobresa relativa. Al mateix temps, el risc de 
pobresa segueix sent persistentment alt en alguns trams d’edat, com en el cas 
de les persones de menys de 16 anys (27,9% dels menors de 16 anys estan en risc 
de pobresa). La conseqüència de tot això és la millora de la taxa AROPE, tot i 
que no es pot oblidar que la pobresa i l’exclusió social segueixen afectant el 
51,8% de les persones estrangeres i el 54,6% de les persones aturades.

Finalment s’ha d’indicar que amb la crisi econòmica es van deteriorar de mane-
ra acusada els indicadors de pobresa i de desigualtat, en bona mesura pel dràs-
tic ajust al mercat de treball, que va conduir a màxims en la taxa d’atur. A més, 
la segona fase de la recessió, quan es va produir la crisi del deute públic a la 
zona euro, va comportar un ajust fiscal també molt significatiu, limitant el mar-
ge de maniobra dels governs. Amb la recuperació econòmica, el panorama ha 
començat a millorar, però d’una manera modesta: encara hi ha greus proble-
mes estructurals (com l’atur de llarga durada), al mateix temps que la nova 
ocupació creada presenta unes condicions salarials més desfavorables que en 
el període previ a la crisi, i sovint amb situacions laborals força vulnerables, 
amb l’augment de formes de treball com el temps parcial involuntari, o la con-
tractació per empreses multiservei. Alguns canvis en la regulació del mercat de 
treball expliquen el pes creixent d’aquest tipus de treballs, de manera que es-
devé essencial apostar per un model de creixement econòmic que afavoreixi 
una creació d’ocupació de més qualitat.
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Abstract

La taxa de risc de pobresa femenina s’ha caracteritzat per ser tradicionalment supe-
rior a la masculina i també per tenir un menor caràcter cíclic. La raó és que els homes 
tenen una major vinculació amb el mercat laboral, mentre que l’arrel del problema 
de la pobresa femenina és, sobretot, estructural i té a veure directament amb la de-
sigualtat que pateixen les dones quan són mares, tant en l’àmbit remunerat com en 
l’àmbit de cura. El col·lectiu de major risc són les famílies monoparentals (el 78% de 
les quals són mares), que tenen un risc de pobresa del 40%, el doble que una família 
formada per dos adults. Aquestes dones tenen dificultats per trobar una feina com-
patible amb la cura dels fills, i si la troben generalment és de perfil ocupacional més 
baix, amb jornada reduïda i amb una remuneració inferior. Aquesta situació compor-
ta una major vulnerabilitat econòmica tant per a elles com per als seus fills. Les admi-
nistracions públiques han de lluitar contra la pobresa, no només amb mesures “pal-
liatives”, com és la renda mínima d’inserció, sinó també amb mesures “preventives”, 
és a dir, contra la discriminació laboral que és l’arrel de la pobresa femenina. Entre 
aquestes últimes, les accions prioritàries que es proposen a l’article són: una major 
racionalització dels horaris laborals, l’ampliació dels permisos de paternitat intrans-
feribles i obligatoris, la igualtat salarial, i l’augment dels serveis públics de cura de 
nens i de persones grans.

1. Introducció

L’Organització de Nacions Unides (ONU) va publicar un document al març de 
2015 en el qual afirmava que el context polític, social i econòmic ha desaccele-
rat el progrés en la consecució de la igualtat de gènere. De fet, s’ha determinat 
que l’augment de la desigualtat ha estat una de les causes immediates de la 
crisi financera mundial, i ha tingut conseqüències molt negatives per a les per-
sones, en especial per a les dones i els nens. Segons el mateix document, hi 
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continua havent una insuficiència crònica d’inversions dirigides a promoure la 
igualtat de gènere. Aquest problema persistent s’ha agreujat com a resultat de 
les mesures d’austeritat adoptades en molts països en el context posterior a la 
crisi.

L’ONU també assenyala que, en molts països, les famílies amb nens encaren un 
major risc de pobresa, que està associat amb el cost de la criança dels fills i les 
dificultats per combinar la seva cura amb la participació en el treball remune-
rat. Aquests problemes s’agreugen a les llars monoparentals, que majoritària-
ment estan encapçalades per dones. De la mateixa manera, l’efecte acumula-
tiu de tota una vida de desavantatges en l’ocupació, els ingressos, la dedicació 
a la cura de la família, juntament amb els menors plans d’estalvi, fa que moltes 
dones siguin vulnerables quan arriben a la vellesa.

En aquest estudi analitzarem si aquestes tendències que observa l’ONU també 
són extrapolables a Catalunya i amb quina intensitat s’estan produint. Concre-
tament, l’objectiu d’aquest article és doble. En primer lloc, es vol analitzar si la 
pobresa afecta en major mesura les dones que els homes de Catalunya i com 
ha afectat la crisi i posterior recuperació econòmica, contextualitzar-ho en 
l’entorn espanyol i europeu, així com identificar els col·lectius amb major risc. 
En segon lloc, l’article pretén identificar les causes de la pobresa femenina i, 
arran dels resultats, proposar mesures que ajudin a reduir-la. També s’analitza-
rà el risc de pobresa de les dones que malgrat tenir una feina tenen moltes difi-
cultats per cobrir les necessitats bàsiques de la família. Cal ser conscient que 
no podrem disminuir el risc de pobresa a Catalunya sense adoptar mesures 
concretes per reduir la pobresa femenina, que a la vegada també està directa-
ment vinculada a la pobresa infantil.

El present article s’estructurarà entorn de tres apartats, a banda d’aqueta in-
troducció. En el primer s’analitzaran les dades de pobresa femenina a Catalu-
nya i la seva evolució així com els grups més vulnerables. En l’apartat segon 
s’aprofundirà en les causes de fons que hi ha darrere d’aquesta pobresa feme-
nina, com són: la manca de valoració econòmica de les hores dedicades a la 
cura familiar, la discriminació que pateixen les dones en el mercat laboral, tant 
a través d’un menor salari com d’unes pitjors condicions laborals (temporali-
tat, temps parcial, menor accés a llocs directius, etc.), i la reducció de políti-
ques de l’estat del benestar durant la crisi, que ha afectat molt més les dones 
que són cuidadores perquè dificulta la possibilitat que treballin. A partir dels 
resultats obtinguts, en el tercer apartat l’article proposarà mesures que poden 
contribuir a reduir la pobresa femenina i indirectament la pobresa infantil. Es 
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plantejaran mesures per lluitar contra la discriminació laboral, per promoure 
que els homes participin en la mateixa mesura que les dones en els treballs 
domèstics i de cura, i per reforçar els serveis públics de cura de persones de-
pendents.

2. La pobresa femenina a Catalunya

L’indicador més utilitzat per mesurar la pobresa és el percentatge de persones 
que viuen amb una renda disponible que es troba per sota del llindar de risc de 
pobresa1. Seguint les recomanacions de la Comissió Europea, aquest llindar es 
fixa en el 60% de la mediana dels ingressos disponibles anuals equivalents de la 
població. El llindar de pobresa, expressat com a ingrés total de la llar, depèn de 
la composició de cada llar. A Catalunya, per exemple, el valor del llindar de po-
bresa d’una llar amb una sola persona adulta és de 10.054 euros l’any 2016; el 
d’una llar formada per un adult i un nen és de 13.071 euros; i el de dos adults i 
dos nens de 21.114 euros.

La taxa de risc de pobresa de les dones a Catalunya l’any 2016 és del 24,7% abans 
de transferències socials (pensions, prestacions d’atur, ajuts familiars, etc.) i del 
19,2% després de transferències públiques (gràfics 1 i 2). Per tant, l’impacte de 
l’actuació del sector públic redueix la taxa de risc de pobresa de les dones en 
5,5 punts. En el mateix any, la taxa de risc dels homes ha estat del 24% abans de 
transferències i del 18,2% després de transferències, per tant, el sector públic 
actua rebaixant la taxa de risc de pobresa masculina en 5,8 punts, més que en el 
cas de les dones. Això s’explica perquè tant les pensions com les prestacions 
d’atur que rep un home són superiors a les d’una dona en mitjana (un 31% i 8%, 
respectivament segons les darreres dades disponibles de l’AEAT per al 2016).

El resultat és que la taxa de risc de pobresa, una vegada actuen les transferèn-
cies públiques, és del 19,2%, un punt superior a la dels homes. Com es pot obser-
var al gràfic 2, al llarg de tot el període analitzat (2004-2016), amb excepció del 
2013 que es produeix una ruptura de la sèrie, la taxa de pobresa femenina és 
superior a la masculina. També es posa de manifest que la pobresa femenina és 

1. L’Enquesta de condicions de vida és l’estadística oficial que mesura la incidència i composició 
de la pobresa mitjançant l’establiment d’un llindar de risc de pobresa. Ofereix resultats anu-
als per a Espanya i comunitats autònomes. La darrera que ha publicat l’Idescat amb resultats 
per a Catalunya a data de tancament d’aquest informe és la que fa referència al 2016.
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menys cíclica que la masculina. Així, la taxa de risc de pobresa femenina s’ha 
mantingut al llarg dels darrers 12 anys entorn d’un valor mitjà del 20%, mentre 
que en el cas de la masculina ha passat d’estar situada a l’entorn del 16% abans 
de la crisi, a situar-se en el 20,7% el 2013, i reduir-se posteriorment fins al 18,2% el 
2016. En canvi, la taxa de risc de pobresa femenina no segueix una tendència 
clara a la reducció des de l’inici de la recuperació, atès que va augmentar el 
2014, va disminuir el 2015 i va tornar a pujar el 2016. Això fa pensar que la conso-
lidació de la recuperació econòmica no és condició suficient per reduir la taxa 
de pobresa femenina, ja que sembla tenir un origen més estructural que con-
juntural, al contrari que la masculina. Tot sembla indicar que la pobresa femeni-
na podria enquistar-se entorn del 20% –per tant, afectant a una de cada cinc 
dones– mentre que la masculina podria reduir-se els propers anys fins a assolir 
els nivells precrisi, al voltant del 16%. La possible explicació a aquest fet és que 
els homes tenen una major vinculació amb el mercat laboral i, per tant, estan 
més subjectes al que pugui passar amb l’economia que no pas les dones que 
pateixen un problema estructural de major pobresa relativa per l’enquistada 
desigualtat que es dona tant en el mercat laboral com en l’àmbit de la cura.

Gràfic 1. Taxa de risc de pobresa per sexe (abans de transferències socials) a 
Catalunya. En %.
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En comparació amb el nostre entorn més proper, Catalunya es caracteritza per 
tenir unes taxes de risc de pobresa femenina superiors a la mitjana de la Unió 
Europea (18% el 2016) però alhora inferiors a la mitjana espanyola (22,1% el 
2016). Tal com es pot veure al gràfic 3, la recuperació econòmica està tenint un 
major impacte positiu sobre la reducció de la taxa femenina a Catalunya que a 
Espanya, mentre que a la zona euro continua creixent malgrat la millora del 
context econòmic però segueix estant en nivells molts inferiors.

El factor més important a l’hora d’explicar les diferències observables en les 
taxes de pobresa és la tinença o no de fills. A Catalunya, les llars amb fills de-
pendents tenen una taxa de risc de pobresa molt més elevada que les famílies 
que no tenen fills a càrrec (23% per 14,9%, dades de 2016). Aquesta diferència 
també es dona en el conjunt de l’Estat espanyol, en canvi a la UE-28 el fet de 
tenir fills no està tan penalitzat (gràfic 4). De fet, la major taxa de pobresa al 
nostre país en comparació amb Europa s’explica únicament per les llars que 
tenen fills a càrrec, ja que la taxa de risc de pobresa de les llars sense fills és fins 
i tot inferior a Catalunya que a la Unió Europea. Aquests resultats demostren 

Gràfic 2. Taxa de risc de pobresa per sexe (després de transferències socials) 
a Catalunya. En %
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Gràfic 3. Taxes de risc de pobresa femenina (després de transferències 
socials) a Catalunya, Espanya i la UE-28. En %
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Gràfic 4. Taxa de risc de pobresa, per composició de la llar. Any 2016. En %
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les escasses ajudes i serveis de suport a les famílies amb nens que hi ha al nos-
tre país, un fet paradoxal si tenim en compte que som un dels països amb la 
taxa de natalitat més baixa d’Europa.

D’entre totes les tipologies de llar, les que tenen un major risc de pobresa, a 
molta distància de la resta, són aquelles formades per un adult i un o més 
fills dependents (gràfic 5). A Catalunya, el 40,4% d’aquestes llars estan en si-
tuació de risc de pobresa –el doble que en el cas d’una família formada per 
dos adults i un o més fills–, la majoria de les quals estan formades per mares 
solteres o dones divorciades amb nens a càrrec. Concretament, a Catalunya 
el 78% d’aquestes llars estan constituïdes per mares i només el 22% per pares, 
segons el Cens de Població i Habitatge de 2011. Si apliquem el 78% sobre el 
nombre de llars formades per un adult i un o més nens dependents en risc de 
pobresa, obtenim que al voltant de 90.870 famílies catalanes formades per 
mares amb fill(s) a càrrec estan en una situació d’elevada vulnerabilitat eco-
nòmica.

Gràfic 5. Taxa de risc de pobresa per composició de la llar a Catalunya. Any 
2016. En %
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La recuperació econòmica ha beneficiat especialment les llars formades per 
dos adults amb un o més fills, que clarament mostra una tendència descen-
dent de la taxa de risc de pobresa els anys 2015 i 2016, tal com es pot veure al 
gràfic 6. Per contra, les famílies monoparentals (un adult amb un o més fills) 
mostren una millora el 2016 que queda compensada amb l’empitjorament de 
2015, per tant, la situació actual és similar a la de final de la crisi.

El grup d’edat de dones més vulnerable econòmicament és el de menys de 18 
anys. Una de cada tres noies (26,2%) pateix risc de pobresa, en comparació 
amb el 18,9% de les dones adultes i el 17,9% de les dones de 65 anys i més. A 
més, entre el 2013 i el 2016 la taxa de risc de pobresa de les noies joves ha aug-
mentat en tres punts percentuals (gràfic 7). Els fills de famílies amb un sol pro-
genitor són els més perjudicats, seguits dels que pertanyen a famílies nombro-
ses. Les transferències i prestacions socials que les administracions inverteixen 
en aquests col·lectius de risc, a més d’insuficients són poc eficaces ja que men-
tre la mitjana europea aconsegueix reduir el risc de pobresa en 8,2 punts un 

Gràfic 6. Taxa de risc de pobresa per composició de la llar. Catalunya. Anys 
2013-2016. En %
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cop realitzada l’ajuda, a Catalunya només la redueix en 5,5 punts. Una altra 
dada a destacar és l’augment de la taxa de risc de pobresa de les dones de 65 
anys i més, que assoleix gairebé el 18%, quan tres anys abans era el 13,7%. No 
només augmenta la població femenina envellida i pobre sinó que també s’am-
plia el diferencial respecte als homes de la mateixa edat (tenen una taxa de 
l’11,3% el 2016). Les polítiques d’austeritat que han tingut un impacte important 
sobre les pensions (contributives i no contributives) sumat a què s’estan jubi-
lant dones que han patit unes bretxes salarials molt importants, explicaria 
l’augment del gap de pobresa entre homes i dones a partir dels 65 anys.

Un indicador que alerta sobre l’impacte que ha tingut la crisi sobre la desigual-
tat de gènere és la taxa de risc de pobresa del treballador/a. Aquest indicador 
mostra la proporció de persones que han treballat almenys set mesos durant 
l’any de referència de la renda, però tot i així tenen una renda disponible equi-
valent per sota del 60% de la mediana de la població.

Els resultats posen de manifest que la crisi econòmica ha tingut una incidència 
similar sobre la precarietat laboral que pateixen homes i dones. Si el 2008, any 
que es va assolir la menor taxa de risc de pobresa des que es disposa de dades, 

Gràfic 7. Taxa de risc de pobresa femenina per grups d’edat. Catalunya.  
Anys 2013 i 2016. En %
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la taxa de risc de pobresa de les dones que treballaven era del 8%, un punt infe-
rior al 9% dels homes, dotze anys després, havent patit una importantíssima cri-
si, la taxa de les dones ha pujat fins a l’11,2%, quedant igualment un punt per sota 
del 12,6% corresponent als homes (gràfic 8). Això evidencia l’augment de la pre-
carietat del mercat de treball i la proliferació de contractes parcials i temporals 
que no es remuneren amb els ingressos necessaris per satisfer les necessitats 
bàsiques, un problema que ha afectat durant la crisi tant a homes com a dones.

Totes les dades presentades fins ara mesuren la pobresa de les llars sota la pre-
missa que els membres d’una mateixa llar formen una unitat homogènia i, per 
tant, la renda obtinguda es divideix per igual entre els seus membres. Per això, 
les taxes de pobresa més elevades s’observen en aquelles tipologies de llars 
on les dones depenen únicament dels seus ingressos (mares soles que tenen 
fills a càrrec o vídues). Això fa que difícilment es puguin obtenir unes xifres de 
pobresa molt diferents per sexe quan parlem d’una llar formada per un home i 
una dona, tot i que sabem que l’accés al mercat de treball i les prestacions soci-
als (atur i pensions) beneficia especialment els homes.

Per tal de corregir aquest efecte “llar”, alguns estudis han utilitzat una meto-
dologia alternativa que només té en compte els ingressos de la persona de re-

Gràfic 8. Taxa i població en risc de pobresa del treballador a Catalunya. En %
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ferència, i no els de tots els seus membres. Els resultats visualitzen més clara-
ment l’existència de la feminització de la pobresa. Aquest és el cas de l’estudi 
de la Fundación FOESSA realitzat per Belzunegui i Valls (2014) que analitza la 
pobresa femenina amb aquesta nova metodologia per al conjunt d’Espanya, i 
arriba a la conclusió que la meitat de dones espanyoles (47,4%) serien pobres si 
visquessin en solitari, un percentatge dues vegades superior al dels homes 
(23,8%). A més, aquest risc de pobresa latent s’expandeix al llarg del seu cicle 
vital i especialment a partir de la maternitat. L’estudi també conclou que les 
desigualtats per sexe són extrapolables al conjunt de la geografia espanyola, 
fins i tot en aquells territoris econòmicament més desenvolupats com seria el 
cas de Catalunya. I, finalment, l’estudi posa en evidència que l’accés a les trans-
ferències públiques és feble entre les dones i que l’impacte d’aquestes en la 
reducció de la pobresa és, per tant, limitat, de manera que la dependència fe-
menina no es limita exclusivament a les rendes procedents del treball, sinó 
també a les procedents de les transferències públiques (pensions i prestacions 
d’atur). Tot això succeeix perquè la feina que realitzen les dones dins de la llar 
no és comptabilitzada monetàriament.

En definitiva, s’ha pogut demostrar que la pobresa afecta en major mesura les 
dones i, especialment, aquelles que viuen soles amb nens o persones depen-
dents a càrrec, per les majors dificultats que tenen per accedir al mercat labo-
ral i per les pitjors condicions laborals, unes desigualtats que s’accentuen per 
la manca de valoració econòmica de les tasques de cura.

En el següent apartat s’aprofundirà en les causes de fons que expliquen aques-
ta major pobresa femenina.

3. Les causes de fons de la pobresa femenina

La major pobresa femenina de les dones està directament relacionada amb 
una posició de subordinació en el mercat de treball, que es manifesta sobretot 
en una carrera professional més fragmentada, i en un treball més precari i 
menys remunerat. A això se suma la debilitat del sistema de protecció social i la 
dificultat de conciliar la vida laboral i familiar (Ayllón, 2007; i Brunet, 2009).

De tots els àmbits en els quals es manifesta aquesta desigualtat de gènere, hem 
seleccionat els sis que considerem més importants perquè suposen veritables 
obstacles en el desenvolupament de la carrera professional de les dones, fins al 
punt que si han de viure dels seus propis ingressos i tenen persones al seu càr-
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rec poden acabar en una situació de vulnerabilitat econòmica. Aquets factors 
de desigualtat són: la major dedicació al treball domèstic i de cura (sense remu-
neració econòmica), l’elevada taxa de treball a temps parcial, la bretxa salarial, 
la sobrequalificació, les menors pensions i prestacions públiques i, finalment, la 
manca de serveis públics gratuïts de cura (guarderies i serveis de dependència).

El primer factor de desigualtat és la major dedicació de les dones a les tasques 
domèstiques i de cura, unes tasques que avui no tenen valoració econòmica ni 
reconeixement social. En un estudi recent de Poveda (2017), es va estimar que el 
PIB de Catalunya s’incrementaria un 23,4% si es quantifiqués econòmicament el 
treball domèstic i de cura. El 67% d’aquesta aportació al PIB la realitzen les dones i 
el 33% els homes. Les dones dediquen de mitjana gairebé 4 hores al dia al treball 
domèstic i de cura, el doble que els homes. Si la dona dediqués el mateix temps al 
treball domèstic que l’home, és a dir, si es repartís equitativament el treball do-
mèstic i també el treball remunerat, la dona podria incrementar els seus ingressos 
laborals anuals un 25%. És important assenyalar que si considerem la càrrega total 
de treball (treball remunerat + treball domèstic), la valoració econòmica del tre-
ball realitzat per homes i dones seria equilibrat (51% homes i 49% dones), el proble-
ma és que part d’aquest treball no està reconegut socialment ni monetàriament.

El segon factor de desigualtat és la major parcialitat del treball femení. El 72,3% 
dels llocs de treball a temps parcial són ocupats per dones2. Aquest contracte es 
caracteritza per un menor ingrés per hora en relació amb la jornada a temps com-
plert i per ser un obstacle a la carrera professional. Per tant, el fet que les dones 
siguin les que majoritàriament tenen aquest tipus de contracte està directament 
vinculat a la major precarització de les seves condicions laborals. Els principals 
motius que al·leguen les dones per treballar a temps parcial és no poder trobar 
una feina a temps complet (el 60%), seguit per la cura de nens o adults malalts, 
incapacitats o persones grans (un 13% per només un 0,9% els homes). Dit d’una 
altra manera, el 97,5% de les persones que treballaven a temps parcial per poder 
destinar el seu temps a la cura són dones (el restant 2,5% són homes), i d’aquest 
percentatge, el 57% al·lega com a principal raó l’alt preu dels serveis de cura3.

El tercer element de desigualtat en el mercat laboral és la bretxa salarial. L’any 
2015, últim disponible de l’Enquesta d’Estructura Salarial, les dones cobraven 

2. Dades EPA (INE) per al conjunt d’Espanya. Any 2016.
3. Segons la informació del mòdul del 2015 de l’enquesta de població activa de l’INE sobre la 

conciliació laboral i familiar a Espanya.
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de mitjana un 15,3% menys de sou per hora treballada que els homes. Tal com 
es pot veure al gràfic 9, la bretxa salarial existeix en tots els nivells d’ocupació, 
des dels càrrecs directius fins a les ocupacions més elementals. Tanmateix, hi 
ha una tendència a corregir gradualment aquesta bretxa salarial4. Tal com es 
pot veure al gràfic 10, la bretxa salarial (en termes de guanys per hora treballa-
da, és a dir, sense tenir en compte les diferències de jornada) ha passat de ser 
del 25,8% el 2004 a un mínim del 15,3% el 2015. Una evolució positiva però enca-
ra injustificable si tenim en compte que el nivell de formació mitjà de les dones 
és superior al dels homes. El major accés de la dona a estudis superiors, la libe-
ralització de les tasques de la llar i la reducció de la fertilitat, podrien explicar 
una part substancial de la caiguda en les diferències salarials entre homes i do-
nes. Tanmateix, aquesta millora podria estancar-se si continua la segregació 
per gènere en els estudis universitaris (en les carreres d’Enginyeria i TIC la pre-
sència de les dones és baixa i no ha augmentat en els darrers anys). A més, la 
nova economia basada en l’aparició de les plataformes digitals que transfor-
men les relacions laborals en acords precaris a curt termini, pot afectar més 
negativament les dones per ser aquests llocs de treball més “habituals” en 
aquest gènere.

4. La bretxa salarial entre homes i dones es defineix com la diferència entre la mitjana del guany 
salarial brut per hora dels homes i la mitjana del guany salarial brut per hora de les dones com 
a percentatge de la mitjana del guany salarial brut per hora dels homes.

Gràfic 9. Bretxa salarial entre homes i dones. Guany salarial per hora per 
tipus d’ocupació i sexe. Catalunya. Any 2015. En %
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El quart factor de desigualtat al mercat laboral és la major sobrequalificació 
femenina. Les dones estan més formades que els homes però ocupen, en ma-
jor proporció, llocs inferiors a la seva qualificació. Segons un estudi de l’ODEE i 
la Fundació CIREM (2009), en el primer trimestre del 2009 hi havia gairebé 
100.000 dones sobreocupades (el 15% de les dones amb estudis superiors), el 
triple que l’any 1996. En canvi, la sobrequalificació entre els homes s’hauria du-
plicat en el mateix període, afectant actualment 58.000 homes (el 9,3% dels 
homes amb estudis superiors). Les conclusions continuen sent plenament vàli-
des avui, i segurament ampliades pels efectes que ha tingut la crisi sobre l’aug-
ment de la subocupació.

En cinquè lloc, les dones reben unes prestacions d’atur i unes pensions inferiors 
a les dels homes. La discriminació salarial i la sobreocupació s’acaba traduint en 
prestacions d’atur un 8% més baixes que les dels homes i en pensions un 31% in-
feriors5. Per tant, la bretxa de gènere en les pensions és superior a la que es 

5. Dades de prestacions d’atur i de pensions publicades per l’AEAT corresponents a l’any 2016.

Gràfic 10. Evolució de la bretxa salarial entre homes i dones a Catalunya. 
Guany per hora. En %
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produeix durant la vida laboral, fet que indica que l’equiparació de salaris no 
garanteix per si sola la igualtat en les pensions, perquè també influeixen els 
menys anys cotitzats i la menor jornada laboral. Per tal d’intentar corregir 
aquesta situació, l’1 de gener de 2016 va entrar en vigor una mesura que com-
pensa les dones la seva aportació demogràfica al sistema de la Seguretat Social, 
seguint la recomanació de la Unió Europea, i que ja aplicaven altres països com 
França, Alemanya i Suècia. Es tracta d’un suplement en la pensió que dependrà 
del nombre de fills naturals o adoptats que hagi tingut la pensionista (a partir 
de dos). El barem és el següent: 5% per dos fills; 10% per 3 fills; i 15% per 4 o més 
fills. Aquesta és una mesura positiva però insuficient si tenim en compte que la 
major part de les famílies noves que es formen actualment tenen únicament un 
fill de mitjana (la taxa de fecunditat és d’1,39 fills per dona a Catalunya el 2016).

Finalment, la recessió ha generat retallades al sector públic a tot Europa i també 
a Catalunya, afectant l’oferta de serveis de cura de nens i persones grans i les 
ajudes econòmiques per fer-hi front quan no hi ha oferta pública. Les conseqüèn-
cies les han patit sobretot les famílies més vulnerables (amb fills o dependents a 
càrrec) augmentant així el risc de pobresa d’aquest tipus de llar. En definitiva, la 
disminució de la inversió en aquests serveis públics ha fet créixer les desigualtats 
de gènere perquè ha provocat que les dones assumeixin més càrrega de feina no 
remunerada, dificultant així la compatibilització amb la feina remunerada. L’es-
forç de la despesa pública en prestacions familiars a Espanya –transferències mo-
netàries, ajuts fiscals i serveis– ha estat sempre molt inferior al de la majoria de 
països europeus, i la distància s’ha engrandit encara més en anys recents com a 
conseqüència de les polítiques d’austeritat. Espanya dedica a política de família i 
fills (guarderies, ajudes per naixement, permisos remunerats, ajuts fiscals, etc.) 
només el 0,6% del seu PIB. Un esforç pressupostari que és el més baix de la UE, 
juntament amb Portugal i Grècia, i molt inferior al que fan altres països veïns com 
França, on es mou entre el 3-3,5% del PIB. Aquesta manca de priorització de políti-
ques de suport a la criança dels fills petits posa en evidència la gran distància que 
separa Espanya d’altres països veïns que, sense tenir un problema tan greu com 
el nostre d’envelliment, ja han pres mesures per corregir-ho.

4. Propostes

Les administracions públiques tenen dues opcions per lluitar contra la pobresa. 
La primera és amb mesures “pal·liatives”, és a dir, amb prestacions socials 
d’emergència com ara la renda mínima d’inserció. I la segona és actuar amb 
mesures “preventives”, és a dir, contra els factors desencadenants de la po-
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bresa femenina, que com hem vist té origen en una distribució desigual de les 
tasques de cura i en una discriminació de les condicions laborals. És necessari 
fer més esforços en les mesures preventives, sense que això impliqui deixar 
d’actuar amb mesures d’urgència contra la pobresa i, en aquest sentit, priorit-
zem quatre propostes per reduir la desigualtat de gènere i protegir les dones 
davant de futures situacions de risc econòmic.

1) Una reforma horària que permeti a homes i dones compartir per igual les 
tasques de cura de la família6. Cal tenir en compte que les dones dediquen una 
mitjana de gairebé quatre hores diàries a les tasques domèstiques en compara-
ció amb les dues hores dels homes. El fet que les dones treballin menys hores 
que els homes està directament relacionat amb les seves responsabilitats fami-
liars i influeix, alhora, en els seus ingressos durant tota la vida.

2) Permís de paternitat ampliat i intransferible. Els estudis del Banc Mundial 
recomanen que s’apliquin polítiques públiques que ofereixin i promoguin una 
major paritat entre els permisos per paternitat i maternitat perquè això podria 
promoure el retorn de les mares al mercat laboral amb més rapidesa i contri-
buir a modificar els hàbits subjacents en matèria de gènere. Davant d’aquesta 
situació, alguns països han posat en marxa permisos parentals finançats amb 
fons públics que són intransferibles. A França, per exemple, s’ha demostrat 
que un any d’interrupció laboral es tradueix en una disminució del salari del 
10%. Amb l’objectiu de reduir la inactivitat de les dones franceses que són ma-
res, l’agost de 2014 es va aprovar una llei7 que converteix l’any d’excedència 
remunerada per cura del fill (amb una prestació de com a mínim 566 euros 
mensuals) en 6 mesos per a cada un dels pares (la del pare es perd si opta per 
no agafar-la). Es preveu que el 20% del homes s’acullin a aquest permís remu-
nerat (abans de la reforma era només el 3,5%). La mesura es complementarà 
amb un augment de les inversions en serveis d’escoles bressol. A Espanya, la 
Llei d’Igualtat de 2007 establia una ampliació de les dues setmanes actuals de 
permís de paternitat retribuït a quatre setmanes l’any 2013, que finalment ha 
entrat en vigor tres anys després, el gener de 2016, malgrat ser encara clara-
ment insuficient tant en termini com en obligatorietat.

6. Segons l’estudi de l’Observatori Dona, Empresa i Economia (2014), prop de la meitat de les 
empreses està totalment d’acord que un horari laboral més europeu tindrà efectes positius 
sobre els cinc àmbits que es pregunten: carrera professional de les dones, productivitat de 
les empreses, educació dels fills, negocis internacionals, i reciclatge professional i formació 
dels treballadors.

7. LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
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3) Igualtat salarial. La literatura acadèmica (Gradín et al., 2010) ha demostrat 
que a bona part dels països membres de la Unió Europea el risc de pobresa 
seria inferior a l’actual en cas que el mercat de treball no discriminés les dones 
quant a salari. Per al cas concret de Catalunya, l’estudi d’Ayllón (2013) demos-
tra que l’eliminació de la discriminació salarial de gènere reduiria el risc de po-
bresa entre 1,5 i 2 punts percentuals. Els nens, i especialment els adolescents, 
serien un dels col·lectius més beneficiats amb una reducció de la taxa de risc de 
pobresa d’entre 2 i 3 punts percentuals. Atenent a aquests resultats, l’elimina-
ció de la bretxa salarial de gènere hauria de contemplar-se com una política 
crucial en la lluita contra la pobresa.

4) Més oferta pública d’escoles bressol i de residències geriàtriques. Diversos 
estudis (Gong, 2010; i Kalb, 2009) han demostrat que hi ha una elevada elastici-
tat entre l’oferta de mà d’obra femenina i el preu dels serveis de cura infantil. 
Si el preu d’aquests serveis es redueix un 50%, l’oferta de mà d’obra augmenta-
rà de l’ordre del 6,5% al 10% entre les mares joves. Les reformes dels programes 
de suport per a la cura dels nens podrien focalitzar-se en subsidis a guarderies 
per a les dones que volen incorporar-se al mercat laboral. D’aquesta manera es 
promouria la participació femenina en la força laboral sense crear distorsions 
en els incentius del mercat laboral (FMI, 2013).

En definitiva, la literatura acadèmica ha demostrat el potencial que tenen les po-
lítiques d’igualtat en el mercat laboral, no només per eliminar la discriminació de 
gènere, sinó també per l’efecte que acaben tenint en la lluita contra la pobresa.

L’objectiu principal és evitar la pèrdua del talent femení8, és a dir, l’abandona-
ment del mercat laboral i/o la segregació professional en el moment de la ma-
ternitat. Les administracions han de treballar per fer polítiques que permetin 
que tant dones com homes puguin combinar un treball de qualitat amb la pa-
ternitat o maternitat i la responsabilitat de tenir cura de persones al seu càrrec, 
com una condició necessària per avançar en la igualtat de gènere i, en conse-
qüència, en la reducció de la pobresa. Les dones han de poder disposar d’in-
gressos suficients que els permetin ser econòmicament independents sense 
veure’s penalitzades pel fet de ser mares i cuidadores. Les polítiques públiques 
haurien d’abordar de manera eficaç el problema de la igualtat salarial, la preca-
rietat laboral i la dificultat de compaginar treball i família, evitant centrar el de-

8. A Catalunya la pèrdua de talent femení té un cost de 977 MEUR, que equival al 0,5 % del PIB 
català el 2006 (Cambra de Comerç de Barcelona, 2008a).
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bat de la conciliació en les dones i incorporant els homes. A través de les políti-
ques públiques també s’haurien de redefinir les responsabilitats privades i 
col·lectives respecte a la infància, promoure la coresponsabilitat en la cura 
d’homes i dones –per exemple, augmentant els permisos de paternitat–, i re-
distribuir de forma més equitativa els costos associats a la criança dels fills –so-
bretot, en les primeres edats– entre les famílies i la societat (Castro-Martin et 
al., 2016).

5. Conclusions

En aquest article hem analitzat la pobresa femenina i les seves causes per tal de 
contribuir a buscar solucions que millorin el benestar de la societat i, especial-
ment, el de les dones i els seus fills. Cal recordar que Espanya és el cinquè país de 
la UE-28 amb un major percentatge de nens en risc de pobresa o exclusió social.

Les conclusions de l’article confirmen que hi ha una pobresa estructural que 
afecta de forma específica les dones –que és invisible en les estadístiques tra-
dicionals que utilitzen el concepte de llar familiar–, i que les abocaria, en cas de 
quedar-se soles, a una situació d’elevada vulnerabilitat econòmica i social. De 
fet, aproximadament la meitat de les dones serien pobres si haguessin de viure 
únicament dels seus ingressos.

Per això, les famílies formades per un adult i un o més fills són el tipus de llar 
que més han sofert les causes de la crisi econòmica i són també les més vulne-
rables: la taxa de risc de pobresa d’aquestes famílies és el doble que la de les 
famílies formades per dos o més adults. La majoria d’aquestes famílies mono-
parentals estan formades per dones. Moltes vegades les mares que viuen en 
família monoparental no aconsegueixen un treball amb horari flexible i remu-
neració suficient per mantenir els fills a càrrec, i a més, pot ser vista per l’em-
presa amb menys empleabilitat que els homes. Això fa que en la majoria d’oca-
sions hagi d’optar a una feina a temps parcial amb la consegüent reducció 
d’ingressos i augment del risc de pobresa femenina i també infantil.

En l’origen d’aquesta pobresa femenina es troben la forta desigualtat que pa-
teixen les dones tant en l’àmbit familiar com laboral, sobretot a partir de ser 
mares. Aquestes dones pobres no han treballat o han desenvolupat al llarg de 
les seves vides feines destinades a perfils ocupacionals baixos (moltes vegades 
inferiors a la seva qualificació), mal retribuïdes, amb jornades laborals frag-
mentades, elevada temporalitat i escàs suport de les polítiques públiques. Per 
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tant, l’eliminació de les desigualtats de gènere en el mercat laboral s’ha de con-
templar com una via imprescindible per lluitar contra la pobresa.

Entre les mesures prioritàries a aplicar se’n destaquen quatre: una major racio-
nalització dels horaris laborals que permeti distribuir més equitativament el 
temps de cura i el temps laboral entre els dos progenitors; l’ampliació dels per-
misos de paternitat intransferibles, fet que evitaria la discriminació de les do-
nes en el moment de la contractació i a la vegada allunyaria el perill de desvin-
culació de les dones del mercat laboral quan arriba la maternitat; la igualtat 
salarial, que està demostrat és una de les vies més eficaces per reduir la po-
bresa femenina; i, finalment, l’ampliació dels serveis públics de cura de nens i 
de persones grans, de manera que les dones amb ingressos baixos no es vegin 
forçades a abandonar el mercat laboral per l’alt preu dels serveis de cura.
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Abstract

En els darrers anys, institucions com l’OCDE i UN-Habitat estan plantejant la necessi-
tat d’activar noves estratègies de creixement inclusiu de naturalesa urbana o metro-
politana. La metròpoli de Barcelona, des de mitjan anys vuitanta fins a la crisi econò-
mica de 2008-2013, va seguir un model de creixement que va assolir resultats molt 
importants en termes de creixement de la producció i de l’ocupació, amb avenços 
molt significatius en la correcció de la desigualtat. Aquest model de creixement in-
clusiu es reverteix amb la crisi, amb retrocessos molt importants tant en termes de 
producció i ocupació com en la distribució de la renda.

La ponència estudia com la crisi econòmica, que afecta tant la metròpoli de 
Barcelona com el conjunt de l’economia catalana, incideix sobre els principals 
indicadors de desigualtat a partir de l’explotació de l’Enquesta de Condicions 
de Vida de l’INE i Eurostat i l’Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Po-
blació 2006-2011de l’Idescat i l’IERMB.

Es mesura la desigualtat a Catalunya i Espanya a través del coeficient de Gini 
per al període 2006-2016 posant el focus en les diferències en el nivell i l’evolu-
ció de la desigualtat segons el lloc d’origen de la població (població estrange-
ra). S’estudia també l’evolució de la taxa de risc de pobresa a Catalunya i Espa-
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nya. La taxa de risc de pobresa de la població nascuda a l’estranger assoleix 
uns valors més elevats (entre 20 i 30 punts percentuals més) que els de la po-
blació nascuda a Espanya.

S’aporten també resultats sobre l’impacte que el lloguer imputat presenta en 
la desigualtat. Es tracta d’una estimació sobre els guanys que obtenen les fa-
mílies pel fet de disposar d’habitatge propi i/o d’habitatge social. Aquesta im-
putació és molt significativa en diferents països europeus. L’impacte del llo-
guer imputat millora el coeficient de Gini encara més al conjunt d’Espanya que 
a Catalunya. La taxa de risc de pobresa després d’aplicar lloguers imputats 
baixa per al conjunt de la població excepte per a la població nascuda a l’es-
tranger.

Finalment, es presenten resultats sobre la taxa de risc de pobresa per a Barce-
lona, l’AMB, la Regió Metropolitana i Catalunya.

1.  Introducció. El creixement inclusiu urbà com a marc de referència per a 
l’estudi de la desigualtat

L’objectiu d’aquesta ponència és quantificar i analitzar la desigualtat i el risc de 
pobresa des de la crisi de 2008-2013 a Catalunya i la metròpoli de Barcelona, a 
partir de l’Enquesta de Condicions de Vida de l’INE (ECV).

S’inscriu en un programa de recerca que es ve desenvolupant des de 2012 so-
bre les característiques d’un model de creixement inclusiu de base urbana o 
metropolitana. La metròpoli de Barcelona entre 1985 i 2006 anava seguint una 
trajectòria de creixement de la producció i de l’ocupació que era acompanyada 
de millores significatives en indicadors de desigualtat com la renda familiar dis-
ponible1.

Constituïa un cas de referència d’allò que institucions de tanta importància 
com l’OCDE i UN-Habitat denominen “creixement inclusiu urbà”2. Gràcies a 
què l’IERMB, i l’Idescat-IERMB van portar a terme diferents enquestes sobre 

1. Vid. Joan Trullén i Vittorio Galletto (2017) i IERMB (2015) “La metròpoli de Barcelona i el mo-
del de creixement inclusiu”, i IERMB (2016) “Creixement inclusiu: el gran repte estratègic me-
tropolità”.

2. UN-Habitat (2017) i OCDE (2016).
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Condicions de Vida i Hàbits de la Població (ECVHP 1985-2011) es disposa amb 
freqüència quinquennal d’indicadors quantitatius per a aquest període, tant 
per a Barcelona com per a la seva àrea metropolitana.

La irrupció de la crisi econòmica comportarà canvis molt importants que afec-
taran la distribució de la renda. Aquests canvis es poden detectar gràcies a la 
realització de l’ECVHP per a l’any 2011. El coeficient de Gini de la renda disponi-
ble empitjora significativament per al conjunt de Catalunya. Barcelona i l’AMB 
en el seu conjunt presenten un increment del coeficient de Gini que se situa, al 
bell mig de la crisi, a nivells superiors als de 1995.

És possible el retorn a una trajectòria de creixement econòmic que vagi acom-
panyada de millores en la distribució de la renda i, en general, en l’equitat? 
Avancem o no en la sortida de la crisi sobre la base d’un model de creixement 
de naturalesa inclusiva? Com definim creixement inclusiu?

Per “creixement inclusiu” entenem, d’acord amb l’OCDE, un procés de creixe-
ment econòmic sostingut acompanyat de la creació d’oportunitats per a tots 
els segments de la població de participar en l’economia, amb una distribució 
dels fruits del creixement econòmic justa i equitativa, tant en termes moneta-
ris com no monetaris (OCDE, 2016, p. 16).

Per “creixement inclusiu urbà”, entendrem aquell creixement inclusiu guiat 
per polítiques urbanes que impliquin millores en la distribució de la renda i el 
benestar de la població en el seu conjunt, i que implica tant a governs, com a 
empreses i al conjunt de la ciutadania (ibídem, p. 16).

En la ponència no entrarem a analitzar la producció i l’ocupació3. Ens cen-
trarem en la distribució de la renda i la taxa de risc de pobresa. Nogens-
menys, cal apuntar que el context econòmic global en el qual operen les 
economies occidentals durant les darreres dècades estaria dominat, 
d’acord amb Thomas Piketty (2013), per un insuficient creixement de la pro-
ductivitat acompanyat per una expansió de les rendes del capital en la dis-
tribució funcional de la renda. El creixement de la taxa de benefici superaria 
tendencialment el creixement de l’economia. En conseqüència, les rendes 
del treball veurien disminuir el seu pes i, per tant, la distribució de la renda 
tendiria a empitjorar.

3. Aquests àmbits s’analitzen amb més detall a Trullén et al., 2017.
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Les polítiques econòmiques postcrisi cal que es plantegin incidir sobre el crei-
xement de la productivitat. Però ho han de fer de tal manera que els incre-
ments de renda i de producte es tradueixin en millors oportunitats perquè tot-
hom pugui participar dels fruits del creixement econòmic. Es tracta d’introduir 
una estratègia de creixement inclusiu que aconsegueixi al mateix temps crei-
xements sostinguts de productivitat i millores en termes distributius (OCDE, 
2016, p.16).

I dins d’aquest marc econòmic general es reconeix al factor territorial (regio-
nal, urbà o metropolità) un paper protagonista destacat en un nou model de 
creixement de naturalesa inclusiva.

En conseqüència, l’estudi de la distribució de la renda des d’una perspectiva 
territorial esdevé crucial per al disseny d’un nou model de creixement inclusiu.

Concerneix tant els governs com les empreses i els ciutadans. D’una manera 
especial s’ha d’assegurar que les millores en les condicions de vida afecten tots 
els residents, evitant que el fruit de les estratègies urbanes afectin negativa-
ment els ciutadans més desprotegits.

2. Desigualtat i risc de pobresa

L’instrument estadístic més important per a l’estudi de la pobresa i la desigual-
tat, el seguiment de la cohesió social en un territori, l’estudi de les necessitats 
de la població i de l’impacte de les polítiques socials i econòmiques sobre les 
llars i les persones és l’Enquesta de condicions de vida (ECV) que publica anual-
ment l’INE. Els principals indicadors que s’obtenen d’aquesta enquesta són la 
desigualtat de la renda i el risc de pobresa que serveixen per conèixer com es 
distribueix el nivell de renda de la població i per saber quin és el llindar de la 
pobresa en un territori (entès com el nivell d’ingressos per sota del qual es 
considera a una persona en condicions de renda baixa i, per tant, en situació de 
risc de pobresa).

En aquest capítol es mesura la desigualtat a Catalunya i Espanya a través del 
coeficient de Gini (apartat 2.1) per al període 2006-2016, fent un èmfasi espe-
cial en la diferent desigualtat segons el lloc d’origen de la població (apartat 
2.2). A continuació s’estudia la taxa de risc de pobresa a Catalunya i Espanya 
(apartat 2.3), prestant atenció al lloc de naixement de la població (apartat 
2.4). Els lloguers imputats de l’habitatge i el seu impacte en la desigualtat 
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són estudiats a escala europea (apartat 2.5), i també per a Catalunya i Espa-
nya (apartat 2.6). Finalment, també s’estudia el seu efecte sobre la taxa de 
risc de pobresa a Catalunya i Espanya (apartat 2.7) i en l’àmbit de l’AMB 
(apartat 2.8).

2.1. Desigualtat a Catalunya i Espanya

Si es coneix el nivell de renda de la població es pot analitzar com es distribueix 
aquesta entre les llars o les persones. Hi ha diversos instruments de mesura 
per a aquest objectiu. La desigualtat es pot analitzar en termes gràfics (mitjan-
çant una corba de Lorenz) o bé mitjançant índexs agregats de desigualtat. Un 
dels principals indicadors de la desigualtat d’ingressos és el coeficient de Gini. 
El coeficient de Gini s’estima a partir dels valors de la renda disponible equiva-
lent de la llar i és una mesura de la desigualtat entre els habitants d’una deter-
minada àrea geogràfica. El coeficient de Gini es basa en la comparació de les 
proporcions acumulades de la població respecte de la proporció acumulativa 
d’ingressos que reben. El coeficient es mou entre els valors 0 i 1, en què 1 indica 
la concentració màxima d’ingressos (tots els ingressos s’acumulen en un sol 
individu). En canvi, el valor 0 s’interpreta com la situació en la qual l’ingrés de 
totes les llars és el mateix (absència de desigualtat). El coeficient de Gini satisfà 
algunes propietats importants com la comparabilitat al llarg del temps, la inva-
riància a qualsevol mesura de deflactor i el principi de transferència. L’índex de 
Gini és el coeficient de Gini expressat en percentatge, i és igual al coeficient de 
Gini multiplicat per 100.

El coeficient de Gini4 d’Espanya per a la població total registra uns valors supe-
riors als de Catalunya i la UE-27 per a tot el període 2006-2016 (vegeu el Gràfic 
2.1). La diferència entre els valors del coeficient per a Espanya i Catalunya se si-
tua de mitjana en 0,021, és a dir, el coeficient per a Espanya és de mitjana un 
6,8% superior. Respecte a la diferència entre els valors del coeficient per a Es-
panya i la UE-27 cal diferenciar dos subperíodes. En el període 2006-2008, la di-
ferència mitjana és de 0,015, és a dir, els valors per a Espanya són de mitjana un 
5% superiors als de la UE-27. En el període 2008-2016, en canvi la diferència aug-

4. El coeficient de Gini per al conjunt d’Espanya i Catalunya s’ha obtingut a partir d’una explota-
ció de les microdades de l’Enquesta de Condicions de Vida (ECV) de l’INE. Si bé l’Idescat publi-
ca també aquestes dades, per poder aprofundir en l’anàlisi ha estat necessari treballar direc-
tament amb les microdades, la qual cosa explica que hi hagi, alguns anys, petites diferències 
amb els coeficients per al conjunt d’Espanya i Catalunya publicats per l’Idescat. El coeficient 
de Gini per a la UE-27 prové de la EU-SILC (Eurostat). 
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menta i els valors del coeficient de Gini per a Espanya passen a ser un 10,2% 
superiors als de la UE-27 (vegeu Taula 2.1).

Pel que fa a l’evolució, el coeficient de Gini ha seguit al conjunt d’Espanya 
una trajectòria ascendent durant el període 2006-2016, registrant un incre-
ment del 7,9% entre ambdós moments del temps. El coeficient a Catalunya, 
en canvi, mostra una tendència a l’alça entre els anys 2006 i 2011, amb un 
augment equivalent al 9,2%, mentre que entre els anys 2011 i 2016 registra un 
descens equivalent al 2,1%, de manera que l’evolució total durant el període 
2006-2016 representa un increment del 6,9%. A la UE-27, el coeficient de Gini 
ha seguit una trajectòria relativament estable al llarg de tot el període, de 
manera que la variació entre el valor inicial i final és únicament del 2,3% (ve-
geu Taula 2.2).

2.2. Desigualtat a Catalunya i Espanya per lloc de naixement

A continuació s’analitza l’evolució del coeficient de Gini per a Catalunya i Espa-
nya distingint entre lloc de naixement: Espanya o l’estranger. S’estudien 
aquests dos grups perquè, tal i com s’ha observat en el capítol anterior, la po-

Gràfic 2.1. Coeficient de Gini de la renda disponible equivalent de la llar per a 
Espanya, Catalunya i la UE-27, població total, 2006-2016
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*Les dades de 2016 corresponen a l’any 2015 en el cas de la UE-27.

Font: IERMB a partir de microdades ECV INE i EU-SILC (Eurostat).
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Taula 2.1. Diferència en valor i en % del coeficient de Gini  
de la renda disponible equivalent de la llar entre  

Espanya i Catalunya; Espanya i la UE-27 i Catalunya i 
 la UE-27, 2006-2016

Diferència en valor Diferència en %

 
Espanya- 
Catalunya

Espanya 
- UE-27

Catalunya- 
UE-27

Espanya - 
Catalunya

Espanya - 
UE-27

Catalunya- 
UE-27

2006 0,026 0,016 -0,010 8,8 5,3 -3,1

2008 0,013 0,015 0,001 4,2 4,7 0,5

2011 0,017 0,030 0,012 5,3 9,6 4,0

2013 0,018 0,030 0,012 5,8 9,8 3,8

2016* 0,031 0,034 0,004 9,7 11,1 1,2

Mitjana 2006-
2008 0,019 0,015 -0,004 6,5 5,0 -1,3

Mitjana 2008-
2016 0,022 0,031 0,009 6,9 10,2 3,0

Mitjana 2006-
2016 0,021 0,025 0,004 6,8 8,1 1,3

*Les dades de 2016 corresponen a l’any 2015 en el cas de la UE-27.
Font: IERMB a partir de microdades ECV INE i EU-SILC (Eurostat).

Taula 2.2. Variació percentual del coeficient  
de Gini de la renda disponible equivalent de la llar per a Catalunya,  

Espanya i la UE-27; 2006-2016

Variació percentual

 Espanya Catalunya UE-27*

2006-2011 5,8 9,2 1,7

2011-2016 2,0 -2,1 0,6

2006-2016 7,9 6,9 2,3

*Les dades de 2016 corresponen a l’any 2015 en el cas de la UE-27.
Font: IERMB a partir de microdades ECV INE i EU-SILC (Eurostat).
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blació estrangera en comparació amb la població espanyola ha estat una de les 
més afectades per la crisi econòmica.

Per a la població nascuda a Espanya el coeficient de Gini a Espanya és superior 
que a Catalunya durant tot el període 2006-2016 (vegeu Gràfic 2.2). La diferèn-
cia entre els valors del coeficient per a Espanya i Catalunya se situa de mitjana 
en 0,029, és a dir, el coeficient per a Espanya és de mitjana un 10,1% superior 
(vegeu Taula 2.3).

Pel que fa a l’evolució, el coeficient de Gini ha registrat per a Espanya entre el 
2006 i el 2016 un increment del 5%, si bé s’observen dues etapes diferents. En 
una primera, durant els anys 2006-2008, es registra un decreixement del coefi-
cient de Gini de l’1,3% seguida per una segona etapa, els anys 2008-2016, d’un 
creixement del 6,4%. En el cas de Catalunya, mostra per al període 2006-2008 
una tendència a l’alça del 4,4%, mentre que entre els anys 2008 i 2016 registra 
un increment molt menor, de l’1,8%, de manera que l’evolució total durant el 
període 2006-2016 representa un increment del 6,3%. En conjunt, doncs, la de-
sigualtat de la població nascuda a Espanya ha crescut més a Catalunya que a 
Espanya per al període 2006-2016 (vegeu Taula 2.4).

Gràfic 2.2. Coeficient de Gini de la renda disponible equivalent de la llar per a 
Espanya i Catalunya, població de 16 anys i més nascuda a Espanya; 2006-2016
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Taula 2.3. Diferència en valor i en % del coeficient de Gini de la renda 
disponible equivalent de la llar entre Espanya i Catalunya, població de 16 i 

més anys nascuda a Espanya; 2006-2016

Espanya - Catalunya

 Diferència en valor Diferència en %

2006 0,037 13,3

2008 0,021 7,1

2011 0,025 8,4

2013 0,029 9,9

2016 0,035 11,9

Mitjana 2006-2016 0,029 10,1

Font: IERMB a partir de microdades ECV INE.

Taula 2.4. Variació percentual del coeficient de Gini de la renda disponible 
equivalent de la llar per a Catalunya, Espanya, població de 16 i més anys 

nascuda a Espanya; 2006-2016

Variació percentual

 Espanya Catalunya

2006-2008 -1,3 4,4

2008-2016 6,4 1,8

2006-2016 5,0 6,3

Font: IERMB a partir de microdades ECV INE.

En el cas de la població nascuda a l’estranger, el coeficient de Gini a Espanya 
abans de la crisi econòmica estava per sota del de Catalunya, però a partir de 
2008 i fins al 2016 és superior al de Catalunya i de forma creixent en el temps 
(vegeu Gràfic 2.3). La diferència entre els valors del coeficient per a Espanya i 
Catalunya se situa de mitjana en 0,028, és a dir, el coeficient per a Espanya és 
de mitjana un 8,4% superior (vegeu Taula 2.5).

Pel que fa a l’evolució, el coeficient de Gini ha registrat per a Espanya entre el 
2006 i el 2016 un increment del 21,8%, si bé s’observa que la major part del crei-
xement de la desigualtat s’ha produït durant el període 2008-2016 (13,5%). En el 
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cas de Catalunya, el creixement del coeficient de Gini no ha estat tan accelerat. 
De fet, es mostra una tendència a l’alça de l’1% per al període 2006-2008 men-
tre que per als anys 2008 i 2016 s’accelera el creixement del coeficient fins al 
3,9%. En conjunt, l’evolució total durant el període 2006-2016 representa un in-
crement del 5% (vegeu Taula 2.6).

En última instància cal destacar que durant el període 2006-2016, el coeficient 
de Gini de la població nascuda a l’estranger és superior al de la nascuda a Espa-
nya, tant per a Catalunya com per a Espanya. De fet, a Catalunya la desigualtat 
dels nascuts a l’estranger (0,339), està lleugerament per sobre de la desigual-
tat a Espanya de la població nascuda a Espanya (0,330).

2.3. Taxa de risc de pobresa a Catalunya i Espanya

Pel que fa a les mesures de pobresa, aquestes es poden classificar en diversos 
grups. Dins de l’anomenat grup de mesures “objectives” de pobresa, les carèn-
cies es poden aproximar de manera indirecta mitjançant els recursos, com les 
rendes, o de manera directa mitjançant les privacions. En aquest apartat s’ana-
litza la taxa de risc de pobresa, que és una mesura objectiva de pobresa basada 

Gràfic 2.3. Coeficient de Gini de la renda disponible equivalent de la llar  
per a Espanya i Catalunya, població de 16 anys i més nascuda a l’estranger; 
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en el nivell de rendes. Hi ha diverses variacions respecte del càlcul d’aquesta 
taxa, si bé en termes generals la taxa de risc de pobresa és el percentatge de 
persones que viuen en llars la renda disponible total equivalent de les quals és 
inferior al llindar de risc de pobresa. El llindar de risc de pobresa és el nivell d’in-
gressos per sota del qual es considera a una persona en condicions de renda 
baixa i, per tant, en situació de risc de pobresa. La UE ha fixat aquest llindar en 
el 60% de la mediana de la renda disponible equivalent.

Taula 2.5. Diferència en valor i en % del coeficient de Gini de la renda 
disponible equivalent de la llar entre Espanya i Catalunya, població de 16 i 

més anys nascuda a l’estranger; 2006-2016

Espanya - Catalunya

 Diferència en valor Diferència en %

2006 -0,005 -1,5

2008 0,015 4,6

2011 0,040 12,1

2013 0,041 12,7

2016 0,048 14,2

Mitjana 2006-2016 0,028 8,4

Font: IERMB a partir de microdades ECV INE.

Taula 2.6. Variació percentual del coeficient de Gini de la renda disponible 
equivalent de la llar per a Catalunya, Espanya, població de 16 i més anys 

nascuda a l’estranger; 2006-2016

Variació percentual

 Espanya Catalunya

2006-2008 7,3 1,0

2008-2016 13,5 3,9

2006-2016 21,8 5,0

Font: IERMB a partir de microdades ECV INE.
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La taxa de risc de pobresa per a Espanya se situa de mitjana durant el període 
2006-2013 al voltant del 21%, si bé registra un augment puntual fins al 22,3% per 
a l’any 2016 (vegeu el Gràfic 2.4). Utilitzant el mateix llindar de pobresa per a 
Catalunya, és a dir, el 60% de la renda mediana per a Espanya, la taxa de risc de 
pobresa a Catalunya se situa de mitjana al voltant del 13% durant el període 
2006-2016, que representa una diferència mitjana de 7 punts percentuals res-
pecte a la taxa per a Espanya. Si en lloc del llindar de risc de pobresa per a Espa-
nya s’utilitza com a llindar el 60% de la renda mediana de Catalunya, la taxa de 
risc de pobresa de Catalunya se situa de mitjana en el 19% i per tant la diferèn-
cia respecte a la taxa de risc de pobresa de Catalunya segons el llindar per a 
Espanya s’incrementa 6 punts percentuals. Pel que fa a la UE-27, la taxa de risc 
de pobresa se situa de mitjana durant tot el període al voltant del 17%, uns 4 
punts percentuals per sota de la taxa per a Espanya de mitjana i uns 3 punts 
percentuals per sota de la taxa de Catalunya (llindar Catalunya).

L’evolució de les taxes de risc de pobresa del conjunt d’Espanya i Catalunya 
són també diferents. En el cas d’Espanya, la taxa de risc de pobresa es manté 

Gràfic 2.4. Taxa de risc de pobresa de la població total per a Espanya i 
Catalunya segons el llindar per a Espanya (60% mediana d’Espanya), per a 
Catalunya (60% mediana Catalunya) i per a la UE-27 (60% mediana UE-27); 
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relativament estable fins al 2013 i augmenta 2 punts percentuals en el darrer 
any. La taxa de risc de pobresa per a Catalunya, per contra, segueix una ten-
dència diferent. La taxa es redueix entre els anys 2006 i 2008, any en què es 
registra el valor mínim tant per a la taxa segons el llindar d’Espanya (12,3%) com 
segons el llindar de Catalunya (17,6%). A continuació es registra un repunt 
d’aproximadament 2 punts percentuals l’any 2011 per després disminuir pro-
gressivament durant els anys successius fins al 13,2% segons el llindar d’Espa-
nya i el 19,2% segons el llindar de Catalunya.

2.4. Taxa de risc de pobresa a Catalunya i Espanya per lloc de naixement

La taxa de risc de pobresa d’Espanya per a la població nascuda a Espanya se 
situa de mitjana durant el període 2006-2016 al voltant del 17%. Si s’utilitza 
com a llindar de pobresa el 60% de la renda mediana d’Espanya per a Catalu-
nya, la taxa de risc de pobresa a Catalunya se situa al voltant del 9% durant el 
període 2006-2016, la qual cosa representa una diferència mitjana de 8 punts 
percentuals respecte de la taxa per a Espanya. Si en lloc del llindar de risc de 
pobresa per a Espanya s’utilitza com a llindar el 60% de la renda mediana de 
Catalunya, la taxa de risc de pobresa de Catalunya se situa de mitjana en el 
14% i, per tant, la diferència respecte a la taxa de risc de pobresa de Catalunya 
segons el llindar per a Espanya s’incrementa de mitjana 5 punts percentuals 
(vegeu Gràfic 2.5)

Si s’analitza l’evolució de les taxes de risc de pobresa del conjunt d’Espanya i 
Catalunya són relativament semblants. Concretament, per a l’any 2006, abans 
de la crisi econòmica, els valors de la taxa són els més elevats del període ana-
litzat: 18,3% per a Espanya, 17% per a Catalunya llindar Catalunya i 10,2% per a 
Catalunya llindar Espanya. Entre els anys 2008 i 2013 la taxa de risc de pobresa 
disminueix significativament en tots els àmbits per després, durant l’any 2016, 
tornar a augmentar (18,3% per a Espanya, 14,9% per a Catalunya llindar Catalu-
nya i 9% per a Catalunya llindar Espanya) si bé sense assolir un nivell més elevat 
que el del 2006.

La taxa de risc de pobresa d’Espanya per a la població nascuda a l’estranger 
l’any 2006, abans de la crisi, se situava en el 27,2%. Però com a resultat de la 
crisi econòmica a partir del 2008 experimenta un fort augment i durant els 
anys posteriors s’ha mantingut relativament estable situant-se al voltant del 
39%. Per a l’any 2016, tot i la recuperació econòmica, la taxa de risc de pobresa 
ha augmentat fins al 42% (vegeu Gràfic 2.6).
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Pel que fa a Catalunya (segons el llindar Espanya), la taxa de risc de pobresa de 
la població nascuda a l’estranger és més baixa que la d’Espanya durant tot el 
període analitzat. Com en el cas d’Espanya, la taxa també ha experimentat un 
important creixement des del 2008 fins a arribar al seu màxim l’any 2013 
(35,7%). Per a l’any 2016 es registra una important disminució fins al 30,2%, un 
valor 12 punts percentuals inferior al d’Espanya.

En el cas de Catalunya (segons el llindar Catalunya), els valors de la taxa de risc 
de pobresa són significativament més elevats que els d’Espanya. La seva evolu-
ció ha estat creixent des del 2006 arribant a un màxim del 47% l’any 2013. Amb 
la recuperació econòmica la taxa de risc de pobresa ha disminuït fins al 38,6%, 
un valor 3 punts percentuals per sota del d’Espanya.

Per tant, tal i com s’ha pogut comprovar, la taxa de risc de pobresa de la pobla-
ció nascuda a l’estranger destaca perquè en tots els àmbits assoleix uns valors 
molt més elevats (entre 20 i 30 punts percentuals més) que els de la població 
nascuda a Espanya. Amb la crisi econòmica aquesta diferència entre la taxa de 

Gràfic 2.5. Taxa de risc de pobresa d’Espanya i Catalunya segons el llindar 
d’Espanya (60% mediana d’Espanya) i de Catalunya (60% mediana de 
Catalunya), població de 16 anys i més nascuda a Espanya; 2006-2016
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risc de pobresa de la població nascuda a Espanya i la nascuda a l’estranger s’ha 
incrementat i en els anys successius s’ha mantingut, si bé per a Catalunya du-
rant el 2016 s’aprecia una important reducció mentre que per a Espanya s’ha 
mantingut igual.

2.5. Impacte del lloguer imputat en la desigualtat a la UE5

El lloguer imputat (net) és una estimació del valor que representa el benefici 
que obté una llar derivat del fet que no es paga el lloguer complet. Els lloguers 
imputats representen un dels components més significatius dels ingressos dis-
ponibles per a les famílies ja que reflecteixen els beneficis econòmics de l’habi-
tatge propi i/o l’habitatge social. Conceptualment i empíricament, aquesta me-
sura està estretament relacionada amb la riquesa i amb el consum d’habitatge 
com a despesa, ja que un habitatge es considera tant un bé d’inversió com de 

5. Aquesta0 secció es basa en el document Eurostat (2013): “The distributional impact of impu-
ted rent in EU-SILC 2007-2010”, Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Gràfic 2.6. Taxa de risc de pobresa d’Espanya i Catalunya segons el llindar 
d’Espanya (60% mediana d’Espanya) i de Catalunya (60% mediana de 
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consum (Eurostat 2013, p. 11). A més a més, la residència principal de la llar és 
invariablement l’actiu real més important de la cartera familiar ja que proporci-
ona un flux de serveis d’habitatge a l’ocupant. El lloguer imputat és, per tant, 
una estimació del valor que representa la prestació de l’habitatge per la llar.

Diferents anàlisis conclouen que els lloguers imputats de l’habitatge tendeixen 
a disminuir la desigualtat, reduir la pobresa entre les persones de més edat i a 
millorar la coherència de les mesures contra la privació i la pobresa. La incorpo-
ració dels lloguers imputats a les estadístiques europees per monitorar la po-
bresa o el risc d’exclusió és una qüestió present a l’informe Stiglitz-Sen-Fitoussi 
(2009), un document estratègic molt respectat en estadístiques europees per 
a la recerca de millors mesures de desenvolupament econòmic. Entre les prin-
cipals recomanacions destaca la perspectiva de la llar en el PIB i el desenvolu-
pament de mesures de distribució de la renda. D’altra banda, el Subgrup d’Indi-
cadors (ISG, les sigles en anglès) del Comitè de Protecció Social de la UE ha 
debatut repetidament sobre el paper dels lloguers imputats en la mesura de la 
pobresa o l’exclusió social i ha acceptat incloure un component de lloguer im-
putat en un petit nombre d’indicadors de pobresa que podrien figurar en la 
cartera d’inclusió social com a indicadors secundaris o com a informació de 
context (Atkinson i Marlier, 2010).

Des de l’edició de 2007, l’UE-SILC publica dades sobre els lloguers imputats als 
països de la UE. La definició del lloguer imputat a l’EU-SILC té en compte tant la 
rendibilitat de la propietat de l’habitatge, és a dir, que la residència principal és 
un actiu, així com les transferències en espècie d’aquells que tenen un lloguer 
amb un preu inferior al vigent de mercat. Cal tenir en compte que els lloguers 
s’imputen a les rendes d’aproximadament un 80% de les famílies europees. 
D’altra banda, la imputació és sensible als mètodes d’estimació, models i dades 
que s’utilitzin, els quals són diferents en cadascun dels països europeus. Per 
tant, la identificació dels beneficiaris potencials i la sensibilitat als supòsits, mo-
dels i dades subjacents són de gran importància.

A Sauli i Törmälehto (2010) i a Törmälehto i Sauli (2010) s’exploren les conse-
qüències distributives d’incloure el lloguer imputat amb les dades EU-SILC 
2007, mentre que Juntto i Reijo (2010) i Eurostat (2009) exploren també qües-
tions relacionades amb la comparabilitat internacional. Altres estudis transna-
cionals importants sobre les implicacions distributives dels lloguers imputats, 
si bé amb dades no UE-SILC són, per exemple, Frick et al. (2010) i Frick i Grabka 
(2003). Pel que fa a les implicacions de distribució, les anàlisis amb dades EU-
SILC 2007 confirmen els principals resultats trobats en diversos estudis: els llo-
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guers imputats disminueixen la desigualtat en els ingressos relatius i la pobresa 
de la població d’edat avançada. També s’aprecia una major coherència entre el 
risc de pobresa basat en els ingressos i diversos indicadors no monetaris de 
benestar material. Tanmateix, hi ha excepcions i es podrien assenyalar impor-
tants reptes metodològics i diferències entre països, així com qüestions de va-
lidesa i mesura amb les variables objectiu.

A l’EU-SILC, els lloguers s’imputen a dos grups diferents de llars: propieta-
ris-ocupants i inquilins que paguen lloguers a un preu inferior al de mercat. El 
primer cas representa un rendiment net implícit de la riquesa de l’habitatge 
mentre que el segon és una forma de redistribució d’ingressos en forma de 
transferències socials en espècie, ja que el propietari sol ser una institució no 
lucrativa o bé una administració local o central. La correcta identificació dels 
dos tipus de beneficiaris és clau. Els propietaris són fàcilment identificables, 
però l’habitatge social és molt més complicat. Les conclusions d’Eurostat 
(2013) al respecte són que la variable sobre l’estructura de tinença d’EU-SILC 
no és totalment comparable entre països, i no sempre és coherent amb els va-
lors de lloguer imputats.

Cal tenir present que els lloguers imputats són una espècie d’“imputació mas-
siva” a escala europea, que afecta la gran majoria de les llars de tots els països. 
El Gràfic 2.7 mostra com els lloguers imputats són majoria als països de la UE 
per a l’any 2009. En alguns països de l’Europa oriental i del Bàltic i Malta s’han 
imputat lloguers a més del 90% de la seva població. Aquesta és una conseqüèn-
cia directa de l’estructura de tinença d’aquests països. En un extrem (com Li-
tuània), el lloguer imputat s’ha atribuït a totes les llars, mentre que en alguns 
països “només” al voltant del 60% de les llars (Alemanya, Dinamarca). Aquests 
casos extrems reflecteixen tant les estructures de tinença, molt diferents dels 
països, com fins i tot les deficiències en les dades subjacents.

Pel que fa als llogaters que paguen el preu de mercat complet són un grup im-
portant, i tot i que no se’ls imputa res, la incidència de la pobresa és més gran 
entre aquests. Addicionalment, els lloguers imputats els situen encara més 
avall en la distribució relativa de la renda. D’una altra banda, els propietaris 
amb hipoteca són també un subgrup rellevant, ja que es dedueixen els paga-
ments dels interessos hipotecaris. A més a més, en aquest subgrup de propie-
taris s’observa una variació significativa en l’endeutament hipotecari entre paï-
sos i entre grups d’edat per països.
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En general, tal com s’explica al document d’Eurostat (2013), els lloguers impu-
tats redueixen la desigualtat relativa i augmenten els ingressos mitjans. L’efec-
te distributiu de la imputació dels lloguers és el resultat del canvi en els ingres-
sos mitjans, en la distribució dels lloguers imputats entre particulars i en la 
correlació entre lloguers imputats i ingressos disponibles. Una proporció més 
gran de lloguers imputats i una major dispersió dels mateixos entre les llars 
implica més desigualtat en els ingressos disponibles. Ambdues magnituds re-

Gràfic 2.7. Percentatge de població que rep lloguers imputats als països de la 
UE, per tipus de tinença de l’habitatge; 2009

Nota: Els noms dels països corresponen als codis ISO i es recullen a l’annex.

Outright owner és propietari absolut; owner, mortgage és propietari amb hipoteca; reduced/free rent 
és lloguer reduït o gratuït; market rent/unknown és lloguer de mercat/desconegut.

Font: Reproduït d’Eurostat (2013), pàgina 19.
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flecteixen les diferents estructures de tinença, inclòs l’endeutament hipoteca-
ri, amb una àmplia variabilitat entre els països europeus. La proporció de pro-
pietaris directes (propietaris no hipotecats) és molt elevada en els països 
Bàltics i en els de l’est d’Europa (superior al 70%) i relativament elevada en al-
guns països del sud d’Europa (entre el 50% i el 60%). En canvi, als països nòr-
dics, Holanda, el Regne Unit i Bèlgica, l’endeutament per l’habitatge és bas-
tant comú.

Un pas previ a observar els nivells de desigualtat per països és observar els 
canvis en els nivells de la renda mitjana després d’aplicar els lloguers imputats. 
Les variacions en els nivells de renda depenen del percentatge que represen-
ten els beneficiaris de lloguers imputats, del règim de tinença de l’habitatge, 
dels preus de l’habitatge, de les equivalències de lloguer, del nivell d’endeuta-
ment de les famílies, dels tipus d’interès hipotecaris, etc. Tal i com es pot veure 
a la Taula 2.7 els canvis en els nivells de renda mitjana varien enormement en-
tre els països europeus, des del -8% als Països Baixos al 20% d’Hongria. Però si 
no es tenen en compte aquests dos valors extrems, es continuen observant 
variacions extremes, des d’aproximadament un 1% a la República Txeca fins al 
15% a Espanya, Grècia, Itàlia i Polònia. A més a més, diversos països de l’Europa 
del Nord i Central experimenten un augment al voltant del 10%.

La Taula 2.8 mostra els resultats de la variació en els nivells de desigualtat de 
rendes dels països europeus durant el període 2007-2010 després d’aplicar els 
lloguers imputats utilitzant el coeficient de Gini com a indicador de desigualtat. 
Amb poques excepcions, la desigualtat disminueix a tots els països i tots els 
anys. Diversos països del sud i de l’est d’Europa experimenten una disminució 
més acusada de la desigualtat, però hi ha excepcions (Portugal, República Txe-
ca i Romania).

2.6. Impacte del lloguer imputat en la desigualtat a Catalunya i Espanya

Tal com s’ha comentat en el punt anterior, diferents anàlisis demostren que els 
lloguers imputats de l’habitatge (entès com una estimació del valor que repre-
senta la prestació de l’habitatge per la llar) tendeixen a disminuir la desigual-
tat. Tant en el cas de Catalunya com d’Espanya, el coeficient de Gini amb llo-
guer imputat és més baix que sense lloguer imputat durant el període 
2006-2016. Tot i que els lloguers imputats redueixen la desigualtat, el coefici-
ent de Gini d’Espanya amb lloguer imputat per la població total registra uns 
valors superiors als de Catalunya per a tot el període del qual es disposa de da-
des (vegeu el Gràfic 2.8). La diferència entre els valors del coeficient per a Es-
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Taula 2.7. Impacte dels lloguers imputats en els ingressos mitjans 
equivalents per persona, canvi en punts percentuals. Països classificats 

segons impacte el 2009

 2007 2008 2009 2010

Holanda -7,7 -7,7 -8,1 -8,2

República Txeca 1,6 1,9 0,9 1,1

Portugal 18,4 3,5 1,7 1,7

Romania 2,3 2,5 2,3 2,2

Letònia 11,4 6,1 4,7 4,9

Islàndia 7,8 7,5 5 4,6

Noruega 9,7 6,3 5 9

Àustria 6,1 6,3 7,9 8,2

Regne unit 12,2 -5,7 8,2 3,3

Finlàndia 10,1 8,8 8,2 10,1

Suècia 11,2 8,9 8,6 7,7

Malta 9,4 9,5 n.d. n.d.

Eslovènia 10,8 10 10 10,3

França 12,9 11,7 10 9,6

Bèlgica 9,3 9,1 10,5 8,7

Eslovàquia 9,9 9,6 11,1 10,6

Luxemburg 10,8 10 11,2 10

Lituània 15,6 13,1 12,7 13,6

Irlanda 9,7 10,3 13,4 n.d.

Dinamarca 9,4 9,2 13,9 14

Bulgària 22,9 13,1 14,3 n.d.

Espanya 16,2 15,1 14,5 16,3

Grècia 15,8 15,3 14,6 14

Estònia 19,9 20 14,8 11,1

Itàlia 15,3 16,7 15,1 16,8

Polònia 15,5 26,7 15,2 16,3

Xipre 14,2 15,8 18,4 n.d.

Hongria 23,2 22,7 19,7 19,6

Alemanya n.d. n.d. n.d. n.d.

Font: Eurostat (2013).
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Taula 2.8. Impacte dels lloguers imputats en el coeficient de Gini, canvi en 
punts percentuals. Països classificats segons impacte el 2009

 2007 2008 2009 2010

Espanya -3,5 -3,3 -3,3 -3,8

Estònia -3,5 -2,6 -2,8 -1,9

Malta -2,6 -2,7

Irlanda -2,6 -2,5 -2,8

Grècia -2,5 -2,4 -2,3 -2,3

Xipre -2,5 -2,4 -2,2

Itàlia -2,5 -2,2 -2,3 -2,1

Polònia -2,3 -2,7 -2 -2,1

Regne unit -4,1 0,2 -1,7 -2,2

Lituània -0,8 -1,4 -1,9 -2,8

Letònia -1,8 -1,5 -1,3 -1,4

Eslovènia -1,4 -1,4 -1,5 -1,6

Bulgària -2,2 -2,1 -1,5

Bèlgica -1,8 -1,4 -1,3 -1,3

Hongria -1,8 -1,6 -1,3 -1

Eslovàquia -0,9 -1,2 -1,2 -1,3

Portugal -2,3 -0,5 -0,2 -0,1

Luxemburg -1,1 -0,7 -0,8 -0,5

Alemanya -0,5

Suècia -0,7 -0,8 -0,8 -0,7

Noruega -0,7 -0,4 -0,7 -0,5

Finlàndia -0,6 -0,6 -0,6 -0,4

Àustria -0,4 -0,6 -0,4 -0,7

Dinamarca -0,8 -0,9 0,3 -0,1

Romania -0,3 -0,3 -0,2 -0,2

República Txeca -0,2 -0,2 -0,1 -0,2

França 0,0 -0,1 -0,3 0,0

Islàndia -0,6 -0,3 0 0,4

Holanda 0,4 -0,1 0,3 0,2

Font: Eurostat (2013).
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panya i Catalunya se situa de mitjana en 0,012, és a dir, el coeficient pera Espa-
nya és de mitjana un 4% superior.

Tot i que en comparació amb Espanya, els nivells de desigualtat són inferiors a 
Catalunya, ja sigui amb o sense lloguer imputat (vegeu Gràfic 2.1 de l’epígraf 
2.1) la reducció de la desigualtat és diferent en aquests dos àmbits. De fet, tal i 
com es pot veure al Gràfic 2.9, la variació percentual en el coeficient de Gini 
després d’aplicar els lloguers imputats sempre és superior a Espanya que a Ca-
talunya. Concretament les reduccions del coeficient de Gini per a Espanya des-
prés d’aplicar els lloguers imputats són de l’ordre del 8-9% segons els anys. En 
canvi, per a Catalunya les reduccions del coeficient de Gini són inferiors, al vol-
tant del 5-6%.

A continuació s’analitza com la reducció del coeficient de Gini després d’aplicar 
el lloguer imputat és diferent segons el lloc d’origen de la població. Per a la 
població nascuda a Espanya, el coeficient de Gini amb lloguer imputat és més 
baix que sense lloguer imputat durant el període 2006-2016. També s’observa 
que el coeficient de Gini d’Espanya amb lloguer imputat registra uns valors 
superiors als de Catalunya durant el període 2006-2016 (vegeu Gràfic 2.10). La 

Gràfic 2.8. Coeficient de Gini de la renda disponible equivalent de la llar amb 
lloguers imputats a Espanya i Catalunya, població total; 2006-2016
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Gràfic 2.9. Variació percentual en el coeficient de Gini de la renda disponible 
equivalent de la llar després d’aplicar els lloguers imputats, població total; 

2006-2016
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Gràfic 2.10. Coeficient de Gini de la renda disponible equivalent de la llar amb 
lloguers imputats a Espanya i Catalunya, població de 16 anys i més nascuda a 

Espanya; 2006-2016
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diferència entre els valors del coeficient per a Espanya i Catalunya se situa de 
mitjana en 0,023, és a dir, el coeficient per a Espanya és de mitjana un 8,8% su-
perior.

Com en el cas de la població total, els nivells de desigualtat són inferiors a Ca-
talunya, ja sigui amb o sense lloguer imputat, i a més, la reducció de la desi-
gualtat és diferent en aquests dos àmbits. Concretament, tal i com es pot veu-
re en el Gràfic 2.11 la variació percentual en el coeficient de Gini després 
d’aplicar els lloguers imputats sempre és superior a Espanya que a Catalunya. 
Concretament, les reduccions del coeficient de Gini per a Espanya després 
d’aplicar els lloguers imputats són de l’ordre del 10-11% segons els anys. En can-
vi, per a Catalunya les reduccions del coeficient de Gini són inferiors, al voltant 
del 9-10%.

Per a la població nascuda a l’estranger, el coeficient de Gini amb lloguer impu-
tat no és gaire diferent que sense lloguer imputat durant el període 2006-2016. 
Per tant, sembla que imputar els lloguers no disminueixi massa la desigualtat 
en aquest grup de població. També s’observa que el coeficient de Gini d’Espa-
nya amb lloguer imputat registra uns valors superiors als de Catalunya entre 

Gràfic 2.11. Variació percentual en el coeficient de Gini de la renda disponible 
equivalent de la llar per a Espanya i Catalunya després d’aplicar els lloguers 

imputats, població de 16 anys i més nascuda a Espanya; 2006-2016
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els anys 2008-2016, si bé abans de la crisi econòmica la situació era la inversa 
(vegeu Gràfic 2.12). La diferència entre els valors del coeficient per a Espanya i 
Catalunya se situa de mitjana en 0,019, és a dir, el coeficient per a Espanya és 
de mitjana un 5,6% superior.

Pel que fa a la reducció del coeficient de Gini, i per tant de la desigualtat, cal 
destacar que és diferent segons sigui Catalunya o Espanya. Concretament, 
tal i com es pot veure al Gràfic 2.13, la variació percentual en el coeficient de 
Gini per a Espanya després d’aplicar els lloguers imputats sempre és negati-
va. Tanmateix, cal destacar que abans de la crisi la reducció del coeficient va 
ser del 4,3% i a partir del 2008 la reducció de la desigualtat s’ha produït de 
forma gradual. En canvi, per a Catalunya les variacions percentuals del coefi-
cient de Gini han estat molt baixes i fins i tot, alguns anys han estat positives. 
És a dir, els any 2008 i 2013 per a la població de 16 anys i més nascuda a l’es-
tranger, la imputació de rendes ha tingut un efecte negatiu en la reducció de 
la desigualtat.

Gràfic 2.12. Coeficient de Gini de la renda disponible equivalent de la llar amb 
lloguers imputats a Espanya i Catalunya, població de 16 anys i més nascuda a 

l’estranger; 2006-2016
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2.7.  Impacte del lloguer imputat sobre el risc de pobresa a Catalunya i 
Espanya

Com ja s’ha comentat anteriorment els lloguers imputats de l’habitatge supo-
sen una millora dels ingressos familiars i, en conseqüència, signifiquen una re-
ducció de la taxa de risc de pobresa. Per al total de la població la taxa de risc de 
pobresa de Catalunya i Espanya és més baixa amb lloguer imputat que sense 
lloguer imputat. Per tant, la imputació del lloguer redueix la taxa de risc de po-
bresa per a aquests dos àmbits.

La taxa de risc de pobresa per a Espanya amb lloguer imputat ha experimentat 
una tendència creixent entre el 2006 i el 2016. Ha passat d’un valor del 16% l’any 
2006 a un màxim l’any 2016 del 19,8%. En canvi, per a Catalunya (llindar de po-
bresa del 60% de la renda mediana per a Espanya) la taxa, que és sensiblement 
més baixa que la d’Espanya, també ha seguit una tendència creixent, si bé ha 
disminuït l’any 2016 fins al 12,6%. Pel que fa a Catalunya (llindar del 60% de la 
renda mediana de Catalunya) la taxa de risc de pobresa té uns valors semblants 
als d’Espanya, si bé l’any 2016 disminueix fins al 18,1% situant-se 1,7 punts per 
sota el valor d’Espanya (vegeu Gràfic 2.14).

Gràfic 2.13. Variació percentual en el coeficient de Gini de la renda disponible 
equivalent de la llar per a Espanya i Catalunya després d’aplicar els lloguers 

imputats, població de 16 anys i més nascuda a l’estranger; 2006-2016
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Tot i que la taxa de risc de pobresa d’Espanya és superior a la de Catalunya (so-
bretot sense lloguer imputat i no tant amb lloguer imputat), la reducció de la 
desigualtat és diferent en aquests dos àmbits. Concretament, tal i com es pot 
veure al Gràfic 2.15 la variació percentual en la taxa de risc de pobresa és sem-
pre superior per a Espanya que per a Catalunya. De fet, les reduccions percen-
tuals de la taxa de risc de pobresa per a Espanya són molt elevades l’any 2006 
(21,1%) però progressivament es fan més petites fins a tornar a créixer fins a 
l’11,3% l’any 2016. En el cas de Catalunya (llindar Espanya) la variació de la taxa 
és negativa la majoria dels anys si bé per als anys 2011 i 2013 és positiva. És a dir, 
la imputació del lloguer no fa disminuir la taxa de risc de pobresa sinó tot el 
contrari. Pel que fa a Catalunya (llindar Catalunya), la disminució percentual de 
la taxa es va fent més petita fins a ser pràcticament inexistent l’any 2013, per 
després tornar a ser negativa l’any 2016.

En el cas de la població nascuda a Espanya, la taxa de risc de pobresa de Cata-
lunya i Espanya continua sent més baixa amb lloguer imputat que sense llo-
guer imputat. Per tant, la imputació del lloguer redueix la taxa de risc de po-
bresa de la població nascuda a Espanya per a aquests dos àmbits.

Gràfic 2.14. Taxa de risc de pobresa segons el llindar d’Espanya (60% mediana 
Espanya) i de Catalunya (60% mediana Catalunya) amb lloguers imputats, 
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Si s’analitza el cas d’Espanya, la taxa de risc de pobresa amb lloguer imputat de 
la població nascuda a Espanya ha experimentat una etapa de decreixement en-
tre els anys 2006 i 2008, seguida d’una segona etapa de creixement a partir de 
2011 fins a arribar al 14,4% l’any 2016 (vegeu Gràfic 2.16). En el cas de Catalunya 
(llindar Espanya) la taxa és sensiblement més baixa que la d’Espanya amb uns 
valors que se situen al voltant del 7-6% a excepció del 2008 que assoleix el seu 
mínim (4,6%). Pel que fa a Catalunya (llindar Catalunya) segueix una evolució 
semblant a la d’Espanya. Una primera etapa de decreixement entre 2006 i 
2008 seguida d’una altra etapa de creixement fins a arribar el 2016 a l’11,2% (un 
valor semblant al d’abans de la crisi).

Tot i que la taxa de risc de pobresa d’Espanya amb lloguer imputat és superior 
a la de Catalunya (pràcticament el doble en el cas llindar Catalunya), la reduc-
ció de la desigualtat és diferent en aquests dos àmbits. Concretament, tal i 
com es pot veure al Gràfic 2.17 la variació percentual en la taxa de risc de po-
bresa d’Espanya és superior a la de Catalunya en els anys 2011-2013 (amb reduc-
cions del 30%). En canvi, en els anys 2006-2008 és a Catalunya (llindar d’Espa-
nya) on s’observen les majors reduccions de la taxa de risc de pobresa (amb 

Gràfic 2.15. Variació percentual en la taxa de risc de pobresa segons  
el llindar d’Espanya (60% mediana Espanya) i de Catalunya  
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reduccions al voltant del 40%). Només per a l’any 2016 és a Catalunya (llindar 
Catalunya) on es registren les majors reduccions de la taxa de risc de pobresa 
(al voltant del 25%).

En el cas de la població nascuda a l’estranger, la taxa de risc de pobresa de Ca-
talunya i Espanya no disminueix quan es té en compte el lloguer imputat. La 
imputació del lloguer no redueix la taxa de risc de pobresa de la població nas-
cuda a l’estranger per a aquests dos àmbits ja que el percentatge de població 
estrangera que disposa d’habitatge propi és molt baix. En altres paraules, en 
no tenir habitatge propi (amb hipoteca o sense) és molt difícil que se’ls pugui 
imputar una renda i, per tant, no es poden beneficiar d’una reducció de la taxa 
de risc de pobresa.

La taxa de risc de pobresa d’Espanya per a la població nascuda a l’estranger 
l’any 2006, abans de la crisi, se situava en el 29,6%. Però com a resultat de la 
crisi econòmica a partir del 2008 experimenta un fort augment i durant els 

Gràfic 2.16. Taxa de risc de pobresa d’Espanya i Catalunya segons el llindar 
d’Espanya (60% mediana d’Espanya) i de Catalunya (60% mediana de 
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anys posteriors (a excepció del 2011) s’ha mantingut relativament estable situ-
ant-se al voltant del 45% (vegeu Gràfic 2.18).

Pel que fa a Catalunya (llindar Espanya), la taxa de risc de pobresa és més baixa 
que la d’Espanya pràcticament durant tot el període analitzat. Com en el cas 
d’Espanya, la taxa també ha experimentat un important creixement des del 
2008 fins a arribar al seu màxim l’any 2013 (42,1%). Per a l’any 2016 es registra 
una important disminució fins al 33,9%, un valor 12 punts percentuals inferior al 
d’Espanya.

En el cas de Catalunya (llindar Catalunya), els valors de la taxa de risc de po-
bresa són significativament més elevats que els d’Espanya. La seva evolució ha 
estat creixent des del 2006 arribant a un màxim del 55,2% l’any 2013. Amb la re-
cuperació econòmica la taxa de risc de pobresa ha disminuït fins al 46,7%, pràc-
ticament el mateix valor que el d’Espanya.

Gràfic 2.17. Variació percentual en la taxa de risc de pobresa d’Espanya i 
Catalunya segons el llindar d’Espanya (60% mediana d’Espanya) i de 
Catalunya (60% mediana de Catalunya) després d’aplicar els lloguers 

imputats, població de 16 anys i més nascuda a Espanya; 2006-2016
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Per tant, tal i com s’ha pogut comprovar, la taxa de risc de pobresa de la pobla-
ció nascuda a l’estranger destaca perquè en tots els àmbits assoleix uns valors 
molt més elevats (entre 30 i 40 punts percentuals més) que els de la població 
nascuda a Espanya. Amb la crisi econòmica aquesta diferència entre la taxa de 
risc de pobresa de la població nascuda a Espanya i la nascuda a l’estranger s’ha 
incrementat i en els anys successius s’ha mantingut, si bé per a Catalunya du-
rant el 2016 s’aprecia una important reducció mentre que per a Espanya s’ha 
mantingut igual.

Pel que fa a l’augment de la taxa de risc de pobresa amb lloguer imputat res-
pecte al no imputat és diferent entre Catalunya i Espanya. Concretament, tal 
i com es pot veure al Gràfic 2.19, els menors augments en la taxa de risc de 
pobresa es produeixen a Espanya (al voltant del 9-12%). En canvi els majors 
augments de la taxa de risc de pobresa es donen a Catalunya (llindar Espa-
nya). De fet, el màxim increment de la variació percentual es produeix l’any 
2008 amb un valor del 27,7%, si bé els anys posteriors disminueix progressiva-
ment. Pel que fa a Catalunya (llindar Catalunya) l’augment de variació per-

Gràfic 2.18. Taxa de risc de pobresa d’Espanya i Catalunya segons el llindar 
d’Espanya (60% mediana d’Espanya) i de Catalunya (60% mediana de 

Catalunya) amb lloguers imputats, població de 16 anys i més nascuda a 
l’estranger; 2006-2016
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centual es fa progressivament més gran cada any fins a arribar a un màxim 
l’any 2016 del 20,9%.

2.8. Impacte del lloguer imputat sobre el risc de pobresa a l’AMB

En l’apartat anterior s’ha estudiat la taxa de risc de pobresa amb o sense llo-
guer imputat segons origen per al període 2006-2016 per als àmbits territorials 
de Catalunya i Espanya. Per a àmbits com Barcelona, l’AMB o l’RMB només es-
tan disponibles les dades per a l’any 2011 i 2016. Per al primer any es pot distin-
gir entre quatre tipus d’origen de la població: Catalunya, resta d’Espanya, Espa-
nya i resta del món. Per al segon any només es pot distingir entre Espanya i la 
resta del món. Tal i com es pot veure a la Taula 2.9 i la Taula 2.10 els resultats 
són molt similars als que s’han vist per a Catalunya i Espanya entre els anys 
2006-2016 segons lloc d’origen.

En primer lloc cal destacar que la taxa de risc de pobresa, tant el 2011 com el 
2016 disminueix quan s’imputen els lloguers en tots els àmbits territorials. 
L’única excepció és la població amb origen a la resta del món ja que en aquests 

Gràfic 2.19. Variació percentual en la taxa de risc de pobresa d’Espanya i 
Catalunya segons el llindar d’Espanya (60% mediana d’Espanya) i de 
Catalunya (60% mediana de Catalunya) després d’aplicar els lloguers 
imputats, població de 16 anys i més nascuda a l’estranger; 2006-2016
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casos la imputació dels lloguers augmenta la taxa de risc de pobresa. També 
cal destacar que el 2011 l’AMB registra la menor taxa de risc de pobresa, tant 
amb lloguer imputat com sense imputar. A continuació la segueix Barcelona, 
l’RMB i finalment Catalunya. Per al 2016 la situació és diferent i és Barcelona la 
que registra una menor taxa de risc de pobresa seguida de l’AMB, l’RMB i final-
ment Catalunya.

En segon lloc, per a l’any 2011, des del punt de vista de l’origen, la taxa de risc 
de pobresa sense lloguer imputat és inferior per a la població amb origen Cata-
lunya respecte a la població amb origen a la resta d’Espanya, d’Espanya en el 
seu conjunt i, sobretot, amb origen a la resta del món. En canvi, la taxa de risc 
de pobresa amb lloguer imputat per a la població amb origen a la resta d’Espa-
nya és inferior a la d’origen a Catalunya, Espanya i sobretot a la d’origen a la 

Taula 2.9. Taxa de risc de pobresa (llindar Catalunya), població de 16 i més 
anys segons el seu origen; 2011

Total Barcelona AMB RMB Catalunya

Sense lloguer imputat 18,6 18,2 20,5 21,4

Amb lloguer imputat 16,4 15,6 17,2 18,2

Catalunya     

Sense lloguer imputat 17,6 16,2 17,5 17,8

Amb lloguer imputat 12,9 11,8 13,4 13,6

Resta d’Espanya     

Sense lloguer imputat 20,7 19,3 20,0 19,9

Amb lloguer imputat 10,9 10,7 11,0 12,1

Espanya     

Sense lloguer imputat 18,5 17,2 18,2 18,3

Amb lloguer imputat 12,3 11,4 12,7 13,2

Resta del món     

Sense lloguer imputat 19,0 21,8 29,6 34,0

Amb lloguer imputat 29,6 30,3 35,5 38,3

Font: IERMB a partir de l’Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població 2011. 
Idescat i IERMB.
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resta del món. Per a l’any 2016, no hi ha dades disponibles sobre la taxa de risc 
amb lloguer imputat o sense imputar per a la població nascuda a Catalunya o a 
la resta d’Espanya i només hi ha dades disponibles per a la població nascuda a 
Espanya o a l’estranger. Com en el cas anterior, la taxa de risc de pobresa amb 
lloguer imputat o sense imputar és inferior per a la població nascuda a Espanya 
respecte a la població nascuda a l’estranger.

En tercer lloc, si s’analitza per al 2011 la reducció o augment de la taxa de risc 
de pobresa després d’aplicar lloguer imputat segons l’àmbit i l’origen de la 
població s’observen diferents comportaments. La taxa de risc de pobresa de 
la població total disminueix amb el lloguer imputat a tots els àmbits, si bé la 
major disminució es produeix a l’RMB (disminució del 16,2%) (vegeu Gràfic 
2.20). Si es té en compte la població amb origen a Catalunya, la taxa de risc de 
pobresa també disminueix amb el lloguer imputat. En aquest cas, la major dis-

Taula 2.10. Taxa de risc de pobresa (llindar Catalunya), població de 16 i més 
anys segons el seu origen; 2016

Total Barcelona AMB RMB Catalunya

Sense lloguer imputat 12,9 15,5 17,0 18,2

Amb lloguer imputat 10,9 11,5 14,1 16,2

Catalunya     

Sense lloguer imputat n.d. n.d. n.d. n.d.

Amb lloguer imputat n.d. n.d. n.d. n.d.

Resta d’Espanya     

Sense lloguer imputat n.d. n.d. n.d. n.d.

Amb lloguer imputat n.d. n.d. n.d. n.d.

Espanya     

Sense lloguer imputat 10,4 13,0 14,6 14,9

Amb lloguer imputat 8,0 8,4 10,3 11,2

Resta del món     

Sense lloguer imputat 28,7 33,6 33,0 38,6

Amb lloguer imputat 29,8 33,3 38,7 46,7

Font: IERMB a partir de microdades ECV INE.
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minució es produeix a l’AMB (-27,3%) i Barcelona (-26,6%), mentre que a l’RMB 
i Catalunya són pràcticament iguals (-23,4% i -23,3% respectivament). En el cas 
de la població amb origen a la resta d’Espanya és on es produeixen les majors 
reduccions de la taxa de risc de pobresa quan s’imputa el lloguer. Barcelona 
de nou és l’àmbit on disminueix més la taxa de risc de pobresa (-47,5%) segui-
da de l’RMB (-44,9%), l’AMB (-44,6%) i Catalunya (-38,9%). En el cas de la pobla-
ció nascuda a Espanya les reduccions de la taxa de risc de pobresa se situen al 
voltant del 30-34% en tots els àmbits territorials. Per acabar, cal destacar el 
comportament de la població amb origen a la resta del món, ja que en aquest 
cas, en imputar el lloguer la taxa de risc de pobresa no disminueix sinó que 
augmenta i de manera significativa. Per a Barcelona la taxa de risc de pobresa 
augmenta un 56,1%, seguida de l’AMB (39,2%), de l’RMB (20,1%) i finalment Ca-
talunya (12,9%).

Per a l’any 2016 la reducció o augment de la taxa de risc de pobresa segons 
l’àmbit i l’origen de la població són de magnituds més reduïdes que les del 2011. 

Gràfic 2.20. Variació percentual en la taxa de risc de pobresa de Barcelona 
amb lloguer imputat i sense lloguer imputat, l’AMB, l’RMB i Catalunya 

segons lloc d’origen, població de 16 i més; 2011
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La taxa de risc de pobresa de la població total disminueix amb el lloguer impu-
tat a tots els àmbits, si bé la major disminució es produeix a l’AMB (disminució 
del 25,8%) seguit de l’RMB (-17,6%), Barcelona mentre que la de Catalunya és la 
més petita (-11,1%) (vegeu Gràfic 2.21). En el cas de la població nascuda a Espa-
nya, novament les majors reduccions de la taxa de risc de pobresa es produei-
xen a l’AMB (-34,9%) i a l’RMB (-29,5%) mentre que les menors reduccions són a 
Barcelona (-23,1%) i Catalunya (-24,6%). Per acabar, cal destacar el comporta-
ment singular de la població amb origen a la resta del món. Mentre que la dife-
rència entre lloguer imputat i no imputat és petita i pràcticament inexistent 
per a Barcelona (3,7%) i l’AMB (-0,8%), per a l’RMB i Catalunya sí que augmenta 
la taxa de risc de pobresa quan s’imputen les rendes del lloguer (increments 
del 17,1% i 20,9% respectivament).

Gràfic 2.21. Variació percentual en la taxa de risc de pobresa de Barcelona 
amb lloguer imputat i sense lloguer imputat, l’AMB, l’RMB i Catalunya 

segons lloc d’origen, població de 16 i més; 2016
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3. Conclusions

En els darrers anys institucions internacionals com l’OCDE i UN-Habitat, reco-
neixent la importància creixent de les ciutats en el desenvolupament econò-
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mic i, alhora, els perills que poden derivar d’un creixement desequilibrat, estan 
plantejant la necessitat d’activar noves estratègies de creixement inclusiu de 
naturalesa urbana o metropolitana.

Des d’aquesta perspectiva, per “creixement inclusiu” s’entén un procés de 
creixement econòmic sostingut acompanyat de la creació d’oportunitats per a 
tots els segments de la població de participar en l’economia, amb una distribu-
ció dels fruits del creixement econòmic justa i equitativa, tant en termes mone-
taris com no monetaris. Així mateix, des d’un punt de vista urbà, el “creixe-
ment inclusiu urbà” es configura com el creixement guiat per polítiques 
urbanes que impliquen millores en la distribució de la renda i el benestar de la 
població en el seu conjunt, i que implica tant a governs, com a empreses i al 
conjunt de la ciutadania.

En aquest estudi ens centrem en els indicadors relacionats amb la desigualtat i 
el risc de pobresa. Amb aquest objectiu es presenten per primera vegada uns 
indicadors específics que es calculen a partir de les microdades més recents 
obtingudes de les Enquestes de Condicions de Vida oficials, per a Barcelona, 
Catalunya i Espanya per al període 2006-2016.

L’estudi permet incidir en dos aspectes als quals sovint es presta poca atenció 
en aquest àmbit, com són l’edat i l’origen geogràfic de la població, per una 
banda, i per l’altra, la influència del règim de tinença de l’habitatge. Conside-
rem que tenir en compte aquests aspectes, que influeixen en la desigualtat i el 
risc de pobresa, pot ser un element rellevant a l’hora de plantejar polítiques 
per reduir la desigualtat i la pobresa.

Dels resultats obtinguts, en destaquem els següents:

1. El coeficient de Gini de la renda disponible per a la població total és de 
mitjana superior en un 6,8% al conjunt d’Espanya que a Catalunya.

2. La tendència del coeficient de Gini és a l’alça per al conjunt d’Espanya 
per a tot el període (7,9%). Catalunya presenta un empitjorament entre 
2006-2011 (9,2%) i una millora entre 2011-2016 (2,1%); l’any 2016 encara no 
havia recuperat el nivell del 2008.

3. Per lloc de naixement, destaca el creixement del coeficient de Gini per al 
conjunt d’Espanya de la població nascuda a l’estranger (21,8%) superior 
al de Catalunya (5,0%).
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4. La taxa de risc de pobresa (llindar Espanya) d’Espanya se situa en mitja-
na en el 21%, i la de Catalunya en el 13%. Per a Catalunya –si emprem el 
llindar de Catalunya– la taxa és del 19%. Per a la UE-27, és del 17%.

5. La taxa de risc de pobresa de la població estrangera registra un nivell 
molt alt, entre un 20% i un 30% superior al del conjunt de la població, tant 
per a Espanya com per a Catalunya. Es dona un fort augment durant la 
crisi.

6. El lloguer imputat té un impacte molt rellevant en la desigualtat (és una 
estimació del que representa la prestació per habitatge sobre la llar, i 
tendeix a disminuir la desigualtat). El lloguer (o la renda imputada per la 
propietat de l’habitatge sobre la renda de la llar) tendeix a disminuir sig-
nificativament els nivells de desigualtat, tant a Catalunya com a Espa-
nya. La reducció de la desigualtat del lloguer imputat és superior a Espa-
nya (8-9%) que a Catalunya (5-6%). En canvi, per a la població estrangera 
la imputació de rendes presenta diferents anys amb efectes negatius, 
destacant els anys 2008 i 2013 per a Catalunya.

7. El lloguer imputat té un impacte en general positiu en la millora dels in-
gressos familiars i, en conseqüència, en la reducció de la taxa de risc de 
pobresa. Tot i així, la taxa de risc de pobresa de la població nascuda a 
l’estranger amb lloguer imputat d’Espanya (45,9%) i Catalunya (33,9%) 
eren molt altes.

8. Es presenten també resultats de la taxa de risc de pobresa (llindar Cata-
lunya) de l’any 2016 de Barcelona, AMB, RMB i Catalunya. Dels resultats 
destacarem: la important disminució de la taxa de risc de pobresa amb 
lloguer imputat respecte a la taxa sense lloguer imputat, excepte per als 
ciutadans estrangers; la molt elevada taxa de risc de pobresa per als ciu-
tadans estrangers amb lloguer imputat (46,7%) i sense lloguer imputat 
(38,6%); la baixa taxa de risc de pobresa per als ciutadans no nascuts a 
l’estranger amb lloguer imputat tant a Barcelona (8,0%), com a l’AMB 
(8,4%).
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Resum executiu

Els avenços recents en tecnologies sensorials, majors capacitats de processament i 
el desenvolupament del big data i la intel·ligència artificial (englobats en l’anomena-
da quarta revolució industrial) han eixamplat el potencial automatitzador de la tec-
nologia a tasques no repetitives que, fins fa poc, eren del domini exclusiu de les per-
sones. En aquest article, analitzem l’impacte potencial de la quarta revolució 
industrial sobre el mercat laboral català. A partir de la metodologia de Frey i Osbor-
ne (2013), estimem que entre un 35% i un 47% dels treballadors de l’economia catala-
na tenen actualment una professió amb risc d’automatització elevat.

1. Introducció

El progrés tecnològic ha afectat dramàticament l’estructura del mercat laboral 
i el mapa de professions al llarg de tota la història. Per exemple, a la primera 
revolució industrial (1770-1840), la introducció de la màquina de vapor i l’auto-
matització dels processos de teixit i filat van canviar dràsticament l’organitza-
ció del treball al sector tèxtil i van provocar el declivi de la seva professió domi-
nant: l’artesà. Unes dècades més tard, amb la segona revolució industrial 
(1870-1920), el desenvolupament de l’electricitat i la seva implementació a l’en-
llumenat públic van comportar la desaparició d’altres professions, com la de 
fanaler, que era la persona que, cada vespre i cada alba, s’encarregava d’en-
cendre i apagar, un per un, els fanals de gas que il·luminaven els carrers de les 
ciutats.

1. Aquest treball s’ha beneficiat de la indispensable assistència de la Cristina Farràs i dels excel-
lents comentaris de tot l’equip de CaixaBank Research.
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Aquesta relació entre el desenvolupament tecnològic i la desaparició de pro-
fessions va fer que els economistes encunyessin el terme «atur tecnològic», en 
referència a «l’atur provocat per un descobriment de maneres d’economitzar 
l’ús del treball més ràpid que la taxa amb què trobem noves funcions per als 
treballadors» (en paraules d’un dels economistes més famosos, John Maynard 
Keynes). Fins ara, la preocupació per l’atur tecnològic no s’ha materialitzat. La 
raó és que una invenció que substitueix un treballador per una màquina afecta 
tota la resta de mercats de productes i de factors de producció. En general, els 
guanys d’eficiència en un mercat de béns i serveis «automatitzables» augmen-
ta la renda disponible del conjunt de la societat i, d’aquesta manera, provoca 
un augment de la demanda de béns i serveis «no automatitzables», la qual cosa 
genera més demanda de treballadors en aquests darrers mercats (Baumol 
1967).

Tanmateix, al segle xxi, ens trobem davant d’una nova onada de progrés tec-
nològic, l’anomenada quarta revolució industrial, caracteritzada per avenços 
en la tecnologia sensorial i la capacitat de processament i el desenvolupament 
de bases de dades massives (l’anomenat big data) i de la intel·ligència artificial. 
Encara hem de veure com reaccionarà el mercat laboral davant d’aquesta ona-
da, però l’objectiu d’aquest article és, precisament, presentar una estimació de 
quants llocs treball es podrien veure afectats per aquesta potencial nova revo-
lució industrial. Per fer-ho, ens basarem en l’estudi seminal de Frey i Osborne 
(2013), en el qual els autors assignen un risc d’automatització a cada professió 
del mercat laboral dels Estats Units d’Amèrica (EUA) segons la capacitat (tècni-
ca) que un robot o un ordinador realitzin la feina en qüestió. A l’estudi, Frey i 
Osborne estimen que un 47% dels treballadors dels EUA tenen una professió 
amb un risc elevat (és a dir, amb una probabilitat superior al 70%) de ser auto-
matitzada. En el nostre article, traslladem la metodologia de Frey i Osborne 
(2013) als mercats laborals català i espanyol i estimem quin percentatge dels 
treballadors catalans i espanyols tenen professions amb risc d’automatització 
baix, mitjà i alt.

L’article s’estructura de la manera següent. A la propera secció descriurem 
com, tradicionalment, els avenços tecnològics han permès automatitzar les 
feines i veurem que les tecnologies de la quarta revolució industrial tenen di-
versos trets diferencials que poden permetre la robotització de tasques que, 
fins ara, eren del domini exclusiu de les persones. A continuació, entendrem 
com Frey i Osborne van estimar el risc d’automatització per al mercat laboral 
estatunidenc, presentarem les dades per als mercats laborals català i espanyol, 
i estimarem el nombre de treballadors catalans i espanyols que es troben, po-
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tencialment, davant d’un elevat risc d’automatització. Finalment, conclourem 
l’article amb una discussió sobre com interpretar els resultats i quins elements 
cal tenir en compte a l’hora de valorar-los.

2. Marc d’anàlisi de l’automatització i el mercat laboral

Per estimar quines ocupacions són susceptibles de ser automatitzades, cal de-
finir precisament a què ens referim quan parlem d’automatitzar professions. 
Una feina o professió comprèn múltiples tasques, com la interacció social (per 
exemple, en el cas d’un recepcionista) o l’exercici físic (com en el cas d’un en-
trenador de futbol). De fet, la tecnologia el que permet és automatitzar tas-
ques i, per tant, per avaluar el risc d’automatització d’una professió, hem 
d’analitzar quantes de les tasques que la defineixen poden ser realitzades per 
una màquina o robot. En aquest sentit, és útil analitzar les tasques amb dues 
dimensions (Autor et al., 2003): (i) tasques manuals i tasques cognitives i (ii) 
tasques repetitives i tasques no repetitives. Fer-se el llit és un exemple de tas-
ca manual, mentre que fer una broma és una tasca cognitiva. Transcriure la 
gravació d’una conversa és una tasca repetitiva, mentre que improvisar un 
solo de saxofon és una tasca no repetitiva. La següent taula presenta alguns 
exemples addicionals.

Taula 1. Característiques de les tasques i automatització

Repetitives No repetitives

Manuals Còpia de textos Conducció de vehicles

Cognitives Càlcul mental Diagnòstic mèdic

En el passat, l’automatització de l’economia es va limitar a les tasques repetiti-
ves, tant cognitives, com el càlcul mental (calculadores), com manuals, com la 
còpia de textos i d’imatges (ordinadors i impressores) o la neteja (rentaplats). 
La raó és que, per automatitzar una tasca, és necessari especificar els passos 
necessaris per dur-la a terme de manera prou clara perquè un programador els 
pugui resumir en una llista de procediments: l’algoritme que regeix el compor-
tament dels robots. Donat que les tasques repetitives són més fàcils d’especifi-
car amb un conjunt de procediments i regles que orientin el comportament de 
la tecnologia a cada eventualitat possible, l’automatització tradicionalment 
s’ha limitat a aquesta esfera. De fet, per als EUA, Autor i Dorn (2013) documen-
ten una reducció de l’ocupació en activitats manufactureres repetitives i un 
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augment de l’ocupació al sector serveis (que, típicament, requereix la realitza-
ció de tasques no repetitives, tant manuals com cognitives).

Tanmateix, el repte que ens presenta la quarta revolució industrial és el desen-
volupament de tecnologies que faciliten que l’automatització s’estengui a tas-
ques no repetitives (especialment, millores en les capacitats sensorials i de 
processament i el desenvolupament del big data i de la intel·ligència artificial). 
El paper de les bases de dades massives és especialment determinant, perquè 
per aconseguir una bona definició d’una tasca és clau comptar amb dades que 
facilitin la detecció de les contingències a les quals s’ha d’enfrontar la tecnolo-
gia2 i que permetin l’avaluació de l’èxit de l’algoritme. A més a més, la interac-
ció entre l’automatització i el big data aprofita el gran avantatge comparatiu 
dels ordinadors: la seva capacitat de gestionar un gran volum de dades i càl-
culs. Per exemple, al Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nova York, el 
robot Watson d’IBM proporciona possibles diagnòstics i tractaments a partir 
d’una extensa base de dades d’informes mèdics i articles científics. Per la seva 
banda, l’automòbil de Google compara la informació dels seus sensors amb un 
mapa de carreteres molt detallat, en el qual s’especifica la posició exacta dels 
carrers, dels senyals i dels obstacles, per decidir en temps real si cal girar, fre-
nar o accelerar en funció del que facin els altres cotxes o els vianants.

3.  Una proposta per quantificar el risc d’automatització: Frey i Osborne 
(2013)

Frey i Osborne (2013) ens proposen analitzar el risc d’automatització amb una 
perspectiva tecnològica: és a dir, avaluar quines tasques pot realitzar la tecno-
logia més puntera. Per tant, els resultats no tenen en compte l’existència de 
restriccions (econòmiques, socials o polítiques) per adoptar aquesta tecnolo-
gia. En aquest sentit, els autors expliciten que cal interpretar els resultats com 
a indicatius de quines ocupacions seran potencialment automatitzables en un 
nombre no concret d’anys, potser en una dècada o dues.

El punt de partida de Frey i Osborne (2013) passa per assumir que, sempre que 
hi hagi prou dades per permetre el reconeixement de patrons, «només» hi hau-
rà tres grups de tasques que la tecnologia encara no serà capaç de realitzar en 

2. En aquest sentit, la millora de la tecnologia sensorial també està permetent generar grans 
bases de dades amb informació sensorial que fins ara no estava quantificada.
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les properes dècades: la percepció i la manipulació en entorns desordenats, la 
intel·ligència creativa i la intel·ligència social. En primer lloc, tot i que el desen-
volupament de sensors i làsers sofisticats permet una identificació raonable de 
patrons geomètrics, la tecnologia encara té molts problemes per operar en en-
torns no estructurats (p. ex., elements de formes irregulars o espais plens 
d’objectes desordenats). En segon lloc, la creativitat humana (com, per exem-
ple, fer una broma) és difícil de sintetitzar en un algoritme informàtic. Final-
ment, capacitats com la negociació, la persuasió o l’empatia són molt difícils 
d’automatitzar.

Per tant, Frey i Osborne (2013) analitzen la probabilitat que cada professió si-
gui automatitzada segons la dependència que tingui d’aquests tres grups de 
tasques. Concretament, parteixen d’una llista detallada de 702 professions re-
ferents als EUA i obtenen informació sobre les tasques que caracteritzen cada 
ocupació a partir del diccionari O*NET.3 Per avaluar si cadascuna d’aquestes 
702 ocupacions és automatitzable o no, utilitzen un procés en dues etapes.

En primer lloc, escullen 70 ocupacions i les classifiquen (de manera binària) en 
automatitzables o no automatitzables. Aquesta primera classificació és subjec-
tiva i prové de la valoració d’un grup d’experts de l’Oxford University Engine-
ering Sciences Department. Aquests experts van seleccionar les 70 ocupacions 
sobre les quals tenien un elevat grau de confiança i, per a cada professió, van 
respondre la següent pregunta: «Podem especificar prou bé les tasques 
d’aquesta ocupació, suposant que hi ha prou dades, perquè les realitzi la tec-
nologia informàtica més moderna?». Els experts només van classificar com a 
automatitzables aquelles professions per a les quals la resposta era afirmativa 
per a totes les tasques que les caracteritzaven.

En segon lloc, cal traslladar les valoracions d’aquests experts sobre 70 professi-
ons a les 632 ocupacions restants. Per fer-ho, Frey i Osborne utilitzen 9 variables 
del diccionari O*NET que proporcionen informació sobre la intensitat amb què 
cada professió requereix realitzar tasques relacionades amb la percepció i la ma-
nipulació, la intel·ligència creativa i la intel·ligència social (és a dir, les tasques 
que limiten l’extensió de l’automatització). Frey i Osborne (2013) construeixen 

3. El diccionari O*NET de 2010, on hi ha 903 ocupacions (classificació SOC), proporciona una de-
finició de les característiques principals de cada ocupació i una descripció de les tasques espe-
cífiques que requereix. Frey i Osborne agreguen les dades del diccionari al codi ocupacional 
SOC de 6 dígits i les enllacen amb les dades sobre ocupació i salaris de 2010 que prepara el 
Bureau of Labor Statistics. Aquesta agregació fa que es quedin amb 702 ocupacions.
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una funció que assigna el risc d’automatització segons els valors d’aquestes 9 
variables i reprodueixen les valoracions dels experts sobre el subgrup de 70 pro-
fessions. Finalment, fan servir aquesta funció per assignar el risc d’automatitza-
ció a les 632 professions restants. Dit d’una altra manera, extrapolen l’assignació 
a l’univers de 702 ocupacions amb un model d’assignació probabilística, basat en 
nou variables que descriuen el grau de percepció, de manipulació, de creativitat 
i d’intel·ligència social necessari per exercir cada tasca d’una ocupació.

Els resultats d’aquest exercici són ben coneguts: aproximadament un 47% dels 
treballadors dels EUA es dediquen a una professió amb un risc elevat d’auto-
matització. A més a més, Frey i Osborne (2013) van fer pública la llista detallada 
de les 702 professions i el seu risc associat. A la següent secció, utilitzarem els 
seus resultats per analitzar els mercats laboral espanyol i català.

4.  Estimació del risc d’automatització als mercats laborals català i 
espanyol

Per avaluar el risc d’automatització als mercats laborals català i espanyol, utilit-
zarem dades procedents de l’Enquesta de Població Activa (EPA), elaborada 
per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). L’EPA és la principal font d’informa-
ció sobre el mercat laboral a Espanya i és la base de dades amb la qual l’Institut 
d’Estadística de Catalunya (Idescat) elabora les principals estadístiques del 
mercat laboral de Catalunya (per exemple, la taxa d’atur).

L’EPA és una enquesta en la qual s’entrevisten, cada trimestre, al voltant de 
65.000 famílies4 i ens proporciona informació sobre l’estat laboral de cada 
persona (ocupat, aturat o fora del mercat laboral). A més a més, en el cas dels 
ocupats, ens indica la seva professió segons les Classificacions Nacional i Cata-
lana d’Ocupacions de 2011 (CNO i CCO, respectivament, que utilitzen la mateixa 
codificació). Per tant, la nostra primera tasca és traslladar la llista de 702 pro-
fessions de Frey i Osborne, definides segons la classificació estatunidenca SOC, 
a la classificació CCO-2011. Aquesta conversió la realitzem amb els diccionaris 
que ofereixen el Bureau of Labor Statistics dels EUA i l’INE5 i obtenim una llista 

4. En aquest estudi, utilitzem les enquestes de l’EPA entre 2016 T2 i 2017 T2. En aquestes onades, 
de mitjana es van entrevistar al voltant de 160.000 persones al conjunt d’Espanya i 16.000 
persones a Catalunya.

5. Quan una categoria professional de la classificació CCO correspon a més d’una categoria de la 
classificació SOC, assignem a la categoria CCO la mitjana simple del risc d’automatització que 
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de 485 professions amb el seu risc d’automatització associat, que reproduïm 
íntegrament a l’annex d’aquest article.

A la taula 2 presentem alguns exemples de professions amb el seu risc d’auto-
matització associat. Com ja anticipàvem a la secció anterior, les xifres mostren 
que, segons l’exercici de Frey i Osborne (2013), la tecnologia ja és capaç d’auto-
matitzar professions qualificades (vegeu el risc que corren els comptables i els 
economistes), mentre que les feines en què la interacció humana i la creativitat 
tenen més importància (metges de família, músics) són les més protegides.

Taula 2. Exemples de professions i risc d’automatització

Codi CCO Descripció Risc

2111 Metges de família 0,42%

2932 Compositors, músics i cantants 4,45%

2810 Economistes 43,00%

8411 Conductors propietaris d’automòbils, taxis i furgonetes 56,78%

4111 Empleats de comptabilitat 97,00%

5420 Operadors de telemàrqueting 99,00%

A partir de la llista de 485 professions i la informació del mercat laboral que 
proporciona l’EPA, també podem analitzar quina és la magnitud d’aquest risc 
d’automatització per al conjunt dels treballadors catalans i espanyols:6 concre-
tament, quants treballadors es dediquen a professions amb un risc d’automa-
tització baix, mitjà i elevat (utilitzem com a punts de tall el 30% i el 70%, com fan 
Frey i Osborne 2013). La taula 3 presenta els resultats per a la mitjana del perío-
de 2016 T2 a 2017 T27 i els compara amb els que altres autors han obtingut per 
als EUA i el Regne Unit amb la mateixa metodologia.

Frey i Osborne assignen a les diverses categories SOC.
6. Amb l’EPA, cal treballar amb categories d’ocupacions de tres dígits, menys detallades que les 

categories a quatre dígits de la nostra llista de 485 ocupacions. Per tant, amb una mitjana 
simple, agreguem a categories ocupacionals de tres dígits les probabilitats d’automatització 
assignades a categories ocupacionals de quatre dígits i obtenim una llista final de 167 ocupaci-
ons.

7. Les estimacions són molt semblants quan prenem cada publicació de l’EPA per separat i mos-
tren força estabilitat en les diverses onades analitzades (2016 T2 a 2017 T2).
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Taula 3. Percentatge d’ocupació segons el risc d’automatització

Catalunya Espanya EUA Regne Unit

Risc baix (<0,3) 30% 28% 33% 37%

Risc mitjà (0,3-0,7) 36% 37% 19% 28%

Risc elevat (>0,7) 35% 35% 47% 35%

Nota: Les files poden no sumar exactament 100% a causa de l’arrodoniment dels decimals.
Font: càlculs propis per a Catalunya i Espanya, Frey i Osborne (2013) per als EUA i Haldane 
(2015) per al Regne Unit

Com mostra la taula 3, les estimacions basades en la metodologia de Frey i Os-
borne (2013) indiquen que, de mitjana, aproximadament un 35% dels treballa-
dors catalans es dediquen a una professió amb un risc d’automatització superi-
or al 70%, la mateixa xifra que als mercats laborals espanyol i del Regne Unit. 
Tot i que la magnitud és clarament inferior a la que Frey i Osborne van estimar 
per als EUA, una mirada més detallada a les dades suggereix que la diferència 
no és tan significativa. Concretament, a les taules 4 i 5 presentem els percen-
tatges de treballadors catalans i espanyols amb una graella de risc més desa-
gregada. Les dues taules mostren que, si agaféssim el 0,6 com a punt de tall, 
tindríem un 47% dels treballadors catalans i un 49% dels espanyols en professi-
ons amb elevat risc d’automatització.

Taula 4. Percentatge d’ocupació segons el risc d’automatització: Catalunya

Risc 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

% treballadors amb 
risc inferior a

14% 25% 30% 35% 43% 53% 65% 75% 88% 100%

% treballadors amb 
risc superior a

86% 75% 70% 65% 57% 47% 35% 25% 12% 0%

Taula 5. Percentatge d’ocupació segons el risc d’automatització: Espanya

Risc 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

% treballadors amb 
risc inferior a

14% 24% 28% 33% 40% 51% 65% 75% 88% 100%

% treballadors amb 
risc superior a

86% 76% 72% 67% 60% 49% 35% 25% 12% 0%
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5. Anàlisi sectorial

Tot i que el risc d’automatització està associat a les tasques que caracteritzen 
una ocupació, amb les dades de l’EPA també podem analitzar la importància, en 
termes de treballadors, que les professions amb risc d’automatització baix, mit-
jà i elevat tenen a cada sector econòmic de les economies catalana i espanyola. 
Concretament, a partir de la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques 
2009 (CCAE-2009), considerem nou grups d’activitats, descrits a la Taula 6.

Taula 6. Grups d’activitat econòmica

Codi 
senzill

Codi de la 
divisió CCAE-
2009 (2 dígits)

Activitat econòmica

0 01, 02 i 03 Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca

1 Del 10 al 18 Indústria alimentària, tèxtil, cuir, fusta i paper

2 Del 05 al 09, del 
19 al 25, 35 i del 
36 al 39

Indústries extractives, refineria de petroli, química, 
farmacèutica, indústria del cautxú i matèries plàstiques, 
subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire 
condicionat, subministrament d’aigua, gestió de residus i 
metal·lúrgia

3 Del 26 al 33 Construcció de maquinària, equips elèctrics i material de 
transport. Instal·lació i reparació industrial

4 Del 41 al 43 Construcció

5 Del 45 al 47, 55 i 
56

Comerç minorista i majorista, amb instal·lacions i reparacions. 
Reparacions d’automòbils. Hosteleria.

6 Del 49 al 53 i del 
58 al 63

Transport i emmagatzematge. Informació i comunicacions

7 Del 64 al 66, 68, 
del 69 al 75 i del 
77 al 82

Intermediació financera, assegurances, activitats immobiliàries, 
serveis professionals, científics, administratius i altres

8 84, 85 i del 86 al 
88

Administració pública, educació i activitats sanitàries

9 Del 90 al 93, del 
94 al 96, 97 i 99

Altres serveis

A continuació, les taules 7 i 8 presenten, per a cada grup d’activitat econòmica, 
el percentatge de treballadors segons el seu risc d’automatització.
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Taula 7. Percentatge d’ocupació segons el risc d’automatització (per cada 
grup d’activitat): Catalunya

Codi senzill Risc baix (<0,3) Risc mitjà (0,3-0,7) Risc alt (>0,7)

0 7% 45% 49%

1 10% 21% 69%

2 20% 26% 54%

3 14% 50% 35%

4 22% 38% 40%

5 11% 20% 69%

6 36% 43% 21%

7 61% 29% 10%

8 52% 36% 12%

9 22% 63% 15%

Nota: Les files poden no sumar exactament 100% a causa de l’arrodoniment dels 
decimals.

Taula 8. Percentatge d’ocupació segons el risc d’automatització (per cada 
grup d’activitat): Espanya

Codi senzill Risc baix (<0,3) Risc mitjà (0,3-0,7) Risc alt (>0,7)

0 4% 29% 67%

1 11% 25% 63%

2 17% 28% 55%

3 17% 49% 35%

4 21% 36% 43%

5 11% 21% 68%

6 36% 47% 17%

7 54% 36% 10%

8 49% 38% 12%

9 19% 66% 15%

Nota: Les files poden no sumar exactament 100% a causa de l’arrodoniment dels decimals.
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Així, observem que, tant a Catalunya com a Espanya, la fracció de treballadors 
amb elevat risc d’automatització és petita en els sectors serveis relacionats 
amb les tecnologies de la informació i la comunicació, les activitats financeres i 
immobiliàries i els serveis professionals i científics, i els sectors de l’educació i 
la sanitat. En canvi, les activitats del sector primari, el comerç i la indústria 
agrupen un percentatge significatiu de treballadors amb elevat risc d’automa-
tització.

6. Interpretació dels resultats i conclusions

Les estimacions presentades a l’apartat anterior suggereixen que una fracció 
important dels treballadors catalans (entre un 35% i un 47%) es dediquen a pro-
fessions que, des del punt de vista tècnic, són susceptibles de ser automatitza-
des en les properes dècades amb una probabilitat elevada. Ara bé, no hem de 
concloure que entre un 35% i un 47% dels treballadors catalans seran substituïts 
per robots. En aquest apartat emfatitzarem dues raons, una econòmica i l’altra 
tècnica, per les quals aquesta darrera interpretació és una lectura poc acurada 
dels resultats.

Des del punt de vista econòmic, cal recordar el que ja hem dit en començar 
l’estudi: la visió de Frey i Osborne és tecnològica. És a dir, estem avaluant el 
potencial de la tecnologia sense tenir en compte que seran les empreses, els 
governs, els treballadors i els consumidors els que decidiran si adopten o no 
aquesta tecnologia. És evident que, més enllà del potencial tecnològic, hi ha 
importants determinants econòmics en relació amb la seva adopció i amb el 
seu impacte social. Per exemple, les empreses adoptaran la tecnologia només 
si és prou barata.

Des del punt de vista tècnic,8 hem de ser curosos a l’hora de distingir professi-
ons i tasques: Frey i Osborne assignen el risc d’automatització al conjunt de 
cada ocupació, però el que la tecnologia realment automatitza són les tasques. 
En aquest sentit, el nostre exercici assumeix que una mateixa professió com-
prèn les mateixes tasques tant als EUA com a Espanya i Catalunya i, a més a 
més, que cada treballador que pertany a la mateixa professió realitza exacta-
ment les mateixes tasques i amb la mateixa intensitat. Clarament, aquest supò-
sit és una simplificació de la realitat: per exemple, tot i que la majoria d’econo-

8. Gran part d’aquesta secció es basa en Arntz et al. (2016).
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mistes es dediquen a analitzar l’economia, alguns dediquen més temps a 
l’anàlisi abstracte dels fonaments econòmics, d’altres a l’estudi empíric i d’al-
tres a comunicar els resultats més destacats de la investigació econòmica. Per 
tant, és raonable esperar que moltes de les professions amb elevat risc d’auto-
matització, en realitat, no seran substituïdes per una màquina sinó que els ro-
bots absorbiran algunes de les tasques i les professions es reformularan i pas-
saran a comprendre un conjunt diferent de tasques.

De fet, Arntz et al. (2016) argumenten que una millor manera d’interpretar els 
resultats de Frey i Osborne (2013) és a partir de les característiques demogràfi-
ques dels treballadors i de les tasques que realment realitzen a la seva feina. 
Concretament, Arntz et al. (2016) disposen d’informació procedent de l’en-
questa PIAAC, en la qual cada enquestat indica a quina professió es dedica i 
quines tasques realitza exactament: per tant, Arntz et al. (2016) disposen d’una 
base de dades en la qual, dins d’una mateixa professió, treballadors diferents 
realitzen tasques diferents. Arntz et al. (2016) combinen aquesta informació 
amb la llista de 702 ocupacions de Frey i Osborne (2013) i traslladen el risc d’au-
tomatització que Frey i Osborne han assignat a cada professió a les tasques 
concretes i les característiques demogràfiques que Arntz et al. (2016) identifi-
quen a l’enquesta PIAAC.9 Amb aquesta metodologia (que, recordem-ho, par-
teix dels riscos pel que fa a la professió estimats per Frey i Osborne), Arntz et 
al. (2016) estimen que el risc d’automatització d’un treballador és menor quan 
els requisits educatius de la seva feina són més elevats, quan la cooperació 
amb els companys és una part important de la feina i quan el treballador ha de 
dedicar una part significativa del seu temps a influenciar (és a dir, motivar, per-
suadir, comprendre) els seus companys. Concretament, Arntz et al. (2016) esti-
men que només un 9% dels treballadors dels EUA tenen un risc elevat que la 
seva feina sigui automatitzada.

Tot i la discrepància en les xifres, cal observar que els resultats de Frey i Osbor-
ne (2013) i Arntz et al. (2016) són complementaris. La metodologia d’Arntz et 
al. (2016) ens proporciona una mesura més acurada de quines persones tenen 
un elevat risc de veure com un robot automatitza la seva feina (perquè els au-
tors mesuren exactament les tasques concretes que realitza cada treballador 

9. En primer lloc, estimen la relació entre el risc d’automatització estimat per Frey i Osborne 
(informació quant a l’ocupació) i 43 característiques que consideren rellevants i per a les 
quals troben informació a l’enquesta (informació quant a l’individu). Amb aquesta relació, 
estimen un nou risc d’automatització, aquest cop assignat directament als individus (i no a 
l’ocupació), com a funció de la informació (individual) del PIAAC.
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en qüestió), però el seu exercici no ens proporciona tota la informació sobre el 
grau de reestructuració que pot patir el mercat laboral. És a dir, quan Arntz et 
al. (2016) assignen un risc baix d’automatització a un individu, això no significa 
que no es produeixin canvis a l’entorn laboral d’aquesta persona: potser l’indi-
vidu realitzarà tasques semblants, però possiblement hagi hagut de canviar de 
professió o de sector econòmic. En canvi, quan Frey i Osborne assignen un ele-
vat risc d’automatització a una professió, no necessàriament ens diuen que 
aquesta professió deixarà d’existir: més aviat, ens indiquen que aquesta pro-
fessió té una probabilitat elevada de reestructurar-se i veure’s afectada pels 
canvis tecnològics (per exemple, modificant el tipus de tasques que les defi-
neix).

Per tant, una manera més acurada d’interpretar els resultats d’aquest estudi és 
dir que el 35%-47% dels treballadors catalans es dediquen a professions que es 
poden veure potencialment molt afectades pels canvis tecnològics de la quar-
ta revolució industrial. Aquest no és un missatge apocalíptic de destrucció de 
les professions. Més aviat, és un missatge d’alerta al legislador: hi ha un per-
centatge molt rellevant de professions que, potencialment, poden redefinir-se 
dràsticament i és important que, com a societat, estiguem preparats per facili-
tar aquest procés, aprofitar-ne els beneficis socials i minimitzar-ne els impactes 
negatius (Mestres, 2016b).

L’automatització de les professions que coneixem avui dia ofereix la possibili-
tat de reorientar la naturalesa del treball i alliberar els treballadors perquè es 
puguin dedicar a noves activitats en què desenvolupin tot el seu potencial, 
com ja van fer l’aspiradora o la rentadora en l’àmbit domèstic. La majoria dels 
treballadors dediquen una gran part del seu temps a tasques en què desaprofi-
ten l’avantatge comparatiu en relació amb el robot,10 de manera que hi ha un 
gran potencial per crear noves professions si les institucions i els individus 
aprofiten l’ocasió. Els robots tenen una gran capacitat lògica i de gestió del big 
data, però la inspiració, la intuïció i la creativitat queden lluny del seu abast.11 
En definitiva, com va dir Keynes, l’atur tecnològic és només un estat temporal 
en el qual l’economia encara no s’ha acabat d’ajustar. A llarg termini, la tecno-
logia és la clau perquè la humanitat resolgui el seu problema econòmic: l’escas-
setat de recursos.

10. L’informe de McKinsey & Company (2015) estima que, actualment, només el 4% dels treballs 
als EUA són exigents en termes de creativitat.

11. Vegeu Autor, D. H. (2015).
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Annex. Risc d’automatització per a la llista detallada de professions

Ordre Risc Codi CCO Descripció

1 0,39% 1411 Directors i gerents d’hotels

2 0,39% 1419 Directors i gerents d’altres empreses de serveis d’allotjament

3 0,39% 2153 Dietistes i nutricionistes

4 0,42% 2111 Metges de família

5 0,42% 2112 Altres metges especialistes

6 0,42% 2321 Especialistes en mètodes didàctics i pedagògics

7 0,49% 2154 Logopedes

8 0,67% 1325 Directors de serveis socials ncaa

9 0,70% 2823 Psicòlegs

10 0,73% 1323 Directors gerents de centres sanitaris

11 0,73% 1326 Directors de serveis d’educació

12 0,78% 2230 Professors d’ensenyament secundari (excepte de matèries 
específiques de formació professional)

13 0,90% 2121 Infermers no especialitzats
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Ordre Risc Codi CCO Descripció

14 0,90% 2122 Infermers especialitzats (excepte infermers 
obstetricoginecològics)

15 0,90% 2326 Professionals de l’educació ambiental

16 0,90% 2329 Altres professors i professionals de l’ensenyament ncaa

17 0,99% 2159 Altres professionals de la salut ncaa

18 1,08% 2711 Analistes de sistemes

19 1,16% 2156 Terapeutes ocupacionals

20 1,16% 2157 Podòlegs

21 1,19% 2311 Professors d’educació especial

22 1,19% 2312 Tècnics educadors d’educació especial

23 1,20% 2140 Farmacèutics

24 1,22% 2422 Enginyers agrònoms

25 1,22% 2423 Enginyers forestals

26 1,22% 2424 Enginyers tècnics agrícoles

27 1,22% 2425 Enginyers tècnics forestals i del medi natural

28 1,22% 2427 Enòlegs

29 1,35% 1221 Directors comercials i de vendes

30 1,40% 2325 Instructors d’ensenyament no reglat en tecnologies de la 
informació

31 1,40% 2625 Especialistes en formació de personal

32 1,40% 3611 Supervisors de secretaria

33 1,50% 1322 Directors de serveis socials per a infants

34 1,60% 3203 Supervisors d’indústries alimentàries i del tabac

35 1,60% 3204 Supervisors d’indústries química i farmacèutica

36 1,60% 3205 Supervisors d’indústries de transformació de plàstics, cautxú 
i resines naturals

37 1,60% 3206 Supervisors d’indústries de la fusta i de la pasta de paper

38 1,60% 3207 Supervisors de la producció en indústries d’arts gràfiques i en 
la fabricació de productes de paper
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Ordre Risc Codi CCO Descripció

39 1,60% 3209 Supervisors d’altres indústries manufactureres

40 1,66% 2830 Sacerdots de les diferents religions

41 1,70% 2435 Enginyers químics

42 1,70% 2465 Enginyers tècnics químics

43 1,75% 1223 Directors de recerca i desenvolupament

44 1,80% 2437 Enginyers ambientals

45 1,80% 2451 Arquitectes (excepte arquitectes paisatgistes i urbanistes)

46 1,90% 2432 Enginyers en construcció i obra civil

47 1,90% 2462 Enginyers tècnics d’obres públiques

48 2,10% 2152 Fisioterapeutes

49 2,10% 3731 Fotògrafs

50 2,15% 2151 Odontòlegs i estomatòlegs

51 2,45% 2426 Professionals de la protecció ambiental

52 2,50% 2443 Enginyers de telecomunicacions

53 2,50% 2473 Enginyers tècnics en telecomunicacions

54 2,70% 1222 Directors de publicitat i relacions públiques

55 2,90% 2482 Dissenyadors de productes i peces de vestir

56 2,90% 2431 Enginyers industrials i de producció

57 2,90% 2461 Enginyers tècnics industrials i de producció

58 3,00% 1313 Directors d’indústries manufactureres

59 3,00% 2721 Dissenyadors i administradors de bases de dades

60 3,00% 2722 Administradors de sistemes i xarxes informàtiques

61 3,00% 3814 Tècnics en webs

62 3,20% 2210 Professors d’universitat i ensenyament superior (excepte de 
formació professional)

63 3,40% 2439 Enginyers ncaa

64 3,40% 2469 Enginyers tècnics ncaa
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Ordre Risc Codi CCO Descripció

65 3,50% 1321 Directors de serveis de tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC)

66 3,50% 2511 Advocats

67 3,50% 2512 Fiscals

68 3,50% 3151 Caps i oficials de màquines

69 3,50% 7617 Artesans de la fusta i materials similars, cistellers, raspallaires 
i treballadors similars

70 3,50% 7619 Artesans ncaa

71 3,70% 3532 Organitzadors de conferències i esdeveniments

72 3,75% 3331 Professionals de l’acupuntura, el naturisme (naturopatia), 
l’homeopatia, la medicina tradicional xinesa i l’aiurveda

73 3,80% 2130 Veterinaris

74 3,85% 2931 Artistes d’arts plàstiques i visuals

75 4,32% 2825 Agents d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes

76 4,32% 2824 Professionals del treball i l’educació social

77 4,45% 2932 Compositors, músics i cantants

78 4,50% 2452 Arquitectes paisatgistes

79 4,55% 3401 Professionals de suport i intermediaris de canvi, borsa i 
finances

80 4,70% 1311 Directors de producció d’explotacions agropecuàries i 
forestals

81 4,70% 1312 Directors de producció d’explotacions pesqueres i aqüícoles

82 4,85% 2484 Dissenyadors gràfics i multimèdia

83 4,90% 5622 Tècnics d’emergències sanitàries

84 5,00% 7522 Instal·ladors i mantenidors reparadors de línies elèctriques

85 5,50% 3339 Professionals de les teràpies alternatives ncaa

86 5,93% 1112 Personal directiu de l’Administració pública

87 6,00% 2591 Notaris i registradors

88 6,00% 2592 Procuradors

89 6,00% 2599 Altres professionals del dret ncaa
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Ordre Risc Codi CCO Descripció

90 6,05% 2413 Químics

91 6,70% 2933 Coreògrafs i ballarins

92 6,90% 1211 Directors financers

93 6,95% 3154 Controladors de trànsit aeri

94 6,98% 2324 Professors d’ensenyament no reglat d’art

95 7,05% 2411 Físics i astrònoms

96 7,10% 1316 Directors d’empreses de construcció

97 7,10% 2621 Analistes de gestió i organització

98 7,40% 2481 Arquitectes tècnics i tècnics urbanistes

99 7,45% 3723 Instructors d’activitats esportives

100 7,45% 3724 Monitors d’activitats recreatives i d’entreteniment

101 7,87% 2251 Mestres d’educació infantil

102 7,87% 2252 Tècnics en educació infantil

103 7,97% 2421 Biòlegs, botànics, zoòlegs i similars

104 8,00% 5722 Mainaders a les llars

105 8,25% 2922 Periodistes

106 8,30% 1421 Directors i gerents de restaurants

107 8,30% 1422 Directors i gerents de bars, cafeteries i similars

108 8,30% 1429 Directors i gerents d’empreses de servei d’àpats i altres 
empreses de restauració

109 8,37% 1324 Directors de serveis socials per a persones grans

110 8,55% 2466 Enginyers tècnics de mines, metal·lúrgics i similars

111 8,55% 2436 Enginyers de mines, metal·lúrgics i similars

112 8,68% 5931 Bombers (excepte forestals)

113 8,68% 5932 Bombers forestals

114 8,72% 2240 Professors d’ensenyament primari

115 8,75% 1120 Directors generals i presidents executius

116 8,98% 2323 Professors d’ensenyament no reglat de música i dansa
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Ordre Risc Codi CCO Descripció

117 10,00% 2441 Enginyers elèctrics

118 10,00% 2471 Enginyers tècnics en electricitat

119 10,56% 2821 Sociòlegs, geògrafs, antropòlegs, arqueòlegs i similars

120 10,75% 2158 Professionals de la salut i la higiene laboral i ambiental

121 10,97% 2653 Professionals de les vendes de tecnologies de la informació i 
la comunicació (TIC)

122 10,98% 2322 Professors d’ensenyament no reglat d’idiomes

123 11,45% 1327 Directors de sucursals de bancs, de serveis financers i 
d’assegurances

124 11,83% 2934 Directors de cinema, teatre i similars

125 12,25% 2442 Enginyers electrònics

126 12,25% 2472 Enginyers tècnics en electrònica

127 13,00% 2453 Urbanistes i enginyers de trànsit

128 13,00% 3713 Professionals de suport al treball i a l’educació social

129 13,00% 3714 Promotors d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes

130 13,00% 3715 Animadors comunitaris

131 13,00% 5894 Instructors d’autoescola

132 13,20% 2433 Enginyers mecànics

133 13,20% 2434 Enginyers aeronàutics

134 13,20% 2463 Enginyers tècnics mecànics

135 13,20% 2464 Enginyers tècnics aeronàutics

136 13,44% 2220 Professors de formació professional (matèries específiques)

137 14,00% 2155 Òptics optometristes

138 14,17% 1113 Directors d’organitzacions d’interès social

139 14,25% 5910 Guàrdies civils

140 14,25% 5921 Policies nacionals

141 14,84% 2415 Matemàtics i actuaris

142 14,84% 2416 Estadístics
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Ordre Risc Codi CCO Descripció

143 14,95% 3152 Capitans i oficials de pont

144 15,00% 7510 Electricistes de la construcció i similars

145 16,00% 1431 Directors i gerents d’empreses de comerç a l’engròs

146 16,00% 1432 Directors i gerents d’empreses de comerç al detall

147 16,00% 5300 Comerciants propietaris de botigues

148 16,25% 2640 Professionals de les vendes tècniques i mèdiques (excepte 
TIC)

149 16,92% 3732 Dissenyadors i interioristes

150 17,00% 3201 Supervisors en enginyeria de mines

151 17,00% 3202 Supervisors de la construcció

152 17,05% 1501 Directors i gerents d’empreses d’activitats recreatives, 
culturals i esportives

153 17,22% 3631 Tècnics de la policia nacional, autonòmica i local

154 17,22% 3632 Suboficials de la Guàrdia Civil

155 17,30% 2822 Filòsofs, historiadors i professionals en ciències polítiques

156 18,00% 2652 Professionals de les relacions públiques

157 18,00% 7891 Bussos

158 19,27% 3325 Ajudants de fisioterapeuta

159 20,22% 3323 Tècnics superiors en dietètica

160 20,22% 3329 Altres tècnics sanitaris ncaa

161 21,00% 2723 Analistes de xarxes informàtiques

162 21,00% 2923 Filòlegs, intèrprets i traductors

163 21,73% 2712 Analistes i dissenyadors de programari

164 22,00% 2719 Analistes i dissenyadors de programari i multimèdia ncaa

165 22,00% 2729 Especialistes en bases de dades i xarxes informàtiques ncaa

166 22,41% 5922 Policies autonòmics

167 22,41% 5923 Policies locals

168 23,00% 2622 Especialistes en administració de política d’empreses
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169 23,00% 2623 Especialistes de l’Administració pública

170 23,00% 2630 Tècnics d’empreses i activitats turístiques

171 24,00% 3127 Tècnics i analistes de laboratori en química industrial

172 24,00% 5721 Mainaders a llars d’infants o escoles bressol

173 25,00% 1314 Directors d’explotacions mineres

174 25,00% 1329 Directors d’altres empreses de serveis professionals ncaa

175 25,00% 1509 Directors i gerents d’empreses de gestió de residus i altres 
empreses de serveis ncaa

176 25,30% 3153 Pilots d’aviació i professionals similars

177 26,13% 4421 Empleats d’agències de viatges

178 26,25% 3311 Tècnics en radioteràpia

179 26,25% 3312 Tècnics en imatge per a la diagnosi

180 26,28% 2624 Especialistes en polítiques i serveis de personal i similars

181 27,00% 3623 Professionals de suport de l’Administració pública de serveis 
d’expedició de llicències

182 27,90% 5899 Altres treballadors de serveis personals ncaa

183 28,00% 3721 Atletes i esportistes

184 28,00% 5210 Encarregats de secció de botigues i magatzems

185 29,57% 2936 Locutors de ràdio, televisió i altres presentadors

186 29,77% 3535 Portaveus i agents de relacions públiques

187 29,77% 3539 Representants artístics i esportius i altres agents de serveis 
comercials ncaa

188 31,25% 5991 Tècnics especialistes en serveis penitenciaris

189 32,20% 2414 Geòlegs i geofísics

190 32,39% 1212 Directors de recursos humans

191 32,40% 2651 Professionals de la publicitat i la comercialització

192 32,65% 7250 Mecànics instal·ladors de refrigeració i climatització

193 32,77% 2921 Escriptors

194 32,87% 5811 Perruquers
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195 33,75% 1219 Directors de polítiques i planificació i d’altres departaments 
administratius ncaa

196 34,21% 3129 Tècnics en ciències físiques, químiques, mediambientals i en 
enginyeries ncaa

197 34,77% 5825 Guies de turisme

198 34,77% 5823 Acompanyants turístics

199 34,77% 5824 Hostesses de terra

200 35,65% 7402 Mecànics i ajustadors de motors d’avió

201 36,00% 3139 Tècnics en control de processos ncaa

202 36,03% 3523 Consignataris

203 36,50% 3734 Caps de cuina (xefs)

204 37,00% 2935 Actors

205 37,00% 9222 Netejadors de vehicles

206 37,00% 9603 Peons de la mineria, pedreres i altres indústries extractives

207 37,00% 5892 Empleats de pompes fúnebres i embalsamadors

208 37,10% 5812 Especialistes en tractaments d’estètica, benestar i similars

209 37,43% 3722 Entrenadors i àrbitres d’activitats esportives

210 37,63% 5821 Auxiliars de vol i cambrers d’avió, vaixell i tren

211 38,34% 2911 Arxivers i conservadors de museus

212 38,95% 5822 Revisors i cobradors del transport terrestre

213 39,00% 3622 Professionals de suport de l’Administració pública de serveis 
socials

214 39,00% 7835 Tapissers, matalassers i similars

215 39,17% 3510 Agents i representants comercials

216 40,20% 5710 Treballadors que tenen cura de les persones a domicili 
(excepte mainaders)

217 40,50% 2612 Assessors financers i en inversions

218 40,80% 5891 Assistents personals o persones de companyia

219 40,95% 8431 Conductors propietaris de camions

001-328 ponenciasEIX2.indd   234 06/07/2018   12:07:04



235

Adrià Morron Salmeron

Ordre Risc Codi CCO Descripció

220 40,95% 8432 Conductors assalariats de camions

221 41,00% 7836 Adobers i preparadors de pells

222 42,00% 3143 Tècnics forestals i del medi natural

223 42,95% 5430 Expenedors de gasolina

224 43,00% 2810 Economistes

225 44,45% 3327 Ajudants de veterinària

226 45,65% 7612 Lutiers i similars; afinadors d’instruments musicals

227 46,00% 2613 Analistes financers

228 46,33% 5993 Agents forestals i mediambientals

229 46,33% 5999 Altres treballadors dels serveis de protecció i seguretat ncaa

230 46,33% 5992 Vigilants de piscines i platges, socorristes

231 46,40% 5893 Cuidadors d’animals i ensinistradors

232 46,75% 7614 Treballadors de la ceràmica, terrissaires i similars

233 47,00% 5611 Auxiliars d’infermeria hospitalària

234 47,00% 5612 Auxiliars d’infermeria d’atenció primària

235 47,15% 7405 Reparadors de bicicletes i similars

236 47,45% 3315 Tècnics en ortopròtesis

237 47,45% 3316 Tècnics en pròtesis dentals

238 47,45% 3317 Tècnics en audiopròtesis

239 47,75% 3126 Tècnics en mecànica

240 47,95% 8333 Operadors de carretons elevadors

241 47,95% 9441 Recollidors de residus urbans

242 48,00% 7892 Artillers metxers de mines

243 48,45% 8440 Conductors de motocicletes i ciclomotors

244 48,50% 7221 Lampistes

245 48,50% 7222 Muntadors instal·ladors de gas en edificis

246 48,50% 7223 Instal·ladors de canonades en obra pública

247 48,50% 7294 Muntadors instal·ladors de plaques d’energia solar
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248 50,45% 3160 Tècnics de control de qualitat de les ciències físiques, 
químiques i de les enginyeries

249 50,85% 7899 Oficials, operaris i artesans d’altres oficis ncaa

250 51,00% 3402 Comercials de préstecs i crèdits

251 51,00% 5492 Promotors de venda

252 51,30% 3110 Delineants i dibuixants tècnics

253 52,00% 2513 Jutges i magistrats

254 52,00% 2912 Bibliotecaris, documentalistes i similars

255 52,00% 7618 Artesans del tèxtil, cuir i materials similars, preparadors de 
fibra i teixidors amb telers artesans o de teixits de punt i 
similars

256 52,00% 7837 Sabaters i similars

257 52,98% 3326 Tècnics en prevenció de riscos laborals i salut ambiental

258 53,16% 7832 Patronistes per a productes tèxtils i de pell

259 53,16% 7833 Talladors de teixits, cuir, pell i altres materials

260 53,50% 3141 Tècnics en ciències biològiques (excepte en àrees sanitàries)

261 53,61% 7531 Mecànics i mantenidors reparadors d’equips electrònics

262 53,61% 7532 Instal·ladors i mantenidors reparadors en electromedicina

263 53,83% 3733 Tècnics en galeries d’art, museus i biblioteques

264 55,83% 7611 Rellotgers i mecànics d’instruments de precisió

265 56,30% 8312 Agents de maniobres ferroviàries

266 56,47% 3122 Tècnics en construcció

267 56,50% 7621 Treballadors de processos de preimpressió

268 56,78% 8411 Conductors propietaris d’automòbils, taxis i furgonetes

269 56,78% 8412 Conductors assalariats d’automòbils, taxis i furgonetes

270 57,00% 6110 Treballadors qualificats en activitats agrícoles (excepte 
hortes, hivernacles, planters i jardins)

271 57,03% 7121 Paletes

272 57,33% 9210 Personal de neteja d’oficines, hotels i altres establiments 
similars
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273 57,50% 3128 Tècnics en metal·lúrgia i mines

274 57,50% 4422 Recepcionistes d’hotels

275 58,33% 7533 Instal·ladors i mantenidors reparadors en tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC)

276 58,50% 7191 Treballadors de manteniment d’edificis

277 58,50% 7192 Instal·ladors de façanes tècniques

278 58,50% 7193 Instal·ladors de sistemes d’impermeabilització en edificis

279 58,50% 7199 Altres treballadors d’obres estructurals de la construcció 
ncaa

280 58,67% 5629 Altres treballadors que tenen cura de les persones en serveis 
de salut

281 59,00% 1315 Directors d’empreses d’abastament, transport, distribució i 
similars

282 59,50% 3321 Tècnics superiors en higiene bucodental

283 59,65% 3132 Tècnics en instal·lacions de tractament de residus, d’aigües i 
altres operadors de plantes similars

284 59,92% 9811 Peons del transport de mercaderies i descarregadors

285 60,00% 3831 Tècnics de l’enregistrament audiovisual

286 60,00% 3832 Tècnics de radiodifusió

287 61,00% 3739 Altres tècnics i professionals de suport d’activitats culturals i 
artístiques

288 61,00% 7705 Treballadors de la conservació de fruites i hortalisses i de 
l’elaboració de begudes no alcohòliques

289 61,00% 7706 Treballadors de l’elaboració de begudes alcohòliques 
(excepte el vi)

290 61,00% 7707 Treballadors de l’elaboració del vi

291 61,23% 8420 Conductors d’autobusos i tramvies

292 61,40% 3131 Tècnics en instal·lacions de producció d’energia

293 61,60% 4442 Empleats de venda d’apostes

294 61,60% 4443 Empleats de sales de joc i similars

295 62,16% 7404 Mecànics i ajustadors de maquinària naval i ferroviària
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296 62,16% 7403 Mecànics i ajustadors de maquinària agrícola i industrial

297 63,00% 2454 Enginyers geògrafs i cartògrafs

298 63,00% 2483 Enginyers tècnics en topografia

299 64,00% 3533 Agents o intermediaris en la contractació de mà d’obra 
(excepte representants d’espectacles)

300 64,00% 9820 Reposadors

301 64,33% 3522 Agents de compres

302 64,41% 7521 Mecànics i reparadors d’equips elèctrics

303 64,53% 7401 Mecànics i ajustadors de vehicles de motor

304 65,00% 3812 Tècnics en assistència a l’usuari de tecnologies de la 
informació

305 65,00% 3820 Programadors informàtics

306 65,38% 8332 Operadors de grues, muntacàrregues i maquinària similar de 
moviment de materials

307 66,00% 7811 Treballadors del tractament de la fusta

308 66,00% 3711 Professionals de suport de serveis jurídics i serveis similars

309 66,00% 3712 Detectius privats

310 66,00% 5833 Conserges d’edificis

311 66,00% 9223 Netejadors de finestres

312 66,17% 3521 Mediadors i agents d’assegurances

313 67,00% 6120 Treballadors qualificats en hortes, hivernacles, planters i 
jardins

314 67,00% 6430 Treballadors qualificats en activitats cinegètiques

315 67,00% 2412 Meteoròlegs

316 67,50% 7709 Degustadors i classificadors d’aliments i begudes

317 67,65% 8311 Maquinistes de locomotores

318 67,88% 3534 Agents i administradors de la propietat immobiliària

319 68,00% 3613 Assistents de direcció i administratius

320 68,50% 3313 Tècnics en anatomia patològica i citologia
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321 68,50% 3314 Tècnics en laboratori de diagnosi clínica

322 69,00% 9100 Empleats domèstics

323 69,57% 8111 Miners i altres operadors d’instal·lacions mineres

324 69,67% 3121 Tècnics en ciències físiques i químiques

325 70,00% 4500 Empleats administratius amb tasques d’atenció al públic ncaa

326 70,00% 6422 Pescadors fluvials i de litoral

327 70,00% 6423 Pescadors d’altura

328 71,00% 3324 Tècnics en optometria

329 71,00% 8170 Operadors de màquines de bugaderia i tintoreria

330 71,33% 7314 Muntadors d’estructures metàl·liques

331 72,00% 7131 Fusters (excepte ebenistes)

332 72,00% 7132 Instal·ladors i muntadors de tancaments metàl·lics (excepte 
muntadors d’estructures metàl·liques)

333 72,50% 8340 Mariners de pont, mariners de màquines i similars

334 73,00% 7293 Vidriers

335 73,00% 8152 Operadors de telers i altres màquines de teixir

336 73,20% 5110 Cuiners assalariats

337 73,33% 7894 Fumigadors i altres controladors de plagues i males herbes

338 73,50% 7292 Instal·ladors de material aïllant tèrmic i d’insonorització

339 73,50% 9490 Altres ocupacions elementals

340 74,00% 8145 Operadors d’instal·lacions de preparació de pasta de paper i 
de fabricació de paper

341 74,67% 7708 Preparadors i elaboradors de tabac i productes derivats

342 74,80% 9700 Peons de les indústries manufactureres

343 75,00% 7211 Guixaires

344 75,00% 7212 Aplicadors de revestiments de pasta i morter

345 75,50% 4424 Teleoperadors

346 76,00% 6209 Treballadors qualificats en activitats ramaderes ncaa
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347 76,00% 6201 Treballadors qualificats en activitats ramaderes de bestiar 
boví

348 76,00% 6202 Treballadors qualificats en activitats ramaderes de bestiar oví 
i cabrum

349 76,00% 6203 Treballadors qualificats en activitats ramaderes de bestiar 
porcí

350 76,00% 6204 Treballadors qualificats en apicultura i sericicultura

351 76,00% 6205 Treballadors qualificats en avicultura i cunicultura

352 76,00% 6300 Treballadors qualificats en activitats agropecuàries mixtes

353 76,00% 6421 Treballadors qualificats en aqüicultura

354 76,67% 3404 Professionals de suport de serveis estadístics, matemàtics i 
similars

355 77,17% 8113 Sondistes i treballadors similars

356 77,33% 7322 Treballadors de la fabricació d’eines, mecànics ajustadors, 
modelistes, matricers i similars

357 77,50% 7312 Soldadors i oxitalladors

358 78,00% 7313 Planxistes i calderers

359 78,00% 3811 Tècnics en operacions de sistemes informàtics

360 79,00% 7704 Treballadors del tractament de la llet i l’elaboració de 
productes lactis, inclosos els gelats

361 79,00% 8321 Operadors de maquinària agrícola mòbil

362 79,00% 8322 Operadors de maquinària forestal mòbil

363 79,20% 6410 Treballadors qualificats en activitats forestals i del medi 
natural

364 80,00% 9602 Peons de la construcció d’edificis

365 80,50% 8201 Engalzadors de maquinària mecànica

366 80,50% 7231 Pintors i empaperadors

367 80,50% 7232 Pintors en les indústries manufactureres

368 81,00% 7311 Emmotlladors i matricers

369 81,00% 8143 Operadors de màquines de fabricar productes de paper i 
cartó

001-328 ponenciasEIX2.indd   240 06/07/2018   12:07:05



241

Adrià Morron Salmeron

Ordre Risc Codi CCO Descripció

370 81,00% 9221 Netejadors en sec i a mà i similars

371 81,33% 8191 Operadors de forns i instal·lacions de vidrieria i ceràmica

372 81,60% 8160 Operadors de màquines d’elaborar productes alimentaris, 
begudes i tabac

373 82,00% 7240 Enrajoladors, parqueters i similars

374 82,20% 8141 Operadors de màquines de fabricar productes de cautxú i 
derivats de resines naturals

375 82,33% 7834 Cosidors a mà, brodadors i similars

376 82,50% 3123 Tècnics en electricitat

377 82,50% 3134 Tècnics de refineries de petroli i gas natural

378 83,00% 7622 Treballadors de processos d’impressió

379 83,00% 9229 Altre tipus de personal de neteja ncaa

380 83,00% 9541 Peons de la pesca

381 83,00% 9542 Peons de l’aqüicultura

382 83,23% 5000 Cambrers i cuiners propietaris

383 83,67% 7615 Bufadors, modeladors, laminadors, talladors i polidors de 
vidre

384 84,00% 3124 Tècnics en electrònica (excepte en electromedicina)

385 84,00% 3125 Tècnics en electrònica, especialitat en electromedicina

386 84,00% 3155 Tècnics en seguretat aeronàutica

387 84,00% 3833 Tècnics en enginyeria de les telecomunicacions

388 84,00% 4222 Codificadors i correctors d’impremta

389 84,00% 7831 Sastres, modistes, pelleters i barreters

390 84,50% 7701 Matadors i treballadors de les indústries càrnies

391 84,50% 7702 Treballadors de les indústries del peix

392 84,67% 8131 Operadors de plantes industrials químiques

393 84,67% 8132 Operadors de màquines de fabricar productes farmacèutics, 
cosmètics i similars

394 85,00% 3133 Tècnics en control d’instal·lacions de processament de 
productes químics
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395 85,00% 9310 Ajudants de cuina

396 85,00% 3614 Secretaris de centres mèdics o clíniques

397 85,67% 4121 Empleats de control de subministrament i inventari

398 86,00% 4221 Empleats de serveis de correus (excepte empleats de 
finestreta)

399 86,00% 7122 Pedrers, trossejadors, picadors i gravadors de pedra

400 86,00% 8144 Operadors de serradores, de màquines de fabricar taulers i 
d’instal·lacions similars de tractament de la fusta i el suro

401 87,00% 9511 Peons agrícoles (excepte d’hortes, hivernacles, planters i 
jardins)

402 87,00% 9520 Peons ramaders

403 87,00% 9530 Peons agropecuaris

404 87,00% 9543 Peons forestals i de la caça

405 87,09% 7323 Ajustadors i operadors de màquines eina

406 87,50% 9320 Preparadors de menjar ràpid

407 88,00% 3135 Tècnics en control de processos de producció de metalls

408 88,00% 4122 Empleats d’oficina de serveis de suport a la producció

409 88,00% 8114 Operadors de màquines de fabricar productes derivats de 
minerals no metàl·lics

410 88,00% 8122 Operadors de màquines polidores, galvanitzadores i 
recobridores de metalls

411 88,00% 9601 Peons d’obres públiques

412 88,00% 8121 Operadors d’instal·lacions d’obtenció i transformació de 
metalls

413 88,33% 7111 Encofradors i operaris de la posada en obra del formigó

414 88,33% 7112 Muntadors de prefabricats estructurals (només de formigó)

415 88,50% 9431 Ordenances

416 88,50% 9432 Mossos d’equipatge i similars

417 88,50% 9433 Repartidors, persones dels encàrrecs i missatgers, a peu

418 89,00% 7315 Muntadors d’estructures cablejades i empalmadors de cables
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419 89,00% 7703 Forners, pastissers i confiters

420 89,00% 8112 Operadors d’instal·lacions de preparació de minerals i roques

421 89,00% 8153 Operadors de màquines de cosir i brodar

422 89,00% 8192 Operadors de calderes i màquines de vapor

423 89,20% 8331 Operadors de maquinària de moviments de terres i equips 
similars

424 89,50% 5120 Cambrers assalariats

425 89,50% 5941 Vigilants de seguretat i similars habilitats per portar armes

426 89,50% 5942 Auxiliars de vigilant de seguretat i similars no habilitats per 
portar armes

427 89,50% 9434 Lectors de comptadors (aigua, gas, etc.) i recaptadors de 
monedes de màquines recreatives i expenedores

428 90,00% 5500 Caixers i taquillers (excepte de banca)

429 90,00% 4223 Empleats de serveis de personal

430 90,00% 4301 Introductors de dades

431 90,00% 7291 Muntadors de cobertes

432 90,58% 8142 Operadors de màquines de fabricar productes de matèries 
plàstiques

433 91,00% 4411 Empleats d’informació a l’usuari

434 91,00% 3322 Tècnics superiors en documentació sanitària

435 91,50% 7820 Ebenistes i treballadors similars

436 92,00% 5621 Tècnics auxiliars de farmàcia

437 92,20% 8202 Engalzadors d’equips elèctrics i electrònics

438 92,25% 8199 Altres operadors d’instal·lacions i maquinària fixa ncaa

439 92,50% 7324 Polidors de metalls i esmolets d’eines

440 93,00% 3621 Professionals de suport de l’Administració pública de tributs

441 93,00% 7321 Ferrers i forjadors

442 93,00% 9442 Classificadors de residus, operaris d’ecoparc i recollidors de 
ferralla
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Ordre Risc Codi CCO Descripció

443 94,00% 3629 Altres professionals de suport de l’Administració pública per 
a tasques d’inspecció i control i similars

444 94,00% 4430 Agents d’enquestes

445 94,00% 5411 Venedors de quioscos

446 94,00% 5412 Venedors de parades de mercat i mercats ocasionals

447 94,00% 5491 Venedors a domicili

448 94,00% 5831 Supervisors de manteniment i neteja d’oficines, hotels i altres 
establiments

449 94,00% 5832 Majordoms domèstics

450 94,00% 5840 Treballadors propietaris de petits allotjaments

451 94,00% 9410 Venedors de carrer

452 94,00% 9812 Conductors de vehicles de tracció animal per al transport de 
persones i similars

453 94,80% 4309 Altres empleats administratius sense tasques d’atenció al 
públic ncaa

454 95,00% 4445 Cobradors de factures, deutes i empleats similars

455 95,00% 5220 Venedors de botigues i magatzems

456 95,00% 7613 Joiers, orfebres i argenters

457 95,00% 7616 Retolistes, gravadors de vidre i pintors decoratius d’articles 
diversos

458 95,00% 7623 Treballadors de processos d’enquadernació

459 95,00% 9512 Peons agrícoles d’hortes, hivernacles, planters i jardins

460 95,33% 3405 Taxadors

461 95,67% 2611 Especialistes en comptabilitat

462 95,75% 4210 Empleats de biblioteques i arxius

463 96,00% 4123 Empleats de logística i transport de passatgers i mercaderies

464 96,00% 4412 Recepcionistes (excepte d’hotels)

465 96,00% 8151 Operadors de màquines de preparar fibres, filar i debanar

466 96,50% 4423 Telefonistes

467 96,50% 4441 Caixers de bancs i similars

001-328 ponenciasEIX2.indd   244 06/07/2018   12:07:05



245

Adrià Morron Salmeron

Ordre Risc Codi CCO Descripció

468 96,50% 4446 Empleats de finestreta de correus

469 96,80% 4113 Empleats d’oficina de serveis estadístics, financers i bancaris

470 97,00% 3142 Tècnics agropecuaris

471 97,00% 4111 Empleats de comptabilitat

472 97,00% 4112 Empleats de control de personal i nòmines

473 97,00% 5499 Altres venedors ncaa

474 97,00% 7812 Ajustadors i operadors de màquines de treballar la fusta

475 97,00% 8154 Operadors de màquines de blanquejar, tenyir, estampar i 
acabar tèxtils

476 97,00% 8156 Operadors de màquines de fabricar calçat, marroquineria i 
guanteria de pell

477 97,00% 8209 Muntadors i engalzadors ncaa

478 98,00% 3403 Tenidors de llibres

479 98,00% 3612 Assistents jurídics

480 98,00% 5493 Models de moda, art i publicitat

481 98,00% 7893 Classificadors i provadors de productes (excepte aliments, 
begudes i tabac)

482 98,00% 8193 Operadors de màquines d’embalatge, embotellament i 
etiquetatge

483 98,50% 3531 Representants de duanes

484 99,00% 5420 Operadors de telemàrqueting

485 99,00% 8133 Operadors de laboratoris fotogràfics i similars
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Resum

L’elevat endeutament públic és un dels llegats de la gran crisi, i en especial pel que fa 
a les comunitats autònomes. Aquesta situació és especialment preocupant atesa la 
responsabilitat d’aquestes en la prestació de serveis bàsics de l’estat del benestar. 
Els treballs de Bohn (1998) i Gosh et al. (2013) ens permeten plantejar una aproxima-
ció al llindar en què la sostenibilitat del deute pot ser qüestionada. L’any 2015 la ràtio 
del deute se situava a la banda baixa de la regió que comprèn aquest llindar, en con-
cret, entre el 24% i el 36% del VAB. La prudència aconsella disposar d’un marge de 
maniobra suficient (en termes de capacitat d’endeutament) per poder afrontar xocs 
negatius plausibles.

Paraules clau: deute públic, sostenibilitat fiscal, límit del deute, incertesa, funció 
de reacció fiscal.

1. Introducció

L’elevat endeutament públic és un dels llegats de la gran crisi. Així, un grup 
nombrós d’economies avançades presenten l’any 2017 un nivell de deute sobre 

1. Aquest treball és una versió resumida d’un article de la meva tesi doctoral dirigida per la Núria 
Bosch i el Josep Lluís Raymond, als quals estic profundament agraït. Se’n pot consultar una 
versió ampliada a Mussons Olivella (2018). També vull aprofitar per agrair els comentaris de la 
Valèria Molina, Julio López Laborda, António Afonso, Natàlia Mas, així com la resta de comen-
taris rebuts als seminaris celebrats a la Generalitat de Catalunya (desembre de 2017) i al XXV 
Encuentro de Economía Pública de València (gener de 2018). La visió expressada en aquest 
treball no correspon necessàriament a la de la Generalitat de Catalunya.
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el PIB que voreja el 100%, com p. ex. Bèlgica, Espanya, França i els Estats Units, 
o el sobrepassa àmpliament, com p. ex. Grècia, Itàlia, Portugal i el Japó. En 
aquest context, l’interès per la sostenibilitat de les finances públiques creix i 
preguntes relacionades amb els límits del deute dels estats sobirans guanyen 
interès, i en especial si afegim les tendències de fons relacionades amb l’enve-
lliment de la població i l’estancament del PIB potencial, amb efectes destacats 
sobre les finances públiques. La literatura que avalua la sostenibilitat del deute 
públic s’ha centrat principalment en el cas estatal, però això no significa que 
sigui menys oportú un debat a escala subcentral. De fet, en el cas espanyol les 
comunitats autònomes han estat el subsector més colpejat per la crisi. La ràtio 
del deute del conjunt de CA sobre el PIB s’ha enlairat des del 5,7% del PIB el 
2007 fins al 24,8% el 2016 (segons dades del Banc d’Espanya). Aquests registres 
són especialment preocupants si tenim en compte que hi ha una gran hetero-
geneïtat entre CA, així com en els serveis que cobreixen aquestes comunitats 
(educació, sanitat i serveis socials principalment).

L’avaluació de la sostenibilitat del deute públic es pot abordar des de diferents 
perspectives, totes elles complementàries, entre les quals en volem destacar 
tres. En primer lloc, podríem fixar-nos en el passat, en la capacitat que han 
mostrat els governs per afrontar augments del deute públic. En segon lloc, po-
dríem fer un exercici de prospectiva per fixar-nos en la capacitat de creixement 
de l’economia, les condicions de finançament del sector públic i la capacitat 
per mantenir uns comptes equilibrats. En tercer lloc, podríem centrar-nos ex-
clusivament en la dinàmica del nivell del deute sobre el PIB, per intentar deter-
minar si el seu comportament és estable al llarg del temps. Aquestes tres apro-
ximacions venen capturades per la metodologia de la funció de reacció fiscal, 
l’anàlisi determinística de la trajectòria de la ràtio del deute sobre el PIB i els 
contrastos d’estacionarietat d’aquesta ràtio.

El treball que es presenta s’emmarca en la metodologia de la funció de reacció 
fiscal iniciada per Bohn (1998), en què l’element clau per garantir la sostenibili-
tat del deute és la resposta del saldo primari a l’acumulació del deute. Segons 
aquest autor, la sostenibilitat quedaria garantida si el saldo primari creix al-
menys linealment amb la ràtio deute sobre PIB (sobretot per a nivells elevats 
d’aquesta ràtio). Ara bé, treballs més recents exploren les implicacions per a la 
sostenibilitat del deute d’una relació no lineal entre ambdues variables (vegeu 
p. ex. Gosh et al., 2013), i de fet assenyalen que no es pot postular una resposta 
creixent del saldo primari per a qualsevol ràtio de deute. En aquest context les 
nocions de “fatiga fiscal”, “límit del deute” i “l’espai fiscal” agafen protagonis-
me, com veurem més endavant. La “fatiga fiscal” és indicativa de les situacions 
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en què la resposta del saldo primari (a l’acumulació de deute) passaria a ser 
decreixent mentre que el “límit del deute” ens assenyala el punt en què la di-
nàmica del deute esdevé explosiva. “L’espai fiscal”, per la seva banda, aproxi-
ma la distància de la ràtio deute sobre PIB respecte d’aquest límit.

L’anàlisi que es presenta aborda la resposta del saldo primari al deute de les 
comunitats autònomes (CA) en el període 1987-2015 i contempla un potencial 
ajust no lineal entre ambdues variables. Es presenta una reflexió empírica so-
bre el concepte d’espai fiscal i en particular sobre la incertesa de l’anomenat 
“límit del deute” per al conjunt de CA. Aquesta valoració de la robustesa 
d’aquest límit del deute no és habitual a la literatura (una excepció és Gosh et 
al., 2013), i de fet sembla molt adient quan treballem en mostres finites i la rela-
ció que volem contrastar es basa en una distribució asimètrica (com en el cas 
no lineal que ens ocupa). A més, pel coneixement de què disposem, el debat 
sobre l’anomenat límit del deute encara no s’ha plantejat en el marc autonò-
mic espanyol.

A grans trets, els resultats del treball ens permeten constatar una relació no 
lineal entre el saldo primari i el deute públic de les CA, que ens assenyala una 
situació de “fatiga fiscal” per a nivells elevats de la ràtio deute sobre PIB. La 
ràtio deute sobre VAB de les CA l’any 2015 se situa en el 26,8%, una mica per 
sobre del límit inferior (24%) i força per sota del límit superior (36%). Aquests 
resultats tenen una orientació backward-looking, és a dir, les reaccions fiscals 
dels propers anys no estan necessàriament determinades pel comportament 
passat. Ara bé, un espai fiscal reduït (situació en la qual es troben algunes CA) 
és una indicació de la necessitat d’emprendre mesures per garantir una trajec-
tòria sostenible del deute i recuperar un marge de maniobra suficient per 
afrontar xocs negatius plausibles (Gosh et al., 2013).

El treball s’estructura en 4 apartats. Després de la introducció, es presenta el 
marc analític per abordar la resposta del saldo primari al deute, des del treball 
de Bohn (1998) a les darreres aportacions de Gosh et al. (2013). En el tercer 
apartat es presenta una aplicació empírica del límit del deute per al conjunt de 
CA, amb una valoració estocàstica d’aquest. Per acabar, un apartat de conclu-
sions tanca l’anàlisi.
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2.  Marc conceptual i revisió de la literatura: la resposta del saldo primari 
al deute, el límit del deute i l’espai fiscal

Fins al treball de Bohn (1998) l’aproximació economètrica a la sostenibilitat del 
deute públic es basava en contrastos d’arrels unitàries pel que fa a la ràtio deu-
te sobre PIB. La consistència d’aquests contrastos, però, depèn de disposar, 
d’una banda, d’una grandària mostral suficient, i de l’altra, d’una especificació 
adequada del component determinista. Així, una especificació incorrecta del 
component determinista d’aquests contrastos, p. ex. derivada de l’existència 
de canvis estructurals, pot proporcionar resultats inconsistents (Perron, 1989).

Bohn (1998), en canvi, aborda la sostenibilitat del deute públic des d’una altra 
perspectiva i se centra en la resposta del saldo primari a canvis en la ràtio deu-
te públic sobre PIB. Aquesta estratègia empírica avalua, mitjançant una funció 
de reacció fiscal (FRF), les accions correctives en termes pressupostaris davant 
d’un augment de l’estoc del deute. Si la resposta és positiva es podria conclou-
re que la ràtio d’interès és estacionària, i per tant això garantiria la restricció 
pressupostària intertemporal. És a dir, la sostenibilitat quedaria garantida si el 
saldo primari creix almenys linealment amb la ràtio deute sobre PIB (sobretot 
per a nivells elevats d’aquesta ràtio). Bohn (1998) aporta evidència d’una acció 
correctiva en aquest sentit, és a dir, el superàvit primari dels EUA és una funció 
creixent de la ràtio deute sobre PIB en el període 1916-1995. A continuació es 
presenta una versió senzilla de l’FRF:

(1) pbt = μt + f(dt–1) + εt,

en què pbt és el saldo primari (en % del PIB), μt captura tots els determinants 
sistemàtics del saldo primari diferents del retard del deute (el cicle econòmic, 
el cicle electoral, el marc institucional...), dt–1 és el retard del deute públic (en % 
del PIB) i εt és el component que recull l’error (que segueix habitualment un 
procés soroll blanc).

Aquesta metodologia no requereix supòsits sobre el tipus d’interès i el ritme 
de creixement del PIB, fet que constitueix un avantatge respecte a les valoraci-
ons sobre la sostenibilitat que es basen en l’equació tradicional de l’acumula-
ció del deute, com veurem a continuació. Cal apuntar, però, que la metodolo-
gia de l’FRF és una aproximació backward-looking a la sostenibilitat, ja que el 
que s’analitza és el comportament passat de la política fiscal.
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Els treballs que han abordat l’estimació de l’FRF per a les comunitats autòno-
mes no són nombrosos, i pel coneixement que en tenim en cap cas han plante-
jat una aproximació al límit del deute regional. En la majoria dels treballs que 
s’esmenten la resposta del saldo primari a l’acumulació de deute és lineal o no 
significativa, tret de l’aportació d’Esteller-Moré i Solé-Ollé (2004) que identifi-
quen un ajust no lineal a partir d’un determinat llindar (i en particular sota els 
escenaris de consolidació pressupostària). Aquests autors, però, se centren en 
la hipòtesi del rescat financer i l’anàlisi efectuada queda una mica allunyada en 
el temps. Argimon i Hernández de Cos (2012), per la seva banda, analitzen els 
factors determinants dels saldos pressupostaris, tant els econòmics com els 
polítics i institucionals, per al període 1984-2004. L’ajust que contemplen és 
lineal, si bé no obtenen efectes significatius. Mussons Olivella (2017) planteja 
una anàlisi semblant per al període 1987-2012, si bé posa més èmfasi en l’impac-
te del cicle econòmic i el marc institucional. En aquest cas sí que s’identifica 
una acció correctiva (en termes lineals) del saldo pressupostari respecte de 
l’acumulació de deute, la qual s’afebleix des del 2009. Hernández de Cos i 
Pérez (2013) també contemplen la incidència del marc institucional, però en 
aquest treball són els factors que capturen la disciplina de mercat els principals 
determinants del deute regional. Aquests autors també identifiquen (per al 
període 1995-2010) una acció correctiva (en termes lineals) respecte a l’acumu-
lació de deute. En quart lloc, Molina-Parra i Martínez (2014) introdueixen el pa-
per de les interaccions verticals entre nivells de govern, en particular la incidèn-
cia de la posició fiscal del govern central sobre les finances subcentrals. L’ajust 
que es planteja per al saldo primari respecte a l’acumulació de deute és lineal, 
però l’efecte no és significatiu. El període analitzat en aquest cas és el 1995-
2010. En darrer terme, Leal Marcos i López Laborda (2015), Lago Peñas et al. 
(2017) i Delgado-Téllez et al. (2017) empren el marc analític de les FRF, no per 
examinar els determinants del saldo pressupostari o el deute de les comuni-
tats autònomes sinó les desviacions pressupostàries respecte dels objectius 
d’estabilitat fixats pel govern central. L’estudi de Marcos i Laborda (2015) no 
obté una resposta significativa al retard del deute, mentre que els dos darrers 
es fixen en la resposta d’aquestes desviacions al tipus d’interès implícit. Lago 
Peñas et al. (2017) no identifica cap acció correctiva, a diferència de Delga-
do-Téllez et al. (2017).

Una extensió de la línia de recerca de les FRF és la relacionada amb l’anomenat 
“límit del deute”. Abiad i Ostry (2005) presenten una aproximació a aquest lí-
mit a partir de les FRF i l’equació tradicional de l’acumulació del deute:
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(2) 
 
.

Aquesta expressió (2) ens indica que el límit del deute (DL) és creixent amb la 
capacitat de generar superàvits primaris (pbFRF) i decreixent amb el diferencial 
entre (r-g), és a dir, el tipus d’interès implícit corregit per la taxa de creixement 
del PIB. És habitual aproximar aquesta capacitat de generar superàvits prima-
ris a partir de l’esmentada funció de reacció fiscal, en concret a partir del valor 
ajustat del saldo primari. Finalment, l’espai fiscal (FS) recull la distància del ni-
vell de deute actual (d) respecte del límit del deute:

(3) FSt = DL – dt.

La proposta de Gosh et al. (2013) és molt semblant a la d’Abiad i Ostry (2005), 
si bé flexibilitza la resposta del saldo primari al deute mitjançant un polinomi 
de grau 3. Aquesta forma funcional permet incorporar l’anomenada fatiga fis-
cal, és a dir, una resposta decreixent del saldo primari al deute a partir d’un 
llindar.

L’aproximació al límit del deute que es presenta a la secció 3 segueix el plante-
jament de Gosh et al. (2013), en el sentit de considerar una relació no lineal en-
tre el saldo primari i el deute, si bé presenta algunes diferències. La nostra 
atenció es dirigeix sobretot al polinomi que recull la resposta del saldo primari 
al volum de deute acumulat, sense vincular la funció de reacció fiscal amb 
l’equació tradicional d’acumulació del deute, i per tant sense la necessitat 
d’efectuar supòsits sobre el diferencial entre el tipus d’interès implícit i el ritme 
de creixement del PIB.

Un punt essencial d’aquestes anàlisis és la incertesa d’aquests llindars. En 
molts d’aquests treballs (que difonen els principals organismes internacionals, 
p. ex. Comissió Europea, 2016b) la incertesa s’aborda mitjançant una anàlisi de 
sensibilitat que contempla diferents valors per al diferencial (r-g). Molt sovint 
s’avaluen diferencials referits a subperíodes passats que es consideren repre-
sentatius de l’economia objecte d’anàlisi. Amb tot, aquests llindars es basen en 
estimacions puntuals i per tant no incorporen informació sobre les propietats 
estocàstiques d’aquests llindars. Una excepció és el treball de Gosh et al. (2013) 
que analitza la fatiga fiscal en un context estocàstic. Aquests autors aporten 
l’error estàndard de les estimacions d’espai fiscal mitjançant tècniques de re-
mostreig (bootstrap). L’estimació que es presenta també inclou una valoració 
estocàstica del límit del deute mitjançant l’obtenció d’intervals de confiança.
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3. Estimació del límit del deute per al conjunt de comunitats autònomes

Abans d’endinsar-nos en l’aproximació a l’FRF i la delimitació de l’espai fiscal 
de les CA es presenta l’evolució del deute autonòmic des del 1987, el primer 
any de l’anomenada etapa definitiva del sistema de finançament. En el període 
anterior (la fase preautonòmica i la posterior fase transitòria) el deute de les 
CA va tenir un paper testimonial; de fet l’any 1987 la ràtio del deute regional 
sobre el VAB se situa en l’1,1%. En el període 1987-1997 s’aprecia un creixement 
destacable del deute, que es pot atribuir en part al desplegament de l’estat de 
les autonomies. Aquest desplegament es va concretar en un procés de descen-
tralització gradual i asimètric de competències, entre les quals convé destacar 
sanitat i educació, amb diferències substancials entre CA en l’assumpció de ca-
dascuna d’elles. En el període 1997-2007, tot i efectuar-se el gruix dels traspas-
sos a les CA de l’article 143 (de la Constitució espanyola), el deute autonòmic 
s’estabilitza al voltant del 7% del VAB, gràcies a l’expansió del cicle immobiliari.

No obstant això, convé destacar l’evidència sobre les diferències en el nivell 
d’endeutament de les CA que aporten Lago Peñas (2002) i Mussons Olivella 
(2009), per al període 1984-1996 i 1996-2006 respectivament. Les CA més en-
deutades eren les que abans assumiren les competències de sanitat i educació 
així com les que rebien menys recursos (del sistema de finançament autonò-
mic i dels fons de desenvolupament). A continuació, l’esclat de la crisi ens con-
dueix cap a un període en el qual el deute agafa una trajectòria explosiva, tot 
passant del 6,3% el 2007 al 19,8% el 2012. En la darrera etapa, el període que va 

Gràfic 1. Evolució del deute autonòmic (% sobre el VAB)
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del 2012 al 2015, el deute autonòmic segueix creixent, però es desaccelera sig-
nificativament gràcies a l’enfortiment del procés de consolidació. L’any 2015 el 
deute assoleix el 26,8% del VAB.

3.1. Estimació de la funció de reacció fiscal

L’estimació de l’FRF segueix el plantejament exposat a Mussons Olivella (2017), 
on s’inclou una anàlisi detallada de la incidència de la resta de factors no relacio-
nats amb el procés d’estabilització del deute, en especial del cicle econòmic i el 
marc institucional. L’estratègia empírica consisteix en una anàlisi amb dades de 
panell que recull el comportament de les 17 CA al llarg del període 1987-2015, mit-
jançant el mètode d’estimació de variables instrumentals per abordar els proble-
mes d’endogeneïtat de la variable que captura el cicle econòmic, això és, la varia-
ció en la taxa d’atur. Aquesta variable s’instrumenta mitjançant l’output gap dels 
principals socis comercials de l’economia espanyola, seguint una proposta de 
Galí i Perotti (2003). L’estimació també té en compte la correlació contemporà-
nia en els termes de pertorbació mitjançant la metodologia SUR (Zellner, 1962).

(4) PBBit = γ1 + γ2 ΔURit + γ3 PBBit–1 + γ4 IRESit + γ5 ECYCLEit + β1 DEBTit–1 + β2 DEBT2
it–1 + μit

(5) E(uit , ujt) = σj for all t, E(uit , ujt) = 0 for all t ≠ s.

L’especificació que presentem empra la ràtio del saldo primari respecte del va-
lor afegit brut de cada CA (PBB) com a variable dependent. Les dades pressu-
postàries s’ajusten (seguint la proposta de De la Fuente, 2013) a fi d’aproxi-
mar-nos en la mesura del possible a un criteri de meritació (que és el que 
segueix la comptabilitat nacional). Entre les variables explicatives, tenim la que 
recull els canvis en la posició cíclica (la variació de la taxa d’atur, UR), el retard 
de la variable dependent, el retard de la ràtio del deute sobre el VAB (DEBT) i la 
seva forma quadràtica (DEBT^2), un índex de responsabilitats de despesa 
(IRES) i una variable que captura el cicle electoral (ECYCLE). Cal dir que també 
es contempla una forma lineal i cúbica del polinomi del deute, però la primera 
no és significativa mentre que la segona només ho és en un grau de significació 
del 10%. Per aquest motiu s’opta per dur a terme la resta de l’anàlisi amb l’espe-
cificació quadràtica.

Quant a les fonts estadístiques, les dades del VAB i la taxa d’atur provenen de 
l’INE, les del deute del Banc d’Espanya, les del cicle electoral del Ministeri de 
l’Interior, i per últim, l’índex de responsabilitats de despesa segueix la propos-
ta de Sorribas-Navarro (2011). Aquest índex mesura les diferències relatives en 
termes de despesa derivades de l’assumpció de sanitat i educació.
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La Taula 1 presenta els resultats obtinguts de l’estimació de l’FRF. Els signes i la 
magnitud dels coeficients obtinguts són consistents amb el que es podria es-
perar. Primer, cal destacar una resposta del saldo primari al cicle econòmic (als 
canvis en la taxa d’atur) no significativa al llarg del període analitzat. Aquest 
resultat, però, recull tant l’impacte sobre el component automàtic i discrecio-
nal del saldo pressupostari.

De fet, els resultats de Mussons Olivella (2017) indiquen que la part discrecio-
nal del saldo primari de les CA ha presentat al llarg dels darrers anys un caràc-
ter procíclic, a diferència del component automàtic que sempre presenta un 
caràcter contracíclic (per l’efecte dels estabilitzadors automàtics). Segon, la 
variable dependent retardada té un impacte molt destacat: 1 punt de dèficit 

Taula 1. La funció de reacció fiscal de les CA: la resposta del saldo primari a 
l’acumulació de deute  

Variable dependent: Saldo primari / VAB
Constant (x1000)

Deute / VAB (-1)

(Deute / VAB (-1)) 2

Nombre d'observacions
Període
R 2 ajustat
Mètode d'estimació
Contrast d'exogeneïtat de Hausman 
estadístic t
(p-valor)

Taxa d'atur
(primera diferència)

Saldo primari / VAB (-1)

Índex de responsabilitats de despesa (x 1000)

Cicle electoral
(variable fictícia) (x1000)

-0,70
(-0,98)

0,02
-0,53

-1,79

0,53
(13,61)***

-1,47
(-3,63)***

(-4,53)***

0,03
(3,66)***

1987-2015

-0,10

-4,06
(0,00)

(-4,54)***
493

0,36
IV

Notes: l’estimació es duu a terme per variables instrumentals, en què el canvi en la taxa 
d’atur s’instrumenta a partir del canvi en la bretxa de producció dels principals socis 
comercials de l’economia espanyola (aquestes bretxes es ponderen segons el pes en el 
conjunt de les exportacions espanyoles a cadascun d’aquests països). L’estimació permet 
la correlació contemporània dels termes de pertorbació mitjançant el mètode SUR. *** 
***, ** i * ens indiquen la significació estadística dels paràmetres estimats al 99%, 95% i 90% 
respectivament. Entre parèntesi s’inclouen els estadístics t.
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enguany es tradueix en 0,53 punts de dèficit demà. Aquest impacte és espera-
ble atesa la inèrcia de moltes decisions pressupostàries. Tercer, les CA empitjo-
ren la seva posició pressupostària en assumir les competències de sanitat i 
educació. Quart, els anys en què se celebren eleccions el saldo primari empitjo-
ra, en línia amb els resultats de la literatura. I, cinquè, si obviem l’efecte de la 
resta de variables, el polinomi que captura la resposta a l’acumulació del deute 
ens assenyala una paràbola que talla l’eix de les X en el punt 0 i – (0,03/-0,10), 
això és, al voltant del 0 i el 30% del VAB. La segona d’aquestes xifres és l’aproxi-
mació al límit del deute, és a dir, el llindar a partir del qual la resposta del saldo 
primari passaria a ser negativa, de manera que la trajectòria del deute entraria 
en una dinàmica explosiva.

3.2. Simulació de la resposta del saldo primari al deute públic: obtenció d’in-
tervals de confiança per a l’anomenat límit del deute

L’aproximació al límit del deute autonòmic es planteja mitjançant simulacions 
de la resposta del saldo primari a l’acumulació del deute a partir de l’especifica-
ció quadràtica de l’FRF (vegeu Taula 1):

.

Els treballs de Gosh et al. (2013) i Berti et al. (2016) tenen en compte totes les 
variables de l’FRF a l’hora d’obtenir el llindar que fa que el deute sigui insoste-
nible. No obstant, altres treballs, com el de Bohn (1998) només es fixen en la 
resposta del saldo primari al deute. Les simulacions efectuades opten per 
aquesta segona estratègia:

, on 
 i .

Aquest supòsit sembla raonable pel que fa al cicle econòmic i el cicle electoral, 
atès que les simulacions serien indicatives d’una situació d’estabilitat en el 
mercat de treball i d’un any sense eleccions. Per la seva banda, també sembla 
raonable obviar l’impacte de la constant i de l’índex de responsabilitat de des-
pesa atesos els coeficients obtinguts. En canvi, sí que cal tenir presents les im-
plicacions de l’exclusió de la inèrcia del dèficit. Els llindars que obtindrem per 
simulació parteixen del supòsit que el dèficit és zero i per tant són informatius 
del risc en la sostenibilitat del deute de les CA en un context en què els comp-
tes estarien equilibrats.

001-328 ponenciasEIX2.indd   256 06/07/2018   12:07:05



257

Joan Maria Mussons Olivella

Quina és l’estratègia seguida per abordar l’aproximació a la incertesa de les 
estimacions? La inferència dels intervals de confiança pot derivar-se de la distri-
bució asimptòtica de l’estimador o bé de la distribució empírica. A Mussons 
Olivella (2018) es posa de manifest que la distribució asimptòtica de l’estima-
dor ens porta, en ocasions, a una inferència esbiaixada, en particular quan tre-
ballem amb mostres finites i la relació que volem contrastar es basa en una 
distribució asimètrica (com en el cas no lineal que ens ocupa). En aquests ca-
sos és millor procedir a partir d’una distribució empírica obtinguda mitjançant 
tècniques de remostreig. Per tant, amb l’objecte de capturar la incertesa en la 
resposta del saldo primari a l’acumulació de deute obtenim per simulació 1.000 
vectors Y amb la mateixa distribució que . Aquestes simulacions ens perme-
ten avaluar la sensibilitat de les respostes del saldo primari davant d’una ràtio 
del deute sobre el VAB del 26,8%, que correspon a la darrera dada disponible 
per al conjunt de CA en el moment de dur a terme l’anàlisi (la del 2015). El gràfic 
següent recull la reacció del saldo primari per a un rang plausible de valors del 
deute (que va del 0 a 45%).

El valor ajustat del saldo primari, com es pot apreciar, presenta una forma pa-
rabòlica amb valors positius fins a l’anomenat límit del deute. L’interval de con-
fiança al 90% d’aquest límit és (24%, 31%, 36%), valors que corresponen respecti-
vament al límit inferior, central i superior, amb la qual cosa la ràtio de deute del 

Gràfic 2. La resposta del saldo primari de les CA a l’acumulació del deute: una 
aproximació mitjançant una forma funcional quadràtica
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Notes: les simulacions dels extrems superior i inferior comprenen un interval de confiança 
del 90% i es basen en l’estimació de la Taula 1. Només es considera la resposta del saldo 
primari a l’acumulació de deute, és a dir, s’exclouen els efectes de la resta de variables 
explicatives.
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2015 se situa lleugerament per sobre del límit inferior. Per consegüent, l’espai 
fiscal del 2015 per al conjunt de CA és del 0% per a la simulació de l’extrem infe-
rior, del 4% per a la simulació central i del 9% per a la de l’extrem superior.

Aquests resultats convé posar-los en context. Primer, cal destacar que la nor-
mativa d’estabilitat pressupostària espanyola assenyala un límit del 13% del PIB, 
que caldria acomplir l’any 2020. Per tant, el llindar legal sembla que estigui es-
tablert en una regió prudent, precisament al voltant de la regió en què la fatiga 
fiscal comença a operar, és a dir, quan la resposta del saldo primari al deute 
passa a ser decreixent. Una qüestió separada és que l’horitzó legal sigui infacti-
ble, tal i com assenyalen les projeccions de l’AIREF (2016).

En segon lloc cal posar en relació els resultats amb l’evidència d’altres aproxi-
macions per al conjunt del sector públic a Espanya. Andrés et al. (2017) estimen 
un llindar que maximitza la correlació entre una mesura de risc del deute públic 
i el diferencial del deute sobirà. Aquesta mesura de risc ve aproximada per la 
probabilitat que el deute públic excedeixi un llindar concret en un horitzó de-
terminat. Per tant, aquest llindar no el podem lligar directament a la noció del 
límit del deute, sinó a la regió en què la vulnerabilitat de les finances públiques 
augmenta. Els resultats d’aquests autors suggereixen que des de l’any 1999 un 
nivell de deute prudent se situaria entre el 50% i el 55% del PIB. Per la seva ban-
da, Doménech i González-Páramo (2017) presenten una anàlisi de la combina-
ció de valors sostenibles de saldo primari i deute. Els resultats ens indiquen 
que les finances del conjunt de l’Estat van vorejar el precipici fiscal (el límit del 
deute) al llarg del període 2009-2011. Per tant, a grans trets sembla que els re-
sultats obtinguts se situen en línia amb l’evidència més recent per al cas de 
l’Estat espanyol i reforcen la necessitat d’abordar aquests riscos específics per 
al cas autonòmic.

En tercer lloc, convé posar sobre la taula el paper dels prestadors d’última ins-
tància a l’hora d’interpretar les conseqüències de sobrepassar aquest límit del 
deute. Les prescripcions del model empíric que plantegem ens indiquen que 
sobrepassat aquest límit, la dinàmica del deute adoptaria una trajectòria explo-
siva. No obstant això, aquesta trajectòria pot evitar-se en presència d’un pres-
tador d’última instància com el govern central (o el BCE en el cas dels estats 
sobirans). Per tant, molt probablement, les mesures extraordinàries de liquidi-
tat del govern central des del 2012 hagin evitat (o almenys esmorteït) la dinà-
mica explosiva del deute d’algunes CA.
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4. Conclusions

La resposta del saldo primari a l’acumulació de deute és la qüestió central que 
s’aborda en el treball, amb dues contribucions destacables: d’una banda, 
s’aporta evidència a favor d’una situació de fatiga fiscal del conjunt de CA mit-
jançant la metodologia de l’FRF i, de l’altra, s’avalua la incertesa dels llindars 
que assenyalen la fatiga fiscal i el límit del deute. No tenim coneixement d’un 
plantejament similar per al conjunt de CA.

Els resultats suggereixen un espai fiscal limitat per al conjunt de CA, en el rang 
de simulacions que cobreixen un interval de confiança del 90%. En conjunt, 
aquestes simulacions ens assenyalen la conveniència de garantir tant una tra-
jectòria sostenible del deute com la capacitat de resposta davant d’eventuals 
xocs negatius (Gosh et al., 2013). Com poden les CA recuperar aquest marge de 
maniobra o espai fiscal? Es plantegen tres grans línies per recuperar aquest es-
pai: consolidació, creixement i la reforma del sistema de finançament autonò-
mic. Aquestes tres vies d’actuació requereixen ponderar almenys els elements 
que passem a comentar. Primer, l’ajust de les finances públiques per la via de la 
consolidació ha de trobar un equilibri adequat entre les regles fiscals i l’autono-
mia (Foremny, 2014), una distribució adequada de les càrregues del procés de 
consolidació entre nivells de govern (Foremny et al., 2017 i Generalitat de Cata-
lunya, 2017), i un equilibri entre les necessitats derivades de la sostenibilitat del 
deute i les de l’estabilització macroeconòmica (Comissió Europea, 2016b). Se-
gon, cal tenir present l’especial importància de les reformes estructurals sobre 
l’estat de les finances públiques. En aquest sentit Doménech i González-Pára-
mo (2017), per al cas espanyol, ens indiquen que millores en la taxa d’atur es-
tructurals tenen una traducció molt rellevant en termes de saldo estructural. 
Tercer, la propera reforma del sistema de finançament autonòmic no pot obvi-
ar aquesta delicada situació financera de les CA. Cal que es plantegi una distri-
bució dels recursos compatible amb els principis d’autonomia, l’equitat entre 
CA (on pren especial importància el trencament de la clàusula de l’statu quo) i 
l’equitat entre nivells de govern.

L’anàlisi efectuada aborda una de les aproximacions possibles a la sostenibili-
tat del deute autonòmic. L’evidència obtinguda pot ser valuosa però convé 
ponderar-la amb els resultats d’altres aproximacions que contemplin p. ex. fac-
tors de risc a curt termini o les expectatives sobre el diferencial entre el tipus 
d’interès implícit del deute i el creixement del PIB.
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Resum

Des de l’entrada a l’euro, l’economia catalana ha conegut dos períodes econòmics 
de signe oposat: una primera etapa de fort creixement, en la qual la demanda inter-
na feia de motor i la bombolla creditícia i immobiliària n’eren el combustible; i una 
segona etapa de recessió i recuperació, iniciada amb la crisi financera global i el sub-
següent tancament del crèdit, que va contraure de cop una demanda interna que 
encara avui no s’ha refet del tot.
Com un mirall d’aquesta evolució de la demanda interna, quan era molt forta es va 
deteriorar significativament el saldo exterior català, tradicionalment positiu si s’in-
clou el comerç amb la resta de l’Estat, i quan aquella es va contraure va veure’s com-
pensada per l’increment del saldo exterior positiu.
Però si incórrer en dèficit exterior de manera recurrent no és sostenible, puix que 
suposa anar augmentant un deute extern que acabarà sent impagable i pot dur a la 
fallida i la pèrdua de sobirania, mantenir un superàvit exterior de manera recurrent 
pot ser igualment insostenible, puix que suposa anar augmentant el crèdit a països 
amb dèficit, que poden acabar no podent pagar, i perquè la contenció de la deman-
da interna que l’acompanya pot generar fractures socials.
El factor crític és, doncs, el volum i la recurrència del desequilibri, no pas el signe del 
saldo exterior. També un dèficit pot ser positiu si és temporal i com a resultat d’una 
política inversora que fomenta el desenvolupament d’un país, com va ser el cas 
d’Alemanya quan es finançava amb el pla Marshall; i també un superàvit pot ser ne-
gatiu si és excessiu i recurrent, com avui dia l’hi recorda a Alemanya fins el molt con-
servador FMI, atès que fa necessaris dèficits simètrics.
En el cas de Catalunya, on som ara? Atès l’enorme superàvit comercial que avui ge-
nerem, se’ns pot adreçar la mateixa crítica que se li fa a Alemanya? Mirar de respon-
dre aquestes dues qüestions és l’objectiu d’aquest article.

1. Saldo exterior català

L’evolució de les exportacions catalanes, el seu creixement i la seva diversifica-
ció de mercats: d’adreçar-se molt principalment a la resta de l’Estat, a tenir 
com a destí principal la resta del món, ha estat l’objecte d’altres articles. En 
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aquest analitzem com han contribuït aquestes exportacions a la resta del món 
a la generació d’un saldo exterior molt positiu i el possible impacte d’aquest.

Emprant dades de l’Institut Estadístic de Catalunya, podem observar l’evolució 
del saldo exterior català, tradicionalment positiu, durant la bombolla de 2000-
2007, període en què va disminuir significativament, i durant la posterior recu-
peració, que l’ha situat en màxims històrics del 12% del PIB.
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Uns canvis que no afecten només el saldo global sinó també, i sobretot, les 
molt diferents contribucions del comerç amb Espanya i amb la resta del món.
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Com evidencia el gràfic precedent, el comerç amb Espanya ha tingut sempre 
un saldo positiu, encara que minvant a partir de la crisi, mentre que el saldo 
amb la resta del món ha fet un canvi copernicà d’ençà d’aquesta: de ser tradici-
onalment negatiu, i molt negatiu durant la bombolla, ha passat a esdevenir po-
sitiu a partir de 2009. Per tant, si històricament trobàvem que el saldo positiu 
amb Espanya compensava el saldo negatiu amb la resta del món, actualment 
ambdós són positius i d’una quantia similar al voltant dels 12.000 €/any.

Fins a quin punt l’augment del turisme explica aquest gir copernicà de les rela-
cions comercials amb la resta del món? Al següent gràfic es mostren el saldo 
turístic i el saldo amb l’estranger sense el turisme, i es pot constatar que si bé 
és cert que el turisme ha augmentat de manera sostinguda la seva contribució 
positiva, passant de vora 5.000 a més de 8.000 milions d’euros entre el 2000 i 
el 2016, el principal responsable rere el capgirament dels comptes amb la resta 
del món ha estat el colossal augment del saldo comercial de béns i serveis, que 
ha passat d’un import negatiu de 10.000 milions l’any 2000, i fins a 15.000 al pic 
de la bombolla, a un import positiu de prop de 5.000 milions d’euros.
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De fet, i mesurat en proporció del PIB, el consum dels no residents, que és part 
determinant de la contribució turística, s’ha mantingut força estable al voltant 
del 4%; la qual cosa vol dir que l’augment en volum, que tanta pressió està 
exercint sobre les nostres ciutats i pobles, no ha estat acompanyat d’un similar 
augment en valor. Pel que fa a la contribució del saldo amb Espanya, s’ha redu-
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ït en un 50% en aquest període: del 12,6 al 6,3% del PIB! Mentre que el saldo de 
la balança de béns i serveis amb la resta del món ha passat d’un valor negatiu 
del 8,5% del PIB, a un valor positiu del 2%.

En definitiva, doncs, el fet que el superàvit comercial exterior català sigui avui 
del 12% del PIB es deu, sobretot, a l’espectacular millora del comerç de béns i 
serveis amb la resta del món.

2. Un superàvit exterior excessiu?

Paradoxalment, alhora que a Catalunya celebrem la consecució d’un notable 
superàvit comercial, el món sencer critica Alemanya pel seu superàvit exterior 
excessiu. Tot i que superàvit comercial i exterior no són equivalents, ja que el 
darrer, a més del saldo comercial, recull les transferències corrents entre resi-
dents i no residents, val la pena recopilar i tenir en compte aquestes crítiques.

En primer lloc la de l’FMI, que, preocupat davant l’increment dels desequilibris 
macroeconòmics mundials a partir de l’any 2000, demana a Alemanya un incre-
ment de la seva demanda interna per tal de reduir-los; és a dir, per no carregar 

Desequilibris macroeconòmics globals:  
dèficits i superàvits per compte corrent

Font: OCDE.
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la totalitat del necessari ajust sobre els països amb dèficit. Al capdavall, no hi 
ha superàvit sense dèficit simètric; encara més, ningú no pot incórrer en dèficit 
si no hi ha un altre país disposat a finançar-lo amb el seu superàvit. Una disposi-
ció a finançar que fa inútil el tipus de canvi de divisa com a mecanisme d’ajust 
dels desequilibris, puix que aquest només actua quan hi ha un excés/manca de 
divisa que no es dona, o no suficientment, si a qui li “sobren” les presta a qui li 
“manquen”; la qual cosa pot acabar suposant un deute impagable al país defi-
citari i un crèdit que no cobrarà el país amb superàvit.

La crisi a l’eurozona, originàriament a causa dels desequilibris comercials Nord/
Sud i, en conseqüència, a l’endeutament excessiu del Sud davant del Nord; i el 
seu posterior intent de resolució mitjançant l’exclusiva imposició de mesures 
d’austeritat al Sud, amb el consegüent increment de l’atur i la pobresa, seria 
quelcom que l’FMI voldria evitar a escala mundial. Perquè ajustar els desequili-
bris pel costat del dèficit suposa sempre una contracció de la demanda i l’ocu-
pació, mentre que l’ajust pel costat del superàvit demana expansió i major ocu-
pació.

Com podem veure al gràfic superior, els desequilibris es van disparar amb el 
canvi de segle –precipitant la crisi financera global de 2007?–; amb un campió 
mundial del dèficit exterior, els EUA, i un campió del superàvit, Alemanya i de 
retruc la UE. Pel que fa a la Xina, que havia estat el campió mundial anterior, va 
decidir un canvi de model econòmic cap a 2006-2007, donant més importància 
a la demanda interna que a les exportacions i, en conseqüència, reforçant la 
primera i reduint les segones. Quelcom que no ha fet pas Alemanya.

No és d’estranyar, per tant, que la segona crítica als alemanys provingui dels 
EUA. La feia Obama quan a Europa estàvem immersos en una austeritat que 
agreujava la crisi, tot demanant-nos que no els deixéssim sols per tirar enda-
vant l’economia mundial, i avui la fa Trump, amenaçant amb mesures protecci-
onistes, tot acusant Alemanya de robar-li llocs de treball. Però si el primer po-
dia tenir raó, donat que l’austeritat europea per força suposava un dèficit 
simètric per a uns EUA que feien front a la crisi global amb polítiques expansi-
ves, la indignació de Trump en relació amb els llocs de treball no està justifica-
da; perquè l’ocupació depèn de la demanda, tant interna com externa i amb 
independència de si es finança amb recursos propis o amb deute extern. Per 
això és elevada als EUA, malgrat el seu dèficit exterior, i per això va ser tan ele-
vada a Espanya mentre incorria en dèficit exterior i s’endeutava.
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De fet, en finançar el dèficit simètric, qui té superàvit finança la demanda i 
l’ocupació de qui té dèficit en la mateixa mesura que la demanda del deficitari 
finança el superàvit del primer. No hi ha, per tant, un transvasament quantita-
tiu de llocs de treball, per bé que hi sigui qualitatiu. Els efectes sobre l’ocupació 
són colaterals i intertemporals: disminuint al país deficitari quan hagi de reduir 
el dèficit amb contracció de la demanda i/o a tercers països que veuen caure la 
seva competitivitat davant el país amb superàvit i no volen o no poden entrar 
en dèficit, perquè ningú no els el finança, i en conseqüència veuen augmentar 
l’atur i l’emigració de la seva població.

Una tercera crítica la fa Bruegel, el think tank més influent a Europa en matèria 
econòmica. En aquest cas, tot alertant Alemanya de debilitar-se a mig termini 
amb el seu superàvit; millor dit, amb el finançament dels països amb dèficit 
que tot superàvit suposa. I per il·lustrar la seva alerta destaca el superior nivell 
de capitalització a França, receptora neta del capital forà amb què finança el 
seu dèficit, que a Alemanya, exportadora neta de capitals com a contrapartida 
del seu superàvit corrent. ¿Aquesta major capitalització explica el fet que el 
producte per hora treballada sigui superior a França que a Alemanya, i que pre-
cisament sigui així des que aquella va entrar en dèficit exterior i aquesta en 
superàvit?

Al capdavall, el “miracle” de la recuperació econòmica alemanya, després de la 
segona guerra mundial, en molt bona part es va produir gràcies al dèficit co-
mercial que li finançava els EUA amb el pla Marshall, per tal que pogués adqui-
rir a fora tot allò que llavors li mancava a dins.

Una crítica interessant, doncs, aquesta de Bruegel, que crida Alemanya a re-
duir el superàvit en interès propi i no, o no només, en interès de països tercers 
que fins i tot poden resultar beneficiats si “empren adequadament el dèficit”. 
Una possibilitat que situa els dos riscos contraris del superàvit: el de perdre els 
capitals prestats al país deficitari que no els inverteixi adequadament o perdre 
competitivitat davant d’aquest, si els inverteix adequadament. Grècia i la ma-
teixa Espanya exemplificarien el primer cas i França podria exemplificar-ne el 
segon.

En definitiva, un dèficit pot resultar més convenient que un superàvit, tal i com 
pot ser millor endeutar-se que donar crèdit. Depèn de si el benefici de qui s’en-
deuta supera l’interès que cobra qui dona el crèdit. Per tant, depèn de si el 
deute finança inversions, i no consum, i de si les inversions són rendibles; cosa 
que també depèn del volum i la recurrència del dèficit, puix que no es pot in-
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vertir de manera il·limitada ni indefinida; en algun moment caldrà valorar la in-
versió amb el consum del producte resultant, i si encara llavors hi ha dèficit i 
endeutament, aquest esdevindrà impagable. La bombolla immobiliària espa-
nyola n’és un exemple. Altrament dit, el 2% de dèficit francès pot ser fins i tot 
positiu si no s’eternitza, però el 10% espanyol durant força anys no podia ser-ho 
en cap cas. Simètricament, un superàvit recurrent del 8%, com té Alemanya, 
tampoc no és sostenible.

La preocupació de l’FMI pels desequilibris comercials es complementa, doncs, 
amb la visió més positiva de Bruegel, en el sentit que en ambdós casos apareix 
la necessitat de mantenir límits quantitatius i temporals. La UE els va incorpo-
rar arran de la crisi de 2007 en el seu procés de Macrodesequilibris econòmics 
(MIP): un 4% per al dèficit i un 6% per al superàvit, en ambdós casos com a mit-
jana triennal. Per tant, Alemanya, amb un superàvit exterior superior al 8% du-
rant més de tres anys, hauria d’actuar per reduir-lo segons li demana la Comis-
sió Europea als darrers informes de recomanacions país per país. I encara que 
s’ha de reconèixer que Alemanya ha fet darrerament algunes coses per tal de 
reactivar la seva demanda interna, com ara imposar un salari mínim que no 
tenia, augmentar les pensions significativament i “deixar” que els salaris pu-
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gin per sobre de la productivitat, encara manté un superàvit per sobre del lí-
mit del 6%.

Per això des de l’esquerra europea se li demanen majors augments salarials, 
tenint en compte la forta contracció precedent; la qual consideren una polí-
tica de dúmping (beggar-thy-neigbour) que primer va empobrir els mateixos 
alemanys i després, a còpia d’imposar reduccions salarials als països resca-
tats, el conjunt de treballadors europeus –tret dels francesos i si més no fins 
ara.
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Segons això, el superàvit alemany no seria el resultat d’un excés d’estalvi 
fruit del caràcter auster i previsor germànic, com deia l’Economist de juliol 
passat tot animant-los a gastar més, sinó el resultat d’una distribució de la 
renda lesiva per als treballadors, que són els qui més consumeixen, i molt fa-
vorable a propietaris i rendistes, que són els qui més estalvien. En altres pa-
raules, el superàvit seria el resultat d’una manca de demanda interna provo-
cada per la contracció salarial, compensada per l’augment de demanda 
externa que aquesta mateixa contracció salarial facilitava, puix que la feia 
més competitiva.

A més, la contracció salarial hauria consentit activitats de menor productivitat, 
impossibles de mantenir amb salaris superiors, la qual cosa explica el “sorpas-
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so” francès en termes de producte per treballador que mostra el gràfic ante-
rior. En definitiva, Alemanya hauria aconseguit el seu colossal superàvit, mal-
grat la caiguda relativa de productivitat, gràcies a una disminució salarial 
relativa encara més gran; d’on resultava un guany de competitivitat final. Al 
capdavall, la competitivitat es mesura en termes comparatius amb els altres 
països i no amb un mateix, i pot millorar encara que empitjori la productivitat 
pròpia. Però té sentit? ¿Val la pena sacrificar els treballadors propis per obtenir 
un superàvit que pot ser lesiu per si mateix, segons l’alerta de Bruegel, i que 
exigeix l’aparició de dèficits simètrics i dels desequilibris que l’FMI crida a cor-
regir?

En tot cas, només hi ha un guanyador clar: les empreses exportadores del país 
amb superàvit, amb uns beneficis que no serien tan grans si els salaris fossin 
més alts. I sí, també guanya el país si té voluntat “colonitzadora”. Així el pla 
Marshall, amb què els EUA reciclaven el seu superàvit després de la segona 
gran guerra, no era també una manera d’assegurar-se mercats i influència polí-
tica?

3. El declivi salarial arreu del món

La crítica que avui fa l’FMI a Alemanya suposa un homenatge pòstum a Keynes, 
que proposava complementar el disseny monetari establert a Breton Woods 
amb un FMI que fes de cambra de compensació de saldos exteriors, i en el qual 
els superàvits es penalitzessin el doble que els dèficits. I no per criteris morals, 
de qui es culpable de què, sinó pels motius pràctics ja esmentats. Un ajust pel 
costat del dèficit demana contracció de la demanda al país deficitari i l’ocupa-
ció, que de retruc suposarà una contracció de la demanda i l’ocupació agrega-
des, i un ajust pel costat del superàvit, tot el contrari: una expansió interna al 
país amb superàvit que suposarà una expansió de la demanda i l’ocupació 
agregades.

Una opció en què tothom guanya contra una en què tothom perd. A priori no 
hi hauria d’haver dificultat perquè s’imposés la primera. En canvi, mai cap país 
amb superàvit s’ha avingut a reduir-lo voluntàriament. No ho van fer els EUA al 
seu dia, quan van rebutjar la proposta keynesiana; ni avui està disposada a fer-
ho Alemanya. I si la Xina ho va fer el 2008-2009, les pressions dels EUA i la crisi 
financera internacional segurament la van forçar a fer-ho. En conseqüència, 
allò que veiem un cop i un altre són països amb dèficit exterior que van acumu-
lant deute extern fins al col·lapse; la qual cosa reforça el desig de tot país d’ob-
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tenir superàvit. Quelcom impossible, òbviament, però que en el procés va dei-
xant víctimes.

Al gràfic següent podem veure com ha caigut la participació salarial en la distri-
bució del producte arreu del món. Al nostre entendre, com a resultat d’aques-
ta competència mundial; que és equivalent a dir, com a resultat d’una globalit-
zació sense regles ni governança, convertida en una cursa cap a baix (race to 
the bottom), tant en termes salarials com fiscals. Una cursa amb un efecte co-
lateral dramàtic: si al primer món baixa la participació salarial, al segon i al ter-
cer es veuen obligats a fer-ho fins a portar els salaris per sota de la subsistència 
i, per tant, obligant a milions de persones a emigrar.

És l’altra cara de la moneda que descriu Piketty al seu Capital al segle xxi, en 
què mostra l’augment continuat de les rendes del capital des de finals dels 70, 
inicis dels 80.

Font: FMI, 2017.
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4. Balança per compte corrent i dèficit fiscal català

Tot i que en valor absolut no es pugui comparar el superàvit alemany amb el 
català, que és la dècima part d’aquell, les crítiques a Alemanya serveixen per 
avaluar el nostre en la seva justa mesura. D’una banda podem comprovar que 
també a Catalunya creix el superàvit exterior així que cau la demanda interna, 
en termes absoluts o, en tot cas, relatius. I que si bé és cert que les exportaci-
ons a la resta del món han augmentat molt, també ho és que, en termes rela-
tius, les importacions han disminuït com a conseqüència de la caiguda del con-
sum públic i privat i de les inversions.

Tal com podem veure al següent gràfic, en el qual les importacions i exportaci-
ons s’expressen en percentatge de PIB, aquelles han passat de representar 
més d’un 35% del PIB, i uns vuit punts per sobre de les exportacions, a situar-se 
al voltant del 30% i per sota d’aquestes darreres. I és la combinació d’ambdós 
factors que explica el gir copernicà del nostre superàvit comercial.
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I ambdues coses, l’augment de les exportacions i la disminució relativa de les 
importacions, tenen un mateix factor comú: la contracció salarial que podem 
veure al següent gràfic, que si d’una banda ha millorat la competitivitat preu 
dels nostres productes i serveis, tot impulsant les exportacions, d’una altra ha 
fet minvar la capacitat de consum de les famílies, tot reduint o contenint les 
importacions.
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En aquest sentit, doncs, part de les crítiques que es fan a Alemanya ens les po-
dríem aplicar a nosaltres, amb una competitivitat exterior guanyada més a cò-
pia de reduir salaris que d’augmentar la productivitat o, en tot cas, d’augmen-
tar aquesta sense repartir els guanys entre els treballadors. Quelcom 
inevitable, atesa la tendència global vista més amunt? Molt probablement. En 
tot cas, la participació salarial a Catalunya és fins i tot inferior que a Espanya, 
malgrat que el diferencial de productivitat favorable a Catalunya, on és superi-
or, hauria de donar lloc a un resultat contrari. Efecte dèficit fiscal? Doncs segu-
rament sí; tal i com veurem tot seguit.

De fet, la principal diferència entre el nostre superàvit i l’alemany, a banda del 
seu volum, rau en el fet que el nostre és “obligat”. Tenir un dèficit fiscal per 
força s’ha de compensar amb un superàvit comercial, puix que si produïm per 
valor de 100 i només en disposem de 92 per gastar, la diferència l’haurem de 
“col·locar” a fora. No per casualitat el percentatge mitjà del superàvit comerci-
al en el període considerat, entre l’any 2000 i el 2016, és d’un 8%; exactament el 
mateix percentatge de dèficit fiscal.

Que sigui “obligat” no treu mèrit als exportadors, ans al contrari, puix que ven-
dre mai no és fàcil i encara menys fer-ho a fora, però explica la inferior partici-
pació salarial de la següent manera: atès que la taxa de guanys tendeix a igua-
lar-se arreu, per efecte de la llibertat de moviments del capital, allà on hi hagin 
més càrregues fiscals s’hauran de repercutir als salaris. Per tant, el dèficit fiscal 
acaba suposant menors salaris, majors impostos i, alhora, menors pressupos-
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tos públics i despeses socials. Uns menors salaris que faciliten el plus de com-
petitivitat necessari per exportar més i importar menys, i, per tant, que facili-
ten l’emergència d’un superàvit exterior.

No tindríem aquest superàvit comercial sense el dèficit fiscal? En tot cas no 
caldria, puix que no està clar que convingui segons que hem vist abans, i de 
ben segur seria inferior, puix que de no patir-lo augmentaria la despesa pública 
feta directament al territori; és a dir, major ocupació i major demanda interna, 
i, per tant, més importacions. Alhora, qui avui el gaudeix a Espanya, en forma 
de superàvit fiscal simètric, el veuria disminuir i també disminuiria la seva capa-
citat de consum i les seves importacions, entre les quals aquelles que fan a Ca-
talunya. Tot plegat hauria de fer disminuir, doncs, el nostre superàvit exterior, 
a canvi d’augmentar el nostre estat de benestar i la nostra ocupació.

En realitat, el dèficit fiscal cal restar-lo del superàvit comercial si volem obtenir 
la balança per compte corrent, que és la mesura correcta de la posició exterior 
d’un país, deutora o creditora, i si té capacitat o necessitat de finançament ex-
tern. Aquesta és la mesura que s’inclou al gràfic de desequilibris globals vist 
anteriorment, la que es té en compte en el procediment de macrodesequilibris 
de la UE i aquella que fa d’Alemanya, amb un 8% de saldo positiu, l’objecte de 
totes les crítiques.

Malauradament, a Catalunya no disposem de la balança per compte corrent, 
atès que no coneixem els fluxos corrents entre residents i no residents que 
caldria incorporar i sumar o restar al superàvit comercial: remeses d’emigrats i 
immigrats, beneficis d’empeses foranes i d’empreses locals ubicades a fora, i 
contribucions a organismes internacionals, entre les principals partides. Això 
no obstant, podem fer una primera aproximació tenint en compte el dèficit 
fiscal, que caldria considerar similarment a les contribucions a organismes in-
ternacionals i minorar amb el seu import el del superàvit comercial; quelcom 
que deixaria el nostre superàvit exterior actual en una xifra al voltant del 4%. 
Un percentatge que no varia si s’aplica el dèficit fiscal segons el flux monetari 
–un 8% PIB– o segons el mètode de càrrega/benefici –un 5% PIB–, puix que en el 
segon cas caldria minorar prèviament el superàvit comercial amb els tres punts 
de diferència entre un i altre mètode; és a dir, amb l’import dels serveis que 
suposadament ens presta l’Estat i que caldria considerar com a més importaci-
ons procedents d’Espanya.

Atès que el saldo de remeses d’emigrats/immigrats és negatiu, tot i que cada 
dia menys, i el de beneficis empresarials deu ser prou equilibrat, atès que les 
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inversions foranes a Catalunya són d’un volum similar a les inversions catala-
nes a fora, l’import final de la balança per compte corrent serà encara inferior 
al 4% esmentat, la qual cosa vol dir:

1) que estem molt per sota del 8% alemany i també del 6% que la UE fixa 
com a límit superior per superàvit exterior per compte corrent; i

2) que no tenim gaire graus de llibertat per bascular el model cap a una 
major demanda interna, sense entrar en dèficit exterior, mentre ha-
guem de fer front al dèficit fiscal actual.

Aplicant el mateix criteri a tot el període de temps considerat:

-2,00%

-4,00%

-6,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

Balança per compte corrent

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Idescat.

1. De manera agregada, la balança per compte corrent catalana ha estat 
deficitària des del 2001 fins al 2010, amb una necessitat de finançament 
extern acumulada de prop de 43.000 milions d’euros.

2. Des del 2010 fins al 2016 ha tingut superàvit, amb una capacitat de finan-
çament de prop de 42.000 milions d’euros; encara per sota del finança-
ment requerit prèviament.

I subdividint la balança per compte corrent amb Espanya i la resta del món, on 
s’ha aplicat l’1% que “costa” la UE i s’ha deduït del 8% de dèficit fiscal amb Espa-
nya, obtenim els resultats que podem veure al gràfic següent.

001-328 ponenciasEIX2.indd   276 06/07/2018   12:07:07



277

Jordi Angusto

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Balança per compte corrent

Bcc resta del mónBcc Espanya 

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Idescat.

1. Amb Espanya, la balança per compte corrent va esdevenir negativa a 
partir de 2008 i així segueix.

2. Amb la resta del món va esdevenir positiva a partir de 2009, compen-
sant llargament el saldo negatiu amb Espanya.

En definitiva, per finançar el dèficit fiscal amb Espanya, Catalunya es veu obli-
gada a ser prou competitiva per obtenir un alt superàvit exterior amb la resta 
del món. De no patir aquest dèficit fiscal, el superàvit exterior podria disminuir 
i millorar la qualitat de vida dels catalans, sense que ho fes la balança per comp-
te corrent.

5. Conclusions

La entrada a la UE i a l’euro han suposat un veritable tsunami per a l’economia 
catalana, tant internament com en les seves relacions comercials exteriors. Un 
tsunami que inicialment es va traduir en un dèficit exterior colossal, que malau-
radament va alimentar una bombolla i no pas inversions productives; això va 
suposar una crisi fortíssima, en termes d’atur i de pobresa, i una reducció de la 
demanda interna que va acabar fent emergir un significatiu superàvit exterior 
amb la resta del món, capaç de compensar la disminució del tradicional superà-
vit amb Espanya.

001-328 ponenciasEIX2.indd   277 06/07/2018   12:07:07



278

Demanda interna i saldo exterior català

A data d’avui, les relacions comercials amb la resta del món presenten un bon 
balanç per compte corrent, ni negatiu ni excessivament positiu, mentre que 
amb Espanya el saldo comercial ha caigut fortament i ni tan sols compensa el 
dèficit fiscal que han de suportar els treballadors i ciutadans en general, en for-
ma de menors salaris i prestacions socials.

Obligats pel dèficit fiscal a mantenir un superàvit exterior, a Catalunya es po-
dria caure en el parany de pensar que, puix que necessari, millor com més gran 
sigui. L’exemple de l’excessiu superàvit exterior alemany, i els efectes negatius 
que pot comportar, ens hauria de servir per més aviat perseguir l’equilibri exte-
rior i destinar a demanda interna, via consum i inversions, tant com sigui possi-
ble.

Invertir al territori per millorar la productivitat és la millor manera de garantir la 
prosperitat; per contra, obsedir-se per la competitivitat exterior pot compor-
tar el debilitament a mig i llarg termini.
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Abstract

Som en una fase expansiva del mercat de treball en un context de recuperació eco-
nòmica. No obstant, hi ha un desajust entre la recuperació objectivada i la recupera-
ció percebuda per les persones treballadores, especialment en relació amb la quali-
tat del treball existent. S’intenten aportar dades sobre la pèrdua de qualitat del 
mercat de treball i també la relació entre aquesta qualitat i la sostenibilitat, tant del 
model de benestar com del sistema de pensions. Per últim, s’aporten elements al 
debat de si és possible forjar un model de mercat de treball en què siguin compati-
bles els drets laborals i els beneficis i la competitivitat empresarials.

1. Introducció

La recuperació econòmica que s’ha significat en diversos indicadors de l’eco-
nomia catalana es concreta també en el mercat de treball, amb una fase ex-
pansiva de creació neta de llocs de treball, increment del nombre de persones 
afiliades de mitjana al sistema de Seguretat Social, millora de l’ocupació i de les 
taxes d’activitat, però especialment, amb la reducció de les taxes d’atur, tant 
l’estadística de l’EPA com la de l’atur registral. De fet, una fase expansiva que 
al llarg de l’any 2016, i en part, del 2017, s’ha expressat amb reducció interanual 
del nombre de persones aturades de dos dígits. La taxa d’atur s’ha situat a Ca-
talunya en el 12,6%, la segona més baixa des del quart trimestre de 2008, i al 
conjunt de l’Estat, s’ha situat en el 16,5% (sense Catalunya es situaria al 17,33%). 
Pel que fa a l’atur registrat, s’ha situat el gener de 2018 en 422.866 persones, 
una xifra que no es veia d’ençà del 2008. També s’ha consolidat l’increment de 
persones afiliades a la Seguretat Social de mitjana situant-se a gener de 2018 
en 3.267.647 persones, el nombre més elevat en un mes de gener des de l’any 
2008.
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Aquesta fase expansiva es constata també amb xifres rècord de contractació, 
arribant-se el 2017 als 3.187.159 contractes de treball, amb un dinamisme propi 
d’una economia que s’activa i es recupera progressivament. Un dels indicadors 
qualitatius del mercat de treball, si aquest vol ser competitiu, és el de la taxa d’ac-
tivitat. En alguns moments de la crisi, tant quan es va ponderar l’increment de 
persones aturades com quan es va iniciar la seva reducció, es produïa en paral·lel 
amb una davallada de les taxes d’activitat. Aquest fet s’atribuïa a una dimissió de 
facto de moltes persones a participar en un mercat de treball que en aquells mo-
ments oferia escassíssimes oportunitats. L’any 2017 Catalunya s’ha consolidat en 
la recuperació i s’ha incrementat la seva població activa fins a 3.795.400 perso-
nes, per sobre de la de l’any anterior, situant la taxa d’activitat de 16 a 64 anys en 
el 61,7%. Aquest fet, doncs, comporta que es pugui afirmar que la reducció de 
l’atur ha anat acompanyada el 2017 de més ocupació i més activitat. El mercat de 
treball, com tot mercat, necessita solidesa tant de l’oferta com de la demanda, i 
per a la recuperació plena necessitem, no només que els qui decideixin treballar 
treballin, també cal que siguin moltes persones les que decideixin activar-se.

No es pot obviar que en el període setembre-desembre de l’any 2017 hi ha ha-
gut un cert alentiment de la recuperació, amb increments de l’atur registrat 
rellevants. Però no és menys cert que la contractació durant l’estiu va batre 
records, i s’ha constatat la dependència de sectors estacionals. Però també cal 
posar de relleu que durant els mesos de setembre a desembre vàrem observar 
un increment de l’atur registrat de 20.600 persones. En canvi, l’increment de 
l’atur EPA entre el tercer i el quart trimestre del 2017 va ser tan sols de 3.600 
persones. Per tant, un desajust rellevant, que ha reduït la distància entre un i 
altre indicador a només 60.000 persones. És cert que un indicador és registral i 
l’altre estadístic, però també ho és que el mes de setembre es va posar en mar-
xa la Renda Garantida de Ciutadania a Catalunya, i que un dels requisits d’accés 
és el de figurar inscrit com a demandant d’ocupació. L’anàlisi que es fa, doncs, 
és que aquest fet ha comportat que a Catalunya s’hagin registrat més perso-
nes a l’atur, i en una lectura optimista, que s’hagin activat en la recerca de fei-
na. Convé recordar que la Renda Garantida és una prestació que té per objec-
tiu, precisament, dotar de recursos, però també de serveis, les persones per tal 
que surtin del nínxol de pobresa que les ha portat a demanar aquesta presta-
ció de terra social. Així doncs, aquest nou instrument a cavall de polítiques pas-
sives però també actives d’ocupació, esdevindrà clau en el comportament del 
mercat de treball els propers anys a Catalunya.

Aquesta recuperació objectiva no ha estat percebuda sempre amb bons ulls per 
les persones treballadores i per la societat en general. Temporalitat, parcialitat, 
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moderació salarial, han fet que hi hagi una percepció generalitzada que no hi ha 
hagut una recuperació qualitativa del treball al nostre país. De fet, hi ha la percep-
ció que la recuperació econòmica no està arribant a les persones. Que la recupe-
ració dels indicadors, o fins i tot, dels comptes de resultats, no té retorn en forma 
de drets –o de recuperació dels drets perduts– per a les persones. Aquest fet es 
constata tant en el mercat de treball com en el camp de les polítiques socials en 
general. Segurament caldran anys per recuperar nivells de protecció anteriors, 
però també ho és que si en una fase expansiva no posem les bases del nostre 
model de futur, partint dels errors o estigmes que han generat patologies al nos-
tre model productiu i al mercat de treball, tornarem a consolidar una economia 
feble que restarà de nou altament exposada amb severitat als cicles econòmics.

Al llarg d’aquesta aportació s’analitzaran alguns indicadors sobre contractació 
i salaris, o també sobre afiliació a la Seguretat Social, per contrastar si la per-
cepció subjectiva i les crítiques es sustenten en dades objectives sobre l’evolu-
ció del mercat de treball. Si aquesta recuperació s’ha traduït o no en treball 
sostenible; entès com aquell que permet projectes empresarials viables i tre-
ball digne, de qualitat.

Però, per altra banda, s’analitzarà si el treball que es crea, o millor dit, l’estoc 
de treball que anem consolidant, permet generar ingressos suficients en cotit-
zacions al sistema de Seguretat Social, o tributacions al sistema impositiu, que 
permetin sostenir els grans reptes de futur que té l’estat del benestar, i en con-
cret, el sistema de pensions.

El sistema de pensions, com veurem, té una dependència molt alta dels ingres-
sos generats per cotitzacions, de la seva vessant contributiva. Semblaria raona-
ble afirmar que si el mercat de treball perd qualitat també es perd la capacitat 
del nostre sistema de pensions de generar ingressos suficients per fer front al 
creixent increment de les pensions derivat dels factors que incideixen en elles. 
Unes pensions que alhora, no podem considerar que estiguin molt per sobre de 
les de molts dels països de la UE. De fet, la despesa mitjana en pensions no és de 
les més altes. Però en canvi, té tensions financeres rellevants, fins al punt que 
l’any 2017 s’ha esgotat el fons de reserva existent, mentre que, per l’altra banda, 
als pensionistes se’ls ha reduït la pensió per l’efecte pinça que ha tingut sobre 
aquesta el nou sistema de revaloració, limitat al 0’25%, i que ha estat per sota de 
l’increment real del cost de la vida des del 2012, any de la seva implantació.

La millora de l’esperança de vida, aquest gran valor que el progrés està gestant, 
genera alhora altes taxes de dependència al primer món. Dependència que ge-
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nera noves necessitats i per més temps a les polítiques públiques, nous reptes 
que haurem d’atendre. El finançament d’aquests reptes està per veure, però 
mentre no s’obri el debat de fons, també cal considerar quin gruix d’ingressos 
genera pel sistema impositiu que envolta el món del treball, a través de l’Impost 
sobre la renda de les persones físiques, i com la qualitat d’aquest treball, o dit 
d’altra forma, com la menor qualitat, pot estar impactant en la capacitat de ge-
nerar ingressos suficients per fer front a les necessitats més immediates.

Així doncs, s’intentarà analitzar si un treball de més qualitat permet generar 
més ingressos, o si la pèrdua de qualitat del treball enfonsa els models de sos-
tenibilitat per cobrir les situacions de no treball, les contingències quan les ad-
versitats o el pas del temps no ens permeten ser actius.

S’intentarà posar en relleu que, en el fons, el treball, no és només el menys do-
lent dels instruments per a la redistribució de la riquesa –i ho continuarà es-
sent–, sinó que també genera ingressos per fer sostenible l’estat de benestar, i 
amb ell el sistema de pensions, en el marc d’un model de retorn que és un va-
lor en si mateix; la solidaritat entre generacions. Els actius fent front a les ne-
cessitats dels passius. Les generacions més joves del present retornant a les 
generacions més velles del passat el seu esforç en forma d’aportació al bé 
comú, amb impostos i cotitzacions. Aquell bé comú del qual alhora, els actius 
ens hem lucrat, per mitjà de polítiques públiques, i que ens han permès edu-
car-nos, formar-nos, emancipar-nos, amb més o menys intensitat.

És possible un model de treball sostenible en un nou model productiu? És possible 
generar llocs de treball de qualitat a Catalunya que permetin el progrés econòmic? 
És possible treball de qualitat i benefici empresarial? Aquestes preguntes es res-
pondran els propers anys, ara podem fer suposicions, projectar models de futur, 
aportar elements al debat per trencar l’axioma que no és possible el benefici amb 
un treball de qualitat en molts dels sectors emergents. Però, tal vegada, ens hem 
de formular les preguntes d’una altra forma; pot Catalunya permetre’s un mercat 
de treball que crea treballadors pobres? Podem permetre’ns una economia que 
genera un treball que no permet projectes vitals estables? Podem permetre’ns un 
model productiu que no generi treball sostenible econòmicament i social?

2. Evolució de la qualitat del mercat de treball

A partir de les reflexions a mode d’introducció, es fa en aquest apartat una 
anàlisi de les dades més rellevants relatives a alguns dels indicadors del mercat 
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de treball que permetin objectivar la qualitat d’aquest. A manca d’enquestes 
oficials a Catalunya –si bé està previst recuperar-les– que ens permetin avaluar 
la qualitat del treball a partir d’indicadors subjectius, és a dir, a partir de la per-
cepció de les persones treballadores de com aquest els permet el seu desenvo-
lupament personal, professional i social, s’han analitzat alguns dels indicadors 
de mercat de treball que ens permetrien fer una aproximació objectiva.

L’Organització Internacional del Treball (OIT), una de les organitzacions inter-
nacionals més actives en aspectes vinculats a la qualitat en el treball, ha traslla-
dat tradicionalment el concepte de qualitat en el treball al concepte de treball 
decent. Ha centrat aquest concepte en quatre àrees: ocupació, Seguretat Soci-
al, drets dels treballadors i diàleg social. A partir d’aquest concepte s’han tre-
ballat multitud d’indicadors, dimensions i recomanacions metodològiques per 
mesurar-ho, confegint conjuntament amb la Comissió Econòmica de les Naci-
ons Unides per a Europa, l’Eurostat i la mateixa OIT un conjunt de recomanaci-
ons operatives de mesura per recopilar dades i calcular indicadors que perme-
tin anàlisis comparables internacionalment sobre la qualitat del treball.

Atès que no és objectiu d’aquesta aportació l’anàlisi de la qualitat del mercat de 
treball, sinó aportar elements que permetin ponderar l’evolució del mercat de 
treball, constatar si certament hi ha distància entre la recuperació objectiva i la 
percepció subjectiva de si aquesta s’ha traslladat en drets i garanties al mercat de 
treball, i com aquesta impacta en la sostenibilitat de la protecció social i el benes-
tar, s’han buscat alguns indicadors puntuals a partir de les dades i estudis que 
elabora l’Observatori del Treball i Model Productiu de Catalunya (http://observato-
ritreball.gencat.cat/ca/) que permetin, com a mínim, observar tendències i con-
formar aproximacions estadístiques i registrals a la realitat del treball existent.

Si ens centréssim en el concepte de treball decent, com el descriu l’OIT, seria 
aquell que permet, en un món globalitzat, un bon treball o un treball digne, 
aquell que permet desenvolupar les pròpies capacitats i dignifica la persona, 
aquell que respecta els principis i drets laborals fonamentals, permetent uns 
ingressos justos i proporcionals als esforços, sense discriminació de cap tipus, 
amb protecció social i en el marc del diàleg i la concertació social.

Més enllà dels drets més elementals, que no sempre són respectats, cal tenir 
present que el treball pot ser decent o no en funció del context socioeconòmic 
en el qual es desenvolupa. Els ingressos derivats del treball seran proporcio-
nals a l’esforç i permetran una vida digna en funció del context econòmic en 
què s’obtenen. De fet, la Carta Social Europea estableix el dret dels treballa-
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dors a una remuneració suficient que els proporcioni a ells i a les seves famílies 
un nivell de vida decorós, és a dir, decent. Quan el Comitè Europeu de Drets 
Socials del Consell d’Europa interpreta què es pot considerar com a nivell de 
vida decorós, a l’hora de recomanar quin ha de ser el salari mínim a cada Estat, 
el xifra en el 60% del salari mitjà corresponent.

És evident que la dimensió d’ingressos, doncs, en tant que permet un nivell de 
vida més o menys decent és rellevant per definir la qualitat del treball. Però 
també ho és, i molt, l’estabilitat en el treball. I l’estabilitat, no tant entesa com 
la perpetuació del treballador en un mateix lloc de treball, sinó com el temps 
que un treballador estarà ocupat al llarg de la seva vida laboral. En una econo-
mia en la qual els projectes empresarials són tan canviants, amb models de ne-
goci també molt canviants, en constant evolució i transformació, el treball per 
a tota la vida és ja un mite. La situació més generalitzada al mercat de treball, o 
la tendència, és que les persones treballaran en diverses empreses i en dife-
rents oficis al llarg de la seva trajectòria professional, en contraposició amb el 
mercat més estàtic en què el gruix de treballadors es jubilaven a la mateixa 
empresa i ofici on havien iniciat la seva vida laboral com a aprenents.

De fet, hi ha països on els indicadors de temporalitat són alts en comparació 
amb el seu entorn, com en el cas dels Països Baixos, amb una taxa de tempora-
litat molt similar a la d’Espanya o Portugal, i una taxa d’ocupació, a temps par-
cial, de gairebé el doble de la d’aquests, i on en canvi, no hi ha la percepció que 
hi hagi menys qualitat en el treball. La clau, doncs, no és tant la pervivència en 
un mateix lloc de treball, com el temps d’espera que pateix un treballador en-
tre que surt d’una feina i entra en una altra.

Tenint en compte aquestes reflexions, i sense que per tant es parteixi de les 
metodologies més consolidades, s’analitzen alguns dels indicadors de qualitat 
del mercat de treball en les dimensions de l’estabilitat en el treball, a partir de 
l’anàlisi de la contractació laboral i la seva evolució en els darrers anys en base 
a dades registrals, com ha evolucionat la població assalariada d’acord amb 
l’Enquesta de Població Activa i també com han evolucionat els salaris.

Aquestes tres dimensions objectiven tres dels elements, com es deia, objec-
tius, que es posen en relleu en com extrapolem i es qüestiona el concepte de 
treball decent al nostre mercat de treball: temporalitat, parcialitat i ingressos. 
Alhora, es fa una anàlisi de l’evolució que han experimentat els diferents indi-
cadors per tal de veure el comportament que té en aquests indicadors la recu-
peració econòmica.
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a) Contractació laboral

Durant el 2017 s’ha formalitzat a Catalunya la xifra rècord de 3.187.159 contrac-
tes de treball. Això suposa un increment interanual de la contractació del 6,7% 
(200.601 contractes més), que ha estat més intens en el cas de la contractació 
indefinida (+9,4%; 35.505 més) que en el de la temporal (+6,3%; 165.096 més). 
Aquestes xifres representen una moderació en el ritme de creixement en com-
paració amb els tres anys precedents.

Gràfic 1. Catalunya – Variació interanual de la contractació laboral (en %) 
2008 a 2017 (acumulat gener a desembre de cada any)
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Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades del SOC i del Servei 
Públic d’Ocupació Estatal.

Pel que fa a l’evolució de la distribució dels contractes formalitzats per modali-
tat, durant la crisi econòmica la proporció d’indefinits va caure i la dels tempo-
rals va augmentar. En canvi, des de 2014 el percentatge de contractes indefi-
nits està creixent, tot i que moderadament; i amb les darreres dades es 
constata que s’ha elevat del 12,6% de 2016 al 12,9% en 2017. Així doncs, malgrat 
la lleugera millora de la contractació indefinida, que estava molt per sota de 
l’actual, el gruix dels nous contractes que es formalitzen cada any continuen 
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sent temporals. També és cert que la contractació temporal és la que es reite-
ra, i la indefinida, per natura, no. Per això, més endavant s’analitzarà com ha 
evolucionat, en el seu conjunt, l’estoc de treballadors en alta al sistema de Se-
guretat Social, per veure quina evolució han experimentat en termes de mitja-
nes d’afiliació al sistema la temporalitat i la parcialitat.

Convé recordar que les reformes laborals es justificaven en base a respondre 
de forma immediata a la necessitat de dotar de major competitivitat el mercat 
de treball, i alhora, per trencar amb la dualitat existent en aquest, una dualitat 
expressada en termes de desigualtats rellevants entre els qui tenien contracte 
indefinit i els que el tenien temporal. Aquestes reformes perseguien atenuar 
les barreres de sortida del mercat de treball, reduint la diferència entre les in-
demnitzacions per finalització de contracte, entre la indemnització per acomia-
dament en el cas dels indefinits i per finalització de contracte per als tempo-
rals. Però alhora, ponderar-les en situacions de crisi empresarial, de forma que 
fos més atractiva la contractació estable. Aquestes reformes varen anar acom-
panyades de modificacions prèvies en relació amb les estructures de negocia-
ció col·lectiva, de prevalença de convenis col·lectius, i alhora, de l’eliminació de 
clàusules de salvaguarda de la negociació com les ultraactivitats.

Malgrat això, s’observa que hi ha una evolució creixent de la contractació tempo-
ral, i en especial, de la contractació temporal de curta durada, com indica la taula 1.

Per durada dels contractes, crida l’atenció el creixement que ha experimentat 
el pes dels contractes de durada igual o inferior a un mes. Ara representen 
aproximadament el 41% dels contractes temporals, mentre en 2007 suposaven 
poc més del 26%. Aquest creixement ha estat en detriment de totes les altres 
durades, fins i tot, dels contractes de durada indeterminada.

Aquesta realitat explicaria en part que els objectius de les reformes no han as-
solit aquelles finalitats que perseguien. Malgrat puguin estar afavorint la crea-
ció de llocs de treball, aquesta evolució per la contractació de curta o curtíssi-
ma durada, explicaria més aviat la tendència a introduir la flexibilitat interna a 
les empreses per mitjà de la contractació temporal o intermitent, i no per la 
contractació estable, com així s’observa en el gràfic 2.

Posant el focus en els contractes de durada fins a un mes, el 77,1% ha estat de molt 
curta durada (igual o inferior a 7 dies), pes repartit a parts iguals entre els contrac-
tes de tan sols un dia i els de 2 a 7 dies. En comparació amb 2007, les proporcions 
de contractes d’un dia i de 2 a 7 dies s’han elevat al voltant de cinc punts percentu-
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Taula 1.  Catalunya – Nombre de contractes formalitzats per modalitat  
1998 a 2017

Indefinits Temporals Total Indefinits Temporals Total Indefinits Temporals Total Indefinits Temporals

1998 231.378 1.727.683 1.959.061 - - - - - - 11,8% 88,2%

1999 300.107 1.915.141 2.215.248 29,7% 10,9% 13,1% 68.729 187.458 256.187 13,5% 86,5%

2000 284.709 1.957.274 2.241.983 -5,1% 2,2% 1,2% -15.398 42.133 26.735 12,7% 87,3%

2001 301.808 1.892.222 2.194.030 6,0% -3,3% -2,1% 17.099 -65.052 -47.953 13,8% 86,2%

2002 290.507 1.838.366 2.128.873 -3,7% -2,8% -3,0% -11.301 -53.856 -65.157 13,6% 86,4%

2003 273.405 1.811.982 2.085.387 -5,9% -1,4% -2,0% -17.102 -26.384 -43.486 13,1% 86,9%

2004 317.610 2.202.407 2.520.017 16,2% 21,5% 20,8% 44.205 390.425 434.630 12,6% 87,4%

2005 341.822 2.326.021 2.667.843 7,6% 5,6% 5,9% 24.212 123.614 147.826 12,8% 87,2%

2006 472.770 2.394.557 2.867.327 38,3% 2,9% 7,5% 130.948 68.536 199.484 16,5% 83,5%

2007 485.787 2.375.118 2.860.905 2,8% -0,8% -0,2% 13.017 -19.439 -6.422 17,0% 83,0%

2008 425.932 2.095.960 2.521.892 -12,3% -11,8% -11,8% -59.855 -279.158 -339.013 16,9% 83,1%

2009 282.630 1.794.450 2.077.080 -33,6% -14,4% -17,6% -143.302 -301.510 -444.812 13,6% 86,4%

2010 259.712 1.914.713 2.174.425 -8,1% 6,7% 4,7% -22.918 120.263 97.345 11,9% 88,1%

2011 232.868 1.904.581 2.137.449 -10,3% -0,5% -1,7% -26.844 -10.132 -36.976 10,9% 89,1%

2012 286.155 1.841.770 2.127.925 22,9% -3,3% -0,4% 53.287 -62.811 -9.524 13,4% 86,6%

2013 234.699 1.926.255 2.160.954 -18,0% 4,6% 1,6% -51.456 84.485 33.029 10,9% 89,1%

2014 285.316 2.156.301 2.441.617 21,6% 11,9% 13,0% 50.617 230.046 280.663 11,7% 88,3%

2015 325.533 2.406.282 2.731.815 14,1% 11,6% 11,9% 40.217 249.981 290.198 11,9% 88,1%

2016 376.034 2.610.524 2.986.558 15,5% 8,5% 9,3% 50.501 204.242 254.743 12,6% 87,4%

2017 411.539 2.775.620 3.187.159 9,4% 6,3% 6,7% 35.505 165.096 200.601 12,9% 87,1%

Valors absoluts Var. interanual relativa Var. interanual absoluta Distribució (en % )

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades del SOC i del Servei 
Públic d’Ocupació Estatal.

Gràfic 2. Catalunya – Distribució de la contractació temporal per durada 
(en %) Gener a desembre de cada any
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als en cada categoria, mentre que les de durades superiors s’han reduït, especial-
ment la dels contractes de 15 a 30 dies (que ha passat del 22,6% al 14,7%). Així 
doncs, en relació amb el 2007, els contractes de durada igual o inferior a 1 mes han 
guanyat pes de forma significativa en detriment dels de la resta de durades.

Gràfic 3.  Catalunya – Distribució dels contractes de durada fins a un mes  
(en %) Gener a desembre de cada any
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Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades del SOC i del Servei 
Públic d’Ocupació Estatal.

El gràfic següent mostra com precisament els contractes de 15 a 30 dies són els 
que han crescut menys en els darrers anys (donant lloc a la reducció del seu pes 
en la contractació temporal). Respecte de 2016, s’ha accelerat el creixement 
dels contractes de 8 a 14 dies, i el dels contractes de menys durada s’ha atenuat.

Gràfic 4. Catalunya – Variació interanual de la contractació acumulada per 
durada del contracte temporal (en %) 2008 a 2017
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Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades del SOC i del Servei 
Públic d’Ocupació Estatal.
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En relació amb el tipus de jornada, el contracte a temps complet, després de la 
contracció registrada en els anys de la crisi, està creixent des de 2015 amb més 
intensitat que la contractació a temps parcial.

Taula 2. Catalunya – Contractes per tipus de jornada 2003 a 2017

Any
Jornada a 

temps complet
Jornada a 

temps parcial
Fixos-

discontinus
Total

Jornada a 
temps 

complet

Jornada a 
temps parcial

Fixos-
discontinus

Total

2003 1.558.354 507.606 19.427 2.085.387

2004 1.841.889 657.612 20.516 2.520.017 18,2% 29,6% 5,6% 20,8%

2005 1.935.479 706.812 25.552 2.667.843 5,1% 7,5% 24,5% 5,9%

2006 2.088.160 746.949 32.218 2.867.327 7,9% 5,7% 26,1% 7,5%

2007 2.070.314 754.958 35.633 2.860.905 -0,9% 1,1% 10,6% -0,2%

2008 1.771.083 717.592 33.217 2.521.892 -14,5% -4,9% -6,8% -11,8%

2009 1.381.980 668.473 26.627 2.077.080 -22,0% -6,8% -19,8% -17,6%

2010 1.410.298 741.761 22.366 2.174.425 2,0% 11,0% -16,0% 4,7%

2011 1.368.358 748.277 20.814 2.137.449 -3,0% 0,9% -6,9% -1,7%

2012 1.290.260 819.358 18.307 2.127.925 -5,7% 9,5% -12,0% -0,4%

2013 1.294.131 845.211 21.612 2.160.954 0,3% 3,2% 18,1% 1,6%

2014 1.452.840 965.307 23.470 2.441.617 12,3% 14,2% 8,6% 13,0%

2015 1.630.572 1.075.210 26.033 2.731.815 12,2% 11,4% 10,9% 11,9%

2016 1.795.152 1.161.800 29.606 2.986.558 10,1% 8,1% 13,7% 9,3%

2017 1.958.100 1.195.187 33.872 3.187.159 9,1% 2,9% 14,4% 6,7%

Valors absoluts Variació interanual relativa

Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades del SOC i del Servei 
Públic d’Ocupació Estatal.

Gràfic 5. Catalunya – Variació interanual dels contractes per tipus de jornada 
(en %) 2008 a 2017 (acumulat gener a desembre de cada any)
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Font: Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les dades del SOC i del Servei 
Públic d’Ocupació Estatal.
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b) Evolució de la situació de la població assalariada

La informació sobre contractes de l’apartat anterior ofereix una perspectiva 
de la situació dels assalariats que accedeixen al mercat de treball a través dels 
nous contractes que es formalitzen (variable flux), però per analitzar la situa-
ció de tot el col·lectiu d’assalariats que treballa en cada moment del temps (va-
riable estoc) s’utilitzaran les dades de l’Enquesta de població activa.

A diferència del que mostra la informació dels contractes formalitzats (la major 
part són temporals, prop del 87% en vist el 13% d’indefinits, segons les dades 
més recents), les dades de l’EPA revelen que la major part de les persones as-
salariades a Catalunya treballen amb un contracte indefinit; és a dir, les propor-
cions s’inverteixen: al voltant d’un 20% dels assalariats són temporals i el 80% 
indefinits.

Els treballadors temporals van patir amb més intensitat els efectes de la crisi. 
En concret, l’any 2009 (el més crític quant a destrucció d’ocupació) els assalari-
ats amb contracte temporal es van reduir en més d’un 20%, mentre que els que 
treballaven amb contracte indefinit van caure un 4%. Aquest fet s’explica per-
què les barreres de sortida de la contractació temporal són més baixes que les 
dels contractes indefinits, alhora que en situacions de crisi empresarial és més 
fàcil pactar la no renovació de contractes temporals que l’amortització de llocs 
de treball indefinits.

Tal com mostra el gràfic següent, el treball temporal està més exposat a les 
fluctuacions del cicle econòmic; així, en moments de crisi econòmica l’ocupa-
ció temporal es destrueix amb més facilitat, mentre que en moments de recu-
peració augmenta de manera més ràpida.

Després d’experimentar un creixement molt destacat el 2016 (+12,3%) es mode-
ra el creixement dels assalariats amb contracte temporal el 2017 (+5%) Els assa-
lariats amb contracte indefinit han crescut un 3% el 2017, lleugerament per so-
bre del creixement de 2016 (+2,2%).

Pel que fa al tipus de jornada, tot i que la major part dels assalariats a Catalunya 
continuen treballant a temps complet, amb la crisi han guanyat protagonisme 
les jornades parcials. L’any 2008, l’11,6% dels assalariats realitzava una jornada 
parcial, proporció que s’ha elevat fins al 14% l’any 2017 i que va arribar a superar 
el 15% els anys 2013 i 2014.
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Gràfic 6. Catalunya – Variació interanual dels assalariats per tipus de 
contracte (en %) 2008 a 2017 (mitjanes anuals)
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Gràfic elaborat per l’Observatori del Treball i Model Productiu a partir de dades de l’EPA 
(Idescat i INE).

Gràfic 7. Catalunya – Var acumulada (2008-2017) dels assalariats per tipus de 
jornada (en %)
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Gràfic elaborat per l’Observatori del Treball i Model Productiu a partir de dades de l’EPA 
(Idescat i INE).
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Analitzant l’evolució en termes acumulats durant tot aquest període (2008-
2017), s’observa que en còmput net ha disminuït el treball a temps complet 
(-9,9%; 313.200 assalariats menys amb aquest tipus de jornada) i ha augmentat 
la parcialitat (+11,6%; 48.100 més).

En relació amb la parcialitat, com ja s’ha explicat, hi ha països on està àmplia-
ment estesa la contractació a temps parcial i no és percebuda com una situació 
precària necessàriament. En aquest sentit, l’afectació sobre la qualitat del tre-
ball de la parcialitat esdevé rellevant quan aquesta no ha estat escollida, quan 
la parcialitat no és una opció per als treballadors sinó que és l’única opció que 
es presenta per poder accedir al mercat de treball.

Com s’observa en la taula següent, el treball a temps parcial involuntari ha evo-
lucionat a Espanya de forma rellevant els darrers anys. Mentre que l’any 2009, 
en una franja altament activa com és la de 25 a 49 anys, el treball involuntari 
representava només el 44,6% de les opcions en el cas de les dones, i el 56 % en 
el cas dels homes, l’any 2015 aquest percentatge va passar a ser del 61,5 % i del 
77,6% respectivament, molt allunyat d’altres països i de les mitjanes com es pot 
constatar.

Taula 3. Raons del treball a temps parcial  
Treball a temps parcial involuntari de 25 a 49 anys segons període  

Unitat: percentatge

Dones Homes

2015 2009 2015 2009

UE-28 26,6 23,3 51,7 45,5

Dinamarca 21,9 18,4 21,3 23,9

Espanya 61,5 44,6 77,6 56,0

Països Baixos 7,9 4,9 24,1 14,6

Font: Enquesta Europea de Força del Treball. LFS. Eurostat i INE.

Una altra forma d’analitzar l’evolució de la població assalariada és a partir de 
les dades registrals de la seva modalitat de contractació al règim general de la 
Seguretat Social. Analitzant l’evolució de l’afiliació a la Seguretat Social, obser-
vem que l’alta per contractació temporal a jornada completa ha anat en detri-
ment de la indefinida, però sobretot en relació amb la indefinida a temps parci-
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al, i especialment, a la temporal a temps parcial; mentre que el pes de la 
situació en alta per contractació indefinida entre el total d’afiliacions al règim 
general era del 74,5%, el desembre de 2008, el pes a desembre de 2017 és del 
70,7%.

Taula 4. Catalunya – Evolució de l’afiliació al règim general de la Seguretat 
Social per tipus de contracte i jornada entre 2008 i 2017

   Variació Pes s/total afil. 
RGSS

 des-08 des-17 Absoluta Relativa des-08 des-17

Total afiliacions RGSS 2.588.980 2.631.809 42.829 1,7% 100,0% 100,0%

Total indefinits jornada 
completa

1.667.083 1.541.486 -125.597 -7,5% 64,4% 58,6%

Total indefinits jornada 
parcial

260.577 319.017 58.440 22,4% 10,1% 12,1%

Total temporals jornada 
completa

423.574 430.197 6.623 1,6% 16,4% 16,3%

Total temporals jornada 
parcial

202.860 290.169 87.309 43,0% 7,8% 11,0%

Fixos discontinus 34.886 50.940 16.054 46,0% 1,3% 1,9%

Gràfic 8. Catalunya - Distribució de l’afiliació al RGSS per tipus de contracte i 
jornada
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c) Evolució dels salaris

Per valorar l’impacte de la crisi econòmica sobre els salaris dels treballadors a 
Catalunya s’analitzen les dades de les enquestes anual i trimestral de cost labo-
ral, publicades per l’INE. Cal tenir present que aquestes fonts fan referència als 
salaris del conjunt dels treballadors ocupats a Catalunya, és a dir, a l’estoc de 
treballadors ocupats en el període de referència. Per tant, s’inclouen tant els 
assalariats que fa molts anys que estan en el mercat laboral, com els que s’hi 
incorporen per primer cop.

Alguns estudis recents basats en la Mostra contínua de vides laborals apunten 
que els salaris dels treballadors que accedeixen actualment al mercat laboral 
són significativament més baixos que els dels que s’hi van incorporar abans de 
la crisi. Aquesta devaluació salarial, que afecta especialment el col·lectiu més 
jove, s’explica, a més de per una menor remuneració per a un mateix tipus de 
feina, per la precarització de les condicions dels nous contractes que es forma-
litzen. En concret, l’augment dels contractes de curta durada i de les jornades 
parcials repercuteix en un menor temps dedicat al treball remunerat al llarg de 
l’any, que es tradueix en un descens del salari anual que perceben els treballa-
dors.

Així mateix, és important matisar que les dades que recullen aquestes enques-
tes extrapolen la informació de cada treballador per obtenir una dada de cost 
salarial mensual o anual. No es tracta del salari real que rep el treballador, atès 
que en molts casos els contractes són de molt curta durada i no arriben al mes 
o a l’any, respectivament.

Tenint presents aquestes consideracions, segons l’Enquesta anual, el cost sala-
rial1 anual per treballador a Catalunya l’any 2016 s’ha situat en 24.211,16 euros, 
xifra lleugerament superior a la de l’any 2008 (23.366,62 euros). Així doncs, tot 
i que estudis recents mostrarien que els salaris actuals d’accés al mercat de 
treball són inferiors als d’abans de la crisi, el cost salarial en canvi es manté, en 
termes nominals, per sobre del de 2008.

1. El cost salarial inclou les percepcions salarials brutes del treballador, així com els pagaments 
per hores extraordinàries i/o complementàries, gratificacions extraordinàries i endarreri-
ments. No hi estan incloses les percepcions no salarials i les cotitzacions obligatòries a la Se-
guretat Social.
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Gràfic 9. Catalunya – Cost salarial anual per treballador (en euros)  
2008 a 2016
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Gràfic elaborat per l’Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l’Enquesta anual 
de cost laboral (INE).

Cal remarcar que tot i l’esclat de la crisi, els salaris van continuar creixent, asso-
lint un màxim l’any 2011 (24.474,64 euros). A continuació, es va produir un cert 
ajustament a la baixa, probablement com a conseqüència de l’entrada en vigor 
de la reforma laboral, amb descensos els anys 2012, 2013 i 2014. L’any 2015 va 
trencar aquesta tendència de descens, amb un increment del cost salarial anu-
al de l’1,6%, mentre que el 2016 va ser un any de força estabilitat, ja que es va 
registrar un descens molt discret (-0,05%).

Així, a hores d’ara, els salaris nominals es mantenen en un nivell per sobre de 
l’observat abans de la crisi. En termes acumulats, han crescut un 3,6% entre 
2008 i 2016, mentre que l’IPC ha augmentat un 12,6% en aquest període (entre 
els desembres de 2008 i 2016); és a dir, els preus de consum han crescut molt 
per sobre dels salaris nominals, comportant una important pèrdua de poder 
adquisitiu per als els treballadors. En aquest sentit, es pot afirmar que ha exis-
tit una pinça sobre els salaris, significada per l’increment d’aquests per sota de 
l’increment dels preus de consum.
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Taula 5. Catalunya – Cost salarial anual per treballador 2008 a 2016

Var. Interanual

 Valor Absoluta relativa
2008 23.366,62
2009 23.812,33 445,71 1,9%
2010 24.169,27 356,94 1,5%
2011 24.474,64 305,37 1,3%
2012 24.430,82 -43,82 -0,2%
2013 24.290,01 -140,81 -0,6%
2014 23.849,19 -440,82 -1,8%
2015 24.222,95 373,76 1,6%
2016 24.211,16 -11,79 -0,05%
Variació 
(2008-2016) 844,54 3,6%

Font: Enquesta anual de cost laboral (INE).

Sectorialment, la indústria presenta els salaris més elevats (30.133,81 euros 
l’any 2016) i és l’únic sector que s’ha situat en valors superiors a la mitjana cata-
lana en tota la sèrie analitzada. Des de 2015, el cost salarial en el sector industri-
al supera els 30.000 euros anuals per treballador i no ha deixat d’augmentar 
fins al 2016, quan s’observa un moderat descens interanual (-0,5%). Conside-

Gràfic 10. Catalunya – Cost salarial anual per treballador i per sector 
d’activitat (en euros) 2008 a 2016
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Gràfic elaborat per l’Observatori del Treball i Model Productiu a partir de l’Enquesta anual 
de cost laboral (INE).
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rant la variació acumulada entre 2008 i 2016, els salaris en la indústria s’han 
elevat més d’un 15%.

A continuació, se situen els salaris de la construcció, que si bé van continuar 
creixent a un ritme molt elevat en els inicis de la crisi (+6,2% l’any 2009), van 
patir posteriorment descensos de força intensitat en diversos anys. En 2016 
(24.060,01 euros l’any) se situen també en un nivell superior al de 2008, en 
concret un 5,8% per sobre.

Els serveis són el sector amb salaris més baixos, inferiors als 24.000 en tot el 
període analitzat i van experimentar retrocessos interanuals entre 2012 i 2014. 
En els dos últims anys han tornat a augmentar, de forma que el 2016 se situen 
un 1,3% per sobre del valor de 2008.

Gràfic 11. Catalunya – Variació acumulada (2008-2016) del cost salarial anual 
per treballador i per sector d’activitat (en %)
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Gràfic elaborat per l’Observatori del Treball i Model Productiu a partir de dades de 
l’Enquesta anual de cost laboral (INE).

Per poder obtenir informació sobre el període més recent, cal recórrer a l’En-
questa trimestral de cost laboral, que disposa de dades sobre l’evolució del 
cost salarial fins al tercer trimestre de 2017. En aquest cas, la dada disponible 
fa referència al cost salarial mensual per treballador i mes. S’obté així, que en 
els tres primers trimestres de 2017 s’han registrat descensos interanuals del 
cost salarial mensual (-1,1% en el primer trimestre, -0,02% en el segon i -0,2% en 
el tercer).
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En síntesi, els efectes de la crisi no s’han traslladat als salaris nominals dels 
treballadors a Catalunya immediatament, sinó que ho han fet amb un cert re-
tard, concretament a partir de 2012, any en el qual comencen a caure. El 2015 
va ser un any de recuperació, però les dades més recents, corresponents a 
l’any 2016 i als tres primers trimestres de 2017 reflecteixen novament un mo-
derat retrocés.

Les dades analitzades, des d’un punt de vista objectiu, i considerant els factors 
que de forma generalitzada, malgrat que no sigui àmplia, podrien contrastar la 
qualitat del mercat de treball, denoten que aquesta és baixa. Com a mínim en 
termes comparatius i d’evolució. Es denota una evolució negativa en els indica-
dors exposats al llarg de la crisi, entre els que hi havia abans i els que hi ha ara. 
L’impacte negatiu es contrasta en temporalitat, però especialment, en l’aug-
ment de la contractació de curta durada. L’estabilitat en la contractació, o la 
contractació indefinida, és un valor, però ho és especialment en mercats ines-
tables com el nostre, en mercats en què no sempre es garanteix el retorn al 
mercat de treball, en economies com la nostra en la qual molts dels que al llarg 
del 2016 varen trobar feina tornaven a estar aturats abans dels sis mesos se-
güents (41% de les persones). L’estabilitat, i de retruc la qualitat, també s’ex-
pressa amb les condicions salarials, amb l’evolució dels salaris, i més enllà de la 
pèrdua de poder adquisitiu de molts dels que al llarg de la crisi han sortit i en-
trat d’una feina, i de l’evolució més o menys continguda com hem vist, resulta 
evident que l’evolució dels salaris no s’ha correspost amb l’increment del cost 
de la vida.

En definitiva, la percepció subjectiva que la recuperació econòmica que ex-
pressen les dades macroeconòmiques, sectorials i empresarials, no es corres-
pon en els mateixos termes amb l’evolució del mercat de treball, es confirma 
amb l’anàlisi d’aquests indicadors que s’han avaluat. Altra qüestió, i que seria 
fruit d’un altre debat, és si aquests indicadors, com a mínim, com els hem llegit 
sempre, seran els que podran determinar la qualitat del treball de cara al futur.

3.  L’evolució de les aportacions econòmiques del treball al sosteniment 
del benestar

El model de benestar dels països desenvolupats es sustenta en quatre pilars 
fonamentals: l’educació, la sanitat, les pensions i altres prestacions socials. 
D’aquests pilars, les pensions representen la despesa més important a gairebé 
tots els països, fruit de l’augment de l’esperança de vida.
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El seu finançament recau tant en cotitzacions vinculades directament al tre-
ball (les pensions) com en els impostos generals, d’entre els quals sovint en 
són un contribuent rellevant els rendiments derivats del treball, sigui per 
compte aliena o per compte pròpia. Només a Catalunya, la protecció social 
l’any 2014 es va situar per sobre dels 42.000 milions d’euros, dels quals 26.000 
milions són atribuïbles al conjunt de pensions i prestacions del sistema de Se-
guretat Social. Del total esmentat, gairebé 23.000 milions d’euros van ser re-
captats en cotitzacions, per tant, la resta, es va finançar a través dels impos-
tos generals.

Pel que fa als sistemes de pensions, a la majoria de països, com a Espanya, són 
de repartiment i contributius. De repartiment que comporta que les pensions 
dels actuals jubilats es financen amb les cotitzacions socials de la població que 
treballa, és a dir, els actius paguen les pensions als passius. Aquest flux interge-
neracional és sostenible quan els ingressos per cotitzacions són iguals o majors 
que la nòmina de les pensions. Aquesta és la situació que va caracteritzar el 
sistema de pensions abans de la crisi, que presentava rellevants superàvits que 
varen permetre l’ara pràcticament exhaurit Fons de Reserva del sistema de Se-
guretat Social. Exhaurit per les fluctuacions que ha patit el sistema de pensions 
al llarg de la crisi, amb una davallada dels ingressos per cotitzacions, fruit de la 
destrucció de llocs de treball, i l’increment de les prestacions i subsidis, propi 
de l’increment de l’atur i la inactivitat.

El sistema de pensions de repartiment espanyol, té una vessant contributiva i 
relacionada amb les cotitzacions –que representa més del 90% del conjunt– i 
una vessant no contributiva que és de caire assistencial i no relacionada amb 
les cotitzacions. La vessant contributiva s’ha de finançar per ella mateixa, i la 
seva salut depèn, sobretot, de la situació del mercat de treball: si hi ha més 
persones ocupades, hi haurà més persones cotitzant i per tant més ingressos 
al sistema. Però atès que les cotitzacions es determinen a partir d’un percen-
tatge sobre les bases de cotització, i que aquestes es determinen a partir del 
salari del treballador, el nivell salarial també hi incideix de manera directa. La 
vessant no contributiva, en canvi, cobreix una sèrie de pensions, subsidis i 
prestacions que donen resposta a les necessitats de les persones amb inde-
pendència que anteriorment hagin cotitzat. Aquesta vessant, es finança amb 
impostos i depèn en menor mesura del mercat de treball, si bé, a més treball, 
més ingressos per la via de l’impost sobre la renda de les persones físiques, en 
el qual el pes del treball és molt rellevant.
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Cada afiliat, a Catalunya, es va haver de fer càrrec de 6.778 euros en pensions 
contributives l’any 2016. Cada afiliat va cotitzar, l’any 2016, 6.365 euros a Cata-
lunya, per sobre dels 5.809 euros d’Espanya. Sobre aquesta qüestió resulta re-
comanable l’Anàlisi dels fons de la Seguretat Social a Catalunya, que realitza 
una anàlisi de l’evolució financera i els principals indicadors que incideixen en 
la sostenibilitat del sistema de pensions a Catalunya (http://economia.gencat.
cat/web/.content/70_economia_catalana/arxius/seguretat-social-catalunya/
fons-seguretat-social-catalunya.pdf).

La literatura econòmica ens explica quins factors són determinants en l’evolu-
ció de la despesa en pensions en termes del PIB als països amb aquests mo-
dels. La despesa en pensions és el producte del nombre de pensions i la quan-
tia mitjana d’aquestes. Si considerem el PIB com el producte de treballadors i 
la seva productivitat mitjana, en resulta que la despesa, en termes de PIB de-
pèn bàsicament de la relació entre el nombre de pensionistes i de treballadors 
que cotitzen al sistema, i de la relació entre pensió mitjana i productivitat de 
l’economia. Alhora, es considera que la despesa en pensions de jubilació, que 
representa a Catalunya gairebé el 68% del total, és el resultat de tres factors: el 
demogràfic, en relació amb la taxa de dependència, l’institucional relacionat 
amb les característiques del sistema i la seva generositat, i el de mercat de tre-
ball. Aquest darrer és rellevant, atès que una millor taxa d’ocupació és inversa-
ment proporcional –si no varien els altres factors– a la reducció de la despesa 
en pensions en termes de PIB.

Pel que fa als ingressos, a Espanya, i per tant, a Catalunya, com també a molts 
altres països, la principal font de finançament de les pensions contributives 
són les cotitzacions. Això comporta que els ingressos de la Seguretat Social 
depenguin fonamentalment de la massa salarial i del tipus de cotització. 
D’aquesta forma, els ingressos del sistema depenen del nombre de cotitzadors 
i del seu salari, i els ingressos en termes de PIB de la relació entre salaris i pro-
ductivitat, així com de la taxa de cotització.

a) Ingressos i evolució de les cotitzacions a la Seguretat Social

Per tal d’analitzar el comportament del mercat de treball els darrers anys so-
bre els ingressos derivats de les cotitzacions que realitzen, s’ha recollit l’evolu-
ció dels ingressos per cotitzacions a la Seguretat Social i de les seves afiliacions 
entre el 2010 i el 2016. A partir d’aquestes dades s’ha estimat quina ha estat la 
cotització mitjana de cada afiliació (quocient entre els ingressos i nombre d’afi-
liacions) per a cada any i la seva variació.
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Taula 6. Evolució dels ingressos per cotitzacions a la Seguretat Social  
a Catalunya

Import (en 
milions d'euros)

Var. interanual 
relativa 

Valor
Var. 

interanual 
relativa 

2005 20.846,7 

        

 3.214.454  6.485,3  
2006 22.552,8          8,2% 3.343.415       4,0% 6.745,4            4,0%
2007 24.216,5          7,4% 3.420.359       2,3% 7.080,1            5,0%
2008 25.192,4          4,0% 3.397.981       -0,7% 7.413,9            4,7%
2009 24.424,2          -3,0% 3.182.014       -6,4% 7.675,7            3,5%
2010 24.175,0          -1,0% 3.116.635       -2,1% 7.756,7            1,1%
2011 23.803,5          -1,5% 3.069.602       -1,5% 7.754,6            0,0%
2012 22.945,8          -3,6% 2.971.803       -3,2% 7.721,2            -0,4%
2013 22.662,2          -1,2% 2.886.191       -2,9% 7.852,0            1,7%
2014 22.781,2          0,5% 2.934.644       1,7% 7.762,9            -1,1%
2015 23.331,5          2,4% 3.037.359       3,5% 7.681,5            -1,0%
2016 24.351,2          4,4% 3.150.767       3,7% 7.728,7            0,6%

Ingressos per cotitzacions
a la S.S

Afiliacions S.S mitjana
mensual anual Cotització 

mitjana per 
afiliació

(en euros)

Variació de la 
cotització mitjana

Font: Observatori del treball i el Model Productiu a partir de les dades de la TGSS (MEYSS).

Observem que entre 2009 i 2013 tant els ingressos per cotitzacions com les afi-
liacions a la Seguretat Social es van anar reduint cada any, mentre que entre 
2014 i 2016 han augmentat els ingressos i el nombre d’afiliacions. Ara bé, les 
afiliacions han augmentat més que els ingressos i això ha donat lloc a què la 
cotització mitjana per afiliació hagi disminuït en 2014 i 2015 (i també en 2012 
però aleshores van caure més els ingressos que les afiliacions). Al 2016, es recu-
pera la cotització mitjana, però per sota de la resta d’indicadors.

Per altra banda, quan es fa l’exercici més detallat de distribuir l’afiliació del rè-
gim general de la Seguretat Social per grups de cotització i analitzar la seva 
evolució entre desembre de 2011 (prereforma laboral) i desembre de 2015 
(postreforma laboral), posant el focus també en el volum d’afiliació de cada un 
d’aquests grups de cotització que treballa amb un contracte temporal i dels 
que tenen una jornada de treball a temps parcial (per separat), es pot contras-
tar si la pròpia evolució ocupacional, l’ús del treball temporal i del treball a 
temps parcial, haurien contribuït al descens de la cotització mitjana de l’afilia-
ció. El resultat és que els grups de cotització que han guanyat pes en l’econo-
mia catalana (el seu creixement ha estat superior a la mitjana acumulada del 
període) han estat els grups d’enginyers i llicenciats, ajudants no titulats i pe-
ons (és a dir, les categories “extremes”). El treball temporal ha crescut amb 
força en aquests 4 anys i, en especial, en grups com el de peons, subalterns, 
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auxiliars administratius, enginyers i oficials de tercera. També el treball a temps 
parcial ha registrat un increment significatiu. Aquest és el cas dels ajudants no 
titulats, els oficials de tercera, els subalterns, els peons i els auxiliars adminis-
tratius.

De les dades es dedueix que ha disminuït el treball assalariat amb contracte in-
definit (els que fan una contribució continuada a la Seguretat Social) i ha aug-
mentat el treball parcial (un altre factor perquè la contribució a la Seguretat 
Social sigui menor que si augmenta el treball a temps complet).

Així doncs, aquestes dades apunten que l’import que es cotitza per cada afilia-
ció està disminuint, per efecte de la moderació o reducció salarial, de la parcia-
litat, i alhora, per la temporalitat que comporta intermitències en les carreres 
de cotització, la qual cosa demostraria que la qualitat del treball té una deriva-
da evident en l’evolució a l’alça dels ingressos al sistema. Dit d’altra forma, que 
cas de persistir la baixa qualitat significada amb temporalitat, parcialitat i pon-
deració salarial, augmentarien amb escreix les dificultats de sostenibilitat del 
sistema de pensions.

b) L’aportació del treball al conjunt dels impostos i la seva evolució

El treball també té un pes rellevant en la generació d’ingressos per al sistema 
tributari. Els salaris es consideren rendiments del treball a efectes de l’Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques, que és alhora un impost troncal en el 
sistema impositiu espanyol (i català).

Taula 7. Recaptació impositiva a Catalunya 2008 - 2016 (no inclou taxes) en 
milions d’euros

Any

IRPF només 
rendiments treball i 
activ. professionals

Var.  
interanual 

(en %)

% Rend 
treball i act. 

Profess. 
S/IRPF

Total Impostos 
directes (1)

Var.  
interanual 

(en %)

Total 
Impostos 

Indirectes (2)

Var.  
interanual 

(en %) Total Impostos

Var.  
interanual 

(en %)

Pes IRPF 
s/total 

impostos

Pes IRPF 
rendes 
treball 
s/total 

impostos

2008 13.073.018            85,8   21.672.044 14.671.945 36.343.989 41,9% 36,0%

2009 12.333.302 -5,7%            92,3   17.695.616 -18,3% 10.377.287 -29,3% 28.072.903 -22,8% 47,6% 43,9%

2010 12.722.524 3,2%            93,3   17.461.739 -1,3% 13.457.471 29,7% 30.919.210 10,1% 44,1% 41,1%

2011 12.710.819 -0,1%            90,1   17.824.494 2,1% 13.984.494 3,9% 31.808.988 2,9% 44,4% 40,0%

2012 12.686.530 -0,2%            88,7   19.311.226 8,3% 13.881.892 -0,7% 33.193.118 4,4% 43,1% 38,2%

2013 12.390.201 -2,3%            88,1   18.745.148 -2,9% 15.024.388 8,2% 33.769.536 1,7% 41,6% 36,7%

2014 13.170.133 6,3%            89,3   19.742.384 5,3% 16.174.325 7,7% 35.916.709 6,4% 41,1% 36,7%

2015 12.728.876 -3,4%            88,2   19.788.437 0,2% 17.035.012 5,3% 36.823.449 2,5% 39,2% 34,6%

2016 12.728.172 0,0%            88,4   19.643.707 -0,7% 17.853.280 4,8% 37.496.987 1,8% 38,4% 33,9%

(1) IRPF, impost de societats, impost renda no residents, impostos medioambientals, 
impost de successions i donacions i impost sobre patrimoni.
(2) IVA, Impostos especials sobre begudes alcohòliques, hidrocarburs i altres.
Font: Informe anual de recaptació tributària de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
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De la taula anterior observem que els ingressos per IRPF representen un volum 
rellevant del total d’impostos recaptats, que es situa entre el 47,6% del 2009 i 
el 38,4% del 2016. Però alhora, podem comprovar que del total dels ingressos 
per IRPF, els derivats de rendiments del treball i d’activitats professionals, i per 
tant, els susceptibles de ser considerats derivats del treball, representen la ma-
jor part, amb una oscil·lació entre el 93,3% de l’any 2010 i el 85,8% del 2008, en 
aquest període analitzat.

Al seu torn, es constata que aquesta preeminència del treball en el conjunt 
dels impostos s’ha ponderat els darrers exercicis, malgrat que som en una fase 
expansiva de l’economia, perden tant el seu pes sobre els ingressos de l’IRPF 
com en el total dels impostos.

En aquest sentit, podríem concloure, també, que la qualitat del mercat de tre-
ball, produeix un efecte sobre els ingressos en impostos derivats del treball, i 
concretament, sobre els ingressos per rendiments del treball.

4.  La dicotomia entre benefici empresarial i drets empresarials. Futur del 
mercat de treball

A les reformes laborals endegades, si bé es justificaven en multitud d’argu-
ments al voltant de la flexibilitat, la dualitat, etc., hi havia subjacent una certa 
percepció que la propensió a reduir determinats drets laborals afavoria una 
certa tensió entre oferta i demanda de treball, que al seu torn, afavoria la viabi-
litat dels projectes empresarials. Els missatges eren més subliminals o menys, 
però en el context hi van aparèixer des de la baixa productivitat fins a la infla-
ció salarial, i en definitiva, que abaratir costos laborals a partir de reduir “privi-
legis” comportava una millora substancial de la competitivitat de les empre-
ses. En el fons, aflorant la tensió entre benefici i drets, que és en el fons, la 
històrica tensió del conflicte social al món del treball.

Les reformes, però, varen anar més enllà. Les reformes de l’any 2010 i 2011, prè-
vies a la reforma del 2012, varen modificar l’estructura de la negociació col·lec-
tiva, i varen permetre que es consolidés la modificació de les “armes” dels 
agents socials en la negociació col·lectiva o davant dels conflictes laborals. 
Aquesta és la gran reforma que ha comportat les condicions laborals que te-
nim en aquests moments. Estructura de negociació, ultraactivitats, terminis, 
són les grans aliades de la ponderació dels drets i condicions laborals dels dar-
rers anys.

001-328 ponenciasEIX2.indd   303 06/07/2018   12:07:10



304

La qualitat del treball a catalunya. Relació amb el futur de l’estat de benestar...

Més enllà de la necessitat o no d’endegar les reformes i de produir un escenari 
de flexibilitat tensionant més una de les parts, i afeblint la seguretat, i trencant 
l’enfoc de la flexiguretat pel qual apostaven les polítiques de la UE, la qüestió 
és si la competitivitat de la nostra economia pot estar en la reducció de costos 
laborals, o més lleugerament, de la lluita per preus. En un context de fàcil mo-
bilitat de mercaderies, en una UE ampliada a països amb salaris molt més bai-
xos i amb tradició industrial, sembla difícil. També és cert que l’altre extrem 
d’aquesta postura, el que diu que cal apostar per una economia competitiva i 
d’alt valor afegit, té com a feblesa que requereix de temps, de transformacions 
rellevants al teixit productiu i de polítiques predistributives per afavorir recon-
versions, innovació, capacitació i activació de persones, i per tant, d’un enfoc 
estratègic de llarg termini.

En aquest context, convé recordar que els països més competitius i que han 
resistit millor la crisi són els que tenen uns salaris i condicions més favorables, 
els que distribueixen un major percentatge del seu PIB en polítiques socials, i 
també els que tenen uns costos laborals més alts. Són països que excel·leixen 
a l’hora de tancar el cercle en el mercat de treball, de tenir economies competi-
tives a partir de generar oportunitats per tal que persones formades i prepara-
des per mitjà de polítiques socials sòlides puguin aprofitar-les i participar acti-
vament de tirar endavant l’economia.

El gran repte, doncs, és poder quadrar el cercle i fer progressivament l’economia 
més competitiva a partir de models de creixement que permetin que la recupe-
ració de beneficis sigui compatible amb la dels drets, que la sostenibilitat econò-
mica empresarial ho sigui també social als llocs de treball, en definitiva, trencar la 
dicotomia existent. Apropant-nos a models ja existents que ho afavoreixin.

Sovint s’explica el model danès com aquell en què l’Estat regula poc el mercat 
de treball. Els indicadors de qualitat del treball allà són substancialment millors 
que els nostres. Malgrat una certa desregulació del mercat de treball, és dinà-
mic i s’afavoreix una economia molt més competitiva que la nostra.

El seu model s’explica per moltes raons però, malgrat que neix com el conei-
xem a partir de les reformes endegades als anys 1990, aquest no es pot conce-
bre sense una visió històrica de l’empowerment o apoderament dels interlocu-
tors socials en el mercat de treball, amb participació mínima dels poders 
públics en la regulació laboral. Aquest paper central en la presa de decisions 
dels interlocutors socials, s’estén tant a la negociació col·lectiva de condicions 
laborals com a la gestió de les polítiques laborals i de formació. I aquest paper 
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té un recorregut històric important, amb unes arrels que provenen del segle 
xix. Concretament, és en el Pacte de Setembre, que data de 1899, entre els 
sindicats danesos, Landsorganisationen, i la Confederació danesa d’empresaris, 
Dansk Arbejdsgiverforening, que es produeix el naixement formal de la concer-
tació social a Dinamarca. De fet, es considera aquest el primer conveni col·lec-
tiu celebrat al món, i des d’aleshores, ha funcionat com a marc dels acords i les 
relacions entre els interlocutors socials. En aquest acord col·lectiu, els em-
presaris accepten la central sindical com a interlocutora i, alhora, els represen-
tants dels treballadors reconeixien el dret dels empresaris a contractar i acomi-
adar treballadors i el dret d’aquests a gestionar els fluxos d’ocupació.

Aquestes condicions de partida han contribuït a la consolidació del model libe-
ral que preval a Dinamarca en relació amb les normes d’acomiadament, les 
quals es conjuguen amb l’acord de pau social mentre els acords es troben vi-
gents. Aquest model de flexibilitat, entès com a regulació voluntària del mer-
cat de treball per part dels interlocutors socials per la via de la negociació, ha 
estat el principi fonamental del mercat de treball danès fins a l’actualitat. No-
més s’ha promulgat legislació laboral addicional a Dinamarca quan s’han pro-
duït contradiccions amb directives europees. No obstant això, s’ha mantingut 
intacta la cultura del diàleg i el consens, segurament consolidada per la inexis-
tència de desequilibris de poder forjats per una tan llarga tradició. Cal destacar 
que l’afiliació sindical a Dinamarca és propera al 70%, com de fet acostuma a 
passar als models sindicals escandinaus, una afiliació alta si la comparem amb 
la que hi ha a l’Estat espanyol, propera al 18%.

Aquesta cultura i també els entrebancs econòmics els ha portat a un mercat de 
treball orientat a les necessitats i no a la regulació. Orientat a la cerca de soluci-
ons concretes adaptades a cada moment. Els interlocutors socials s’han con-
vertit en protagonistes, junt amb els ens locals –gestors en part de les políti-
ques públiques d’ocupació– i els Consells Regionals del Mercat de Treball, que 
han anat rebent competències i recursos públics per prioritzar les accions des-
tinades a combatre l’atur o, senzillament, la política regional d’ocupació, en un 
model de concertació social amb força flexibilitat territorial.

Aquesta lògica de concertació social té lloc, alhora, en un marc evident de 
consciència col·lectiva del que comporta la cogestió del mercat de treball en-
tre interlocutors socials –patronals i sindicats– i poders públics. Cogestió que 
neix d’una tradició, però també d’un model de transparència que genera infor-
mació i coneixements únics –que no unívocs– del mercat de treball que perme-
ten identificar necessitats de forma ràpida i fiable. Això afavoreix un marc de 
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solucions creatives, d’implicació corporativa i de presa conjunta de decisions 
que genera un mercat tan flexible com segur en termes generals.

S’exposa aquest model perquè, en el fons, els reptes de futur que planen sobre 
el mercat de treball no poden ni han de venir, només, de la regulació i les políti-
ques públiques, sinó de l’avenç en un model de negociació col·lectiva, de gestió 
dels conflictes laborals i de concertació social fonamentat en aquest apodera-
ment dels agents, capaços de portar sovint les solucions per i entre ells.

La qualitat del mercat de treball, la recuperació percebuda o subjectiva, ha de 
venir d’un plantejament més contributiu i cooperatiu que distributiu dels inte-
ressos. Contributiu i cooperatiu posant a sobre la taula com a element essenci-
al la competitivitat i la productivitat, i a partir d’aquí, construir els instruments 
que permetin maximitzar-les. Exigint-nos espais de concertació, co-construc-
ció de les polítiques públiques i de negociació amplis, però alhora, exigint a 
tothom els nivells de maduresa que aquests models exigeixen a tothom.

Per això, situar-nos sobre la tensió permanent de drets o beneficis no ens aju-
da, i cal situar indefectiblement el repte comú i a partir d’aquí construir la res-
ta. Modificant l’estructura de negociació per retornar instruments a les parts, 
promoure les unitats d’acció sindical al mateix temps que les unitats d’acció i 
consens empresarial, en què els petits participin de les grans decisions que de-
fineixen el seu mercat de treball. Quin sentit té un model en el qual la verticali-
tat de regulació del mercat de treball és de les més grans de la UE, és a dir, la 
capacitat de negociació de condicions de treball dels agents és molt gran i fa 
d’ona expansiva a tothom, però alhora, hi ha molts treballadors que no hi par-
ticipen afiliant-se o bé, les petites i mitjanes empreses no hi participen activa-
ment amb la seva visió.

El món del treball ens situa molts reptes. De fet, hi ha qui pronostica la pèrdua 
del treball com a instrument essencial per a la redistribució de la riquesa. Fins i 
tot hi ha qui pronostica que l’avenç en la Indústria 4.0 i la robotització ens per-
metrà que per mitjà d’una sobrepressió fiscal a la tecnificació obtinguem el sos-
teniment del benestar.

Però això, des d’un punt de vista pragmàtic, és poc realista. Es fa difícil pensar 
que no evolucionarem les nostres necessitats cap a la creació de societats que 
justament el que faran és crear treballs més enriquidors per a les persones, tot 
deixant de fer aquells que aporten poc valor a la persona. Permetre molt millor 
el projecte vital a partir de la creació de llocs de treball més vitals, més centrats 
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en allò que aporten les persones a les societats, i que ens ajudin a dissociar més 
la idea de treballador-màquina. De fet, si fa uns anys ens haguessin explicat que 
el tercer sector social, centrat en l’atenció de persones, ocuparia a Catalunya 
gairebé 100.000 persones, no haguéssim donat crèdit, i ara és ja una realitat.

Podria el món desenvolupat perviure a mitjà termini en un escenari de destruc-
ció massiva de llocs de treball? La resposta és que no, atès que això comporta-
ria com hem vist un problema gravíssim de sostenibilitat del model de benes-
tar i del sistema de pensions, i un creixement exponencial de les polítiques de 
protecció social per cobrir les necessitats de la ciutadania.

Segurament, el treball és l’eina menys dolenta que hem gestat per afavorir la 
redistribució de riquesa i d’oportunitats, i també de valors. I ho ha de continuar 
sent. I segurament haurem d’aprofitar les oportunitats que ens ofereix el pro-
grés per endreçar-ho. De fet, l’apocalipsi sobre la destrucció de treball i de tre-
ball de qualitat no és nova. L’aparició de la tecnificació al tèxtil anglès a les be-
ceroles de la revolució industrial va provocar l’aparició del ludisme, moviment 
organitzat contra les noves màquines que destruïen llocs de treball per cre-
ar-ne d’altres de menys qualitat i valor afegit. Més enllà de si compartim la fal-
làcia ludita o no, o que en el fons, oferta i demanda s’equilibren per la tecnifica-
ció de la producció, sembla força evident que sense treball, aquella corretja de 
transmissió que endreça les societats es perd.

En aquest context, en què el treball no desapareix, sinó que es transforma en 
altre treball, i que alhora, neix, creix i desapareix amb certa rapidesa, convé re-
orientar-hi les polítiques d’ocupació. No només això, sinó que si afegim que el 
context de creació de llocs de treball és complex, però alhora, hi afegim que 
segons dades d’atur registrat, la meitat de les persones aturades a Catalunya 
ho són de llarga durada, majors de 45 anys, i la major part, sense formació su-
perior ni professionalitzadora, els reptes es fan més immensos.

En aquest sentit ens cal aprofundir en models de polítiques d’ocupació dife-
rents. En què el pes de les polítiques actives o d’activació sigui més rellevant, 
per tal que es puguin produir vasos comunicants amb les polítiques passives, 
per semblar-nos més als països més competitius del nostre entorn. Polítiques 
d’ocupació que s’orienten a intentar apoderar la persona, ja sigui en el marc de 
les actives que coneixem o amb polítiques predistributives, en un mercat en el 
qual les persones treballaran no només en moltes empreses diferents sinó que 
ho faran en molts oficis diferents, en què pesaran més les competències que 
les professions, en què la transició entre feina i feina sigui el més curta possi-
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ble. Però també, polítiques d’ocupació que, deixant el pes a la concertació, ne-
gociació col·lectiva i co-construcció, pensi més en enfortir les persones en un 
mercat de treball complex que en falcar-les a un lloc de treball sovint de vida 
curta. Polítiques predistributives que permetin teixir un nou model productiu 
en el qual la competència no es produeixi a partir de minvar drets sinó de cons-
truir conjuntament un model sostenible econòmicament i social, aprofitant co-
operativament les nostres oportunitats, que no són poques.

Aquest model té un alt cost en polítiques públiques. De fet, el model danès el 
té, ja que obliga a altes inversions públiques tant per activar com per protegir 
els inactius. Però és el preu que s’ha volgut pagar per garantir-se eines de re-
distribució de la riquesa que tendeixin a ser efectives, qualitatives i cohesiona-
dores; un país de base emprenedora que prefereix –o considera més just– pa-
gar un alt cost fiscal per garantir que alhora és actiu i que genera feina de 
qualitat per a la majoria, en comptes d’una minsa i sempre limitada inversió en 
polítiques passives que condemnen a la pobresa estructural. Del dubte sobre si 
el treball ha de ser l’instrument fonamental de cohesió i repartiment de la ri-
quesa i les oportunitats o no, els danesos han optat per la primera opció.

La flexibilitat en el lloc de treball com a prioritat, seguit d’una seguretat en l’ocu-
pabilitat en el mercat de treball, i per últim, en darrera instància, quan el primer 
element i el segon han fallat, una alta protecció gestionada des de la proximitat 
en el món local. Tot això tutelat per un sistema de negociació col·lectiva amb 
molta tradició i eficient, que permet tutelar el conflicte social més des de la col-
laboració i cooperació que des de la confrontació, sense posicions dominants, i 
que permet que malgrat que l’estat no sempre reguli els drets al lloc de treball 
es garanteixin unes condicions laborals dignes i socialment acceptables.

Segurament, l’alta dosi de democràcia en el treball que garanteix una alta taxa 
d’afiliació sindical i un alt apoderament de la societat civil organitzada que hi con-
flueix, contribueix de manera determinant al resultat final. I tal vegada aquest és 
un escenari cap a on hauran de transitar els mercats de treball del futur.

A Catalunya, amb la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania, aprovada per 
unanimitat al Parlament de Catalunya l’any 2017, i que té per objectiu activar 
les persones per tal que deixin enrere aquelles situacions personals que els han 
fet demanar aquesta prestació de terra social, i especialment, en el seu desple-
gament, tenim una gran oportunitat per teixir les complicitats que ens han de 
portar a gestar el mercat de treball de qualitat que fa sostenible el futur del 
benestar i les pensions.
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Resum

Una regulació procompetitiva que no imposi càrregues innecessàries o desproporci-
onades i que faciliti un marc igualitari en termes d’oportunitats és clau per al desen-
volupament econòmic dels països. L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) 
és l’òrgan encarregat de garantir la qualitat normativa des d’aquesta perspectiva. 
Així, resulta essencial que pugui dur a terme la seva tasca de forma adequada. En 
conseqüència, cal garantir que disposi dels recursos necessaris així com que tingui 
una regulació adequada. S’efectuen diverses propostes en relació amb aspectes 
clau de regulació de l’ACCO. Aquestes reflexions poden tenir interès més enllà del 
cas particular de l’ACCO

1.  La importància d’una regulació procompetitiva per al 
desenvolupament econòmic

1.1.  La importància de la promoció i defensa de la competència per al 
desenvolupament econòmic

És especialment rellevant per al desenvolupament econòmic comptar amb una 
regulació adequada i també garantir que les empreses competeixen entre si. I 
és que un mercat competitiu comporta tres resultats essencials: menors preus, 
major productivitat i més qualitat i innovació.
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a. Menors preus

Probablement l’efecte més directe d’un increment de les pressions competiti-
ves en un mercat és el descens dels preus de venda dels productes i serveis del 
mateix. I és que les empreses hauran de mirar d’atraure clients amb descomp-
tes o, en cas contrari, probablement els consumidors recorreran a una altra de 
les alternatives existents en el mercat.

b. Major productivitat

Com a conseqüència del descens de preus descrit, l’excedent del consumidor 
augmentarà. Aquest fet inevitablement provocarà que la demanda d’aquest i 
altres productes augmenti donat que (i) més consumidors podran accedir a 
aquest producte i (ii) el consumidor podrà redirigir aquesta renda extra cap al 
consum d’altres productes. Això és especialment cert quan pensem en l’efecte 
que té la política de competència en els productes de primera necessitat (en la 
mesura que el seu consum és pràcticament ineludible).

A més, la competència permet a les companyies més eficients entrar als mer-
cats i guanyar quota, mentre que les més ineficients són expulsades. Aquesta 
circumstància, juntament amb la major demanda, explica l’increment de la pro-
ductivitat esperable a partir de l’increment de competència (Nickell, 1996).

c. La competència com a motor de la qualitat i la innovació

No és casualitat que, a ambdós costats de l’Atlàntic, els màxims responsables 
de la política de competència als EUA i de competència a la UE tinguin una cosa 
clara malgrat les diferències conceptuals que entre ells tenen d’aquesta disci-
plina. En particular, aquesta coincidència fa referència al fet que un mercat 
competitiu és la base per al naixement de la innovació (Hesse, 2015; Laitenber-
ger, 2015).

La competència impulsa les empreses a produir millors productes i serveis que 
els seus competidors pel mateix motiu que es veuen empeses a baixar preus 
(intentar atreure/retenir clients). En realitat, es pot innovar en els productes i 
serveis que s’ofereixen o també per mirar de guanyar en eficiència (reduir els 
costos de producció i poder així oferir els productes o serveis, rebaixats).

Tot i que resulta evident la correlació positiva entre competència i innovació 
en base als arguments exposats, en alguns moments històrics aquesta relació 
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s’ha posat en dubte. En concret, hi havia qui defensava que la innovació depe-
nia essencialment de les empreses amb més poder de mercat donat que serien 
les que més podrien invertir en I+D+I (Schumpeter, 1934, 1940). Aquesta pre-
missa, ha estat rebatuda teòricament (Arrow, 1962; Shapiro, 2012) i empírica-
ment (Geroski, 1990; Van Reenen, 1999; Aghion, 2005; entre altres). Així doncs, 
sembla ser que és el contrari: les grans empreses, en la mesura que ja ocupen 
una posició de preeminència en el mercat poden veure’s temptades a innovar 
menys en base a la creença –més o menys encertada– que difícilment un petit 
nou operador podrà fer-les trontollar. De fet, darrerament hi ha també molt 
debat en relació amb la compra de petites start-ups per part de grans opera-
dors. Aquesta pràctica podria consistir en el fet que les grans empreses opten 
per innovar menys internament i treballar més en la detecció de possibles futu-
res amenaces i, un cop identificades, simplement procedir a la seva adquisició. 
Si aquesta fos l’estratègia, se’n ressentirien tant el creixement econòmic com 
els mateixos consumidors i usuaris.

En definitiva, avui en dia hi ha un ampli consens en el sentit que un mercat 
competitiu en bon funcionament és vital perquè hi hagi innovació. I aquesta, al 
seu torn, implica un major benestar per als consumidors i usuaris en termes de 
més varietat i superior qualitat (a més de la ja apuntada millora de benestar 
derivada d’uns preus inferiors).

d. Altres efectes: redistribució de la riquesa

Així mateix, convé apuntar que hi ha estudis que assenyalen que la política de 
competència té com a conseqüència la redistribució de la riquesa dins de la so-
cietat (Hovenkamp, 2017; Khan & Vaheesan, 2017). De fet, hi ha qui indica, en la 
mateixa línia, que els perjudicis derivats d’un possible abús de poder de mercat 
afecten de manera més significativa les classes pobres (Hausman & Sidak, 
2004; Urzúa, 2013).

Fins i tot, també hi ha estudis que demostren que una major competència en 
els mercats comporta una reducció de la taxa d’atur. Si bé a priori es podria 
pensar que la cerca d’eficiència i reducció de costos podria afectar negativa-
ment el nombre de llocs de treball a curt termini, els estudis han demostrat 
que en mitjana no és així, i que a la llarga augmenten els llocs de treball (Grif-
fith et al., 2007; Fiori et al., 2012).

Sigui com sigui, més enllà de les implicacions relatives a aspectes tals com la 
redistribució o l’ocupació, el que és àmpliament acceptat és que un increment 
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de la competència està associat amb una major renda per càpita (Petersen, 
2013), i amb efectes positius en el creixement econòmic d’un país tant a curt 
termini (Gutmann & Voigt, 2014), com a llarg termini (Ahn, 2002).

1.2. La manca de regulació procompetitiva a Espanya i a Catalunya

La qualitat de la regulació és un element clau per al desenvolupament econò-
mic. Tant és així que el Banc Mundial classifica els diferents països en funció de 
la facilitat per fer-hi negocis –en alguns casos també du a terme un estudi sub-
nacional i l’any 2015 va publicar un estudi per a Espanya (Doing Business en Es-
paña, 2015)–. Resulta destacable que, entre els aspectes que analitza, hi ha el 
del grau de dificultat per iniciar-hi una activitat econòmica. Aquest valor deno-
ta singularment l’existència de més o menys barreres a l’entrada de tipus admi-
nistratiu en relació amb la mera constitució societària.

No obstant això, poden també existir altres barreres regulatòries molt relle-
vants que poden acabar impedint fins i tot la realització de l’activitat. Per posar 
només dos exemples recents, a finals d’any el Govern estatal va aprovar el RD 
1070/2017, impulsat pel Ministeri d’Hisenda, que imposa càrregues despropor-
cionades i injustificades a les plataformes tecnològiques d’intermediació d’ha-
bitatges d’ús turístic. Així, els exigia informacions que, en funció de la forma de 
dur la seva operativa, podien no conèixer (implicant aquesta obligació una càr-
rega desproporcionada, en el sentit que els comportaria dur a terme una tasca 
activa de cerca d’aquesta informació per facilitar-la a l’administració), i aspec-
tes com ara dades referents al titular de l’habitatge, la persona cessionària, el 
nombre de dies de gaudiment de l’habitatge i el número de contracte, que a 
priori no tenen rellevància fisca, resultant així tal exigència, injustificada. L’Au-
toritat Catalana de la Competència (en endavant, ACCO) va elaborar un Infor-
me de Regulació en el qual va posar de relleu aquestes circumstàncies (ACCO, 
2018).

El segon exemple, fa referència al Decret llei 5/2017, d’1 d’agost, de mesures 
urgents per a l’ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles de 
fins a nou places. Aquesta regulació, tal i com va posar de manifest l’ACCO en 
el seu Informe de regulació 31/2017 (ACCO, 2017) assumia ja un seguit de res-
triccions per accedir a l’activitat i a l’exercici que van des de disposar d’una flo-
ta de mínim 7 vehicles fins al fet que es prohibeix llogar places individuals (s’ha 
de llogar el vehicle complet). A més, l’esmentat Decret llei limita la possibilitat 
de transmissió de les autoritzacions de VTC.
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1.3.  Les autoritats de competència com a garants d’una regulació 
procompetitiva

L’ACCO, òrgan reconegut estatutàriament en l’article 154 de l’Estatut d’Auto-
nomia de Catalunya, té entre les seves funcions la de promoció de la compe-
tència que li assigna en exclusiva la Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l’Autoritat 
Catalana de la Competència (Art. 2.2).

En el marc d’aquesta funció, l’ACCO es va dotar l’any 2010 (tot just un any des-
prés de la seva creació) d’una metodologia per avaluar l’impacte competitiu de 
les normes (ACCO, 2010). Aquesta metodologia es fonamenta en l’anàlisi prin-
cipalment de tres aspectes: (i) necessitat de la regulació que imposa certes li-
mitacions a la competència, (ii) la proporcionalitat de la mateixa (que els danys 
que genera en termes de competència no siguin superiors al fi perseguit) i (iii) 
que la regulació generi la mínima distorsió possible a la competència.

Al llarg dels anys, doncs, l’ACCO –mitjançant l’aplicació d’aquesta metodolo-
gia– s’ha pronunciat en relació amb la regulació del taxi ja l’any 2012 (ACCO, 
2012), en abstracte apostant per una regulació que fes possible l’aparició de 
l’economia col·laborativa (ACCO, ES-07/2014). Un posicionament molt precoç 
del qual se n’ha fet fins i tot ressò l’FTC (FTC, 2016), sobre la regulació detallada 
dels usos del sòl (ACCO, ES-08/2014) –ara novament d’actualitat (Nació Digital, 
2018)– i sobre la regulació estatal que frena l’autoconsum elèctric (ACCO, 2016) 
entre molts altres aspectes.

I, fins i tot, l’ACCO ha intentat plantejar possibilitats per liberalitzar el sector 
del taxi (plantejant la possibilitat d’establir algun tipus de mecanisme indem-
nitzatori) i, en l’àmbit de la regulació de l’allotjament turístic, plantejar alterna-
tives al Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) en el sentit que 
la mínima distorsió exigiria almenys una prohibició dinàmica en funció de les 
circumstàncies a cada moment i no de forma permanent durant un llarg perío-
de de temps (4 anys). Ambdues propostes varen ser inicialment esmentades 
en el marc de l’ambiciós estudi (ACCO, ES-10/2016), i la relativa a l’allotjament 
va ser novament plantejada de manera més simple en document específic so-
bre regulació dinàmica (ACCO, OB 31/2016).

Així mateix, els òrgans autonòmics tenen atribuïda la facultat d’impugnar ac-
tes de les administracions autonòmiques i locals i disposicions generals de rang 
inferior a la llei, de conformitat amb l’article 13.2 de la Llei 15/2007, de 3 de juli-
ol, de Defensa de la Competència.
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Així doncs, cal destacar que procurar una regulació procompetitiva es troba 
perfectament alineat amb els principis de bona regulació en termes generals. I 
és que en ambdós casos convé, per exemple, eliminar barreres d’entrada. En 
definitiva, fer possible l’accés al mercat del major nombre possible d’empreses 
beneficia el creixement econòmic i també comporta un increment de les pres-
sions competitives que, com s’exposarà en el punt següent, també és motor 
essencial del desenvolupament econòmic dels països.

En definitiva, les autoritats de competència i l’ACCO en el cas de Catalunya són 
clau per al desenvolupament econòmic, tant per la seva funció com a garants 
de comptar amb un entorn regulatori procompetitiu com per la pròpia defensa 
de la competència.

2.  La necessària independència de les autoritats de competència en 
atenció a la seva funció de control

Tal i com s’ha exposat, una de les tasques més rellevants de les autoritats de 
competència és la d’informar públicament i fins i tot, eventualment, impugnar 
normativa que emani de diverses administracions públiques que pugui restrin-
gir la competència en territori català. És a dir, exerceix una tasca fiscalitzadora 
o de control. Aquesta circumstància implica que sovint les autoritats de com-
petència poden entrar en contradicció directa amb l’administració pública. 
Així, actua com a organisme de control.

En conseqüència, per a un correcte desenvolupament d’aquestes funcions re-
sulta imprescindible garantir-ne la seva independència. Aquesta mateixa carac-
terística també és àmpliament recomanada o, en certa manera exigida, per di-
ferents organitzacions internacionals.

Per tal que aquesta independència sigui realment efectiva, caldria seguir les 
recomanacions que aquests mateixos organismes emeten en relació amb (i) 
aspectes estructurals, (ii) recursos humans i (iii) recursos econòmics.

2.1. Recomanacions estructurals

L’OCDE i les Nacions Unides exigeixen la independència dels organismes de 
competència:
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“Independence is considered a highly desirable institutional characteristic for 
competition authorities. An independent agency exercises its powers and applies, 
interprets and enforces competition rules on the basis of legal and economic ar-
guments, grounded in sound competition policy principles, free from political in-
fluence or pressure” (OECD, 2015).

De fet, ja l’any 2011 les Nacions Unides recollien que més de la meitat d’aquests 
organismes ja eren independents:

“Today, increasing numbers of competition authorities around the world are ins-
titutionally independent from ministerial control [2011]. Fewer than half are de-
pendent agencies” (UNCTAD, 2011).

És previst que aquestes recomanacions per part dels organismes més relle-
vants a escala internacional esdevinguin ja una exigència en l’àmbit de la Unió 
Europea, en virtut de la propera Directiva “encaminada a facultar a las autorida-
des de competencia de los Estados miembros para aplicar la normativa con más 
eficacia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior” (Comissió 
Europea, 2017, Proposta de Directiva del Parlament Europeu i el Consell). En pa-
raules de la comissària de Competència, Sra. Vestager:

“[...] queremos que todas las autoridades nacionales de competencia puedan 
tomar decisiones de forma totalmente independiente” (Comissió Europea, 
2017, Proposta de la Comissió).

Així mateix, es destaca de forma unànime que el seu personal directiu única-
ment hauria de poder ser cessat en base a causes taxades prèviament:

“Dismissal: Where the head of the authority can be dismissed at the will of the 
head of state there may be concerns about their ability and incentive to act in-
dependently (i.e. make decisions without fear of reprisal). Thus, many jurisdicti-
ons have rules that only permit dismissal in certain limited and prescribed cir-
cumstances, e.g. due to gross misconduct, an impossibility to perform assigned 
duties, criminal conviction, breach of confidentiality or conflict of interest rules, 
etc.” (OECD, 2015).

“(d) Appointing the director-general and the board/commission members for a 
fixed period and prohibiting their removal (subject to formal review), except for 
clearly defined due cause” (UNCTAD, 2011).
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Aquest aspecte queda expressament reflectit en la proposta de Directiva es-
mentada que preveu en l’apartat d) del seu article 4.2:

“los miembros del órgano decisorio de las autoridades administrativas naciona-
les de competencia solo puedan ser cesados en caso de que dejen de reunir las 
condiciones requeridas para el ejercicio de sus funciones o hayan cometido una 
falta grave con arreglo al Derecho nacional; los motivos del cese deben ser esta-
blecidos de antemano en el Derecho nacional; no deberán ser cesados por razo-
nes relacionadas con el desempeño de sus funciones y el ejercicio de sus compe-
tencias en la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE, definidas en el artículo 
5, apartado 2” (Comissió Europea, 2017, Proposta de Directiva del Parlament Eu-
ropeu i el Consell).

2.2. Recomanacions en relació amb els recursos humans

Aquestes mateixes institucions consideren que la independència requereix de 
diferents dimensions entre les quals hi ha la suficiència de recursos, tant hu-
mans com materials.

Pel que fa referència als recursos humans, però, hi ha un matís rellevant, la di-
mensió qualitativa (a més de la quantitativa). En particular, aquestes instituci-
ons internacionals es fan ressò de l’importantíssim grau d’especialització del 
seu personal, fins al punt de concloure que els seus coneixements deriven de 
les disciplines que són més properes (economia i dret), i que l’experiència és 
per tant especialment rellevant:

“18. Flexibility: The experience of competition authorities shows that different 
measures can be put in place to make the best use of legal, economic, and/or sec-
tor expertise existing within the institution. The skills involved in cases could re-
quire expertise that goes beyond legal and economic expertise, to include also 
management, communication, public policy, business and accountancy experti-
se. These skills can be very useful in facilitating the effective functioning of the 
agency” (OECD, 2015).

“35. Competition agencies need highly qualified staff, but cannot compete with 
private sector salaries. They therefore motivate and retain their staff using other 
inducements, such as high-quality training, the opportunity to engage in acade-
mic work, and a superior work– life balance. Excess turnover can leave the agen-
cy with a surfeit of inexperienced graduates, resulting in a ‘structural personnel 
advantage’ for law firms against agencies in litigation; however, insufficient tur-
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nover can lead to stagnation. Training in areas such as project management, pro-
cedure, and communication and advocacy techniques may complement the more 
academic educational background of the lawyers and economists who dominate 
many agencies” (UNCTAD, 2011).

La retenció d’aquest capital humà qualificat condueix les Nacions Unides a ma-
nifestar la conveniència que aquestes autoritats no vegin limitats els sous que 
ofereixin pels que s’estableix en l’àmbit de la funció pública:

“(g) Exempting the competition agency from civil service salary limits in order 
to attract and retain the best qualified staff and ensure adequate good gover-
nance incentives” (UNCTAD, 2011).

En la mateixa línia, situa com una de les dificultats més significatives per a les 
autoritats de competència “joves” precisament la impossibilitat de dotar-se de 
personal suficientment qualificat:

“38. A survey conducted by ICN highlighted the following difficulties for young 
competition authorities:

(d) There were too few skilled professionals; they were either not present in the 
country or were not attracted to the agency given the civil service salary structu-
res” (UNCTAD, 2011).

2.3. Recomanacions en relació amb els recursos materials

Així mateix, també es posa èmfasi en la necessitat que els organismes de com-
petència disposin dels recursos materials adequats per al correcte desenvolu-
pament de les seves tasques:

“Level of budget/resources allocated to the authority and degree of spending 
autonomy: Sufficient financial and human resources are key to independent and 
effective enforcement of competition rules and to attracting and retaining highly 
qualified staff” (OECD, 2015).

I fins i tot subratllen que és especialment necessari no limitar els recursos de 
les autoritats de competència en els períodes de recessió econòmica, atès que 
és precisament quan resulta més necessària una correcta aplicació de la nor-
mativa de competència per prevenir més danys en l’economia:
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“Persistence during economic downturn and budgetary constraints: While coun-
tries may be tempted to cut resources of their competition authorities in times 
of economic crisis, it is important that these authorities continue to be adequa-
tely equipped to effectively perform their duties. Indeed, these may be precisely 
the periods where effective competition law enforcement is needed to prevent 
further harm and to spur economic growth” (OECD, 2015).

La proposta de Directiva abans mencionada també anirà encaminada a garan-
tir la suficiència de tots els recursos necessaris per a les autoritats de Compe-
tència. Novament en termes de la comissària Vestager:

“las normas propuestas dotarán a las autoridades nacionales de competencia de 
un mínimo de instrumentos comunes y de una garantía de aplicación efectiva, al 
velar por que: a) Actúen con independencia; b) Cuenten con los recursos financi-
eros y humanos necesarios para realizar su trabajo” (Comissió Europea, 2017, 
Proposta de la Comissió).

I, l’article 5 de la Directiva presentaria la següent literalitat:

“Artículo 5 Recursos 1. Los Estados miembros se asegurarán de que las autorida-
des nacionales de competencia tengan los recursos humanos, financieros y técni-
cos que sean necesarios para el desempeño efectivo de sus funciones y el ejercicio 
de sus competencias con vistas a la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE, 
definida en el apartado 2”.

Per últim, indicar que aquesta Directiva fins i tot preveu la investigació del com-
pliment d’aquests paràmetres. Punt 1.4.4 de la fitxa financera legislativa. (Co-
missió Europea, 2017, Proposta de Directiva del Parlament Europeu i el Consell).

3.  Mecanismes específics per garantir la independència dels organismes 
de control. L’ACCO com a exemple

Atès que les recomanacions internacionals d’independència de les autoritats 
de competència són clares, és important establir els mecanismes per fer efecti-
va aquesta independència també en l’àmbit català. En aquest sentit, a continu-
ació fem una proposta resumida dels diferents mecanismes que caldria imple-
mentar per garantir que tots aquells organismes amb funcions de control 
gaudeixin de la necessària independència efectiva. Per fer-ho, agafem l’ACCO 
com a exemple.
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3.1. Forma jurídica

La Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l’Autoritat Catalana de la Competència (Art. 
1) configura l’ACCO com un “organisme independent, que adopta la forma d’or-
ganisme autònom de caràcter administratiu”. En aquest sentit, la independèn-
cia no és total, circumstància que en fa aconsellable el seu reforç.

De fet, esdevenir un ens plenament independent es va configurar com el pri-
mer dels objectius del Pla estratègic de l’ACCO per al període 2017-2020 (ACCO, 
2017, Pla estratègic).

Aquesta circumstància no hauria d’implicar, però, aïllament. En aquest sentit, 
és important tenir present que pot ser útil poder establir els mecanismes per 
conèixer la regulació en tràmit per poder-la analitzar des de l’òptica de compe-
tència. Tot i això, com recorda l’OCDE, es pot ser independent i a la vegada es-
tablir els mecanismes de cooperació necessaris per poder no perdre aquest 
accés a informació rellevant per les tasques a desenvolupar:

“One consideration to keep in mind is that complete institutional autonomy may 
not always be desirable or practical [...]

the authority may need to be aware of proposed regulations or legislative re-
forms [...]

Of course, other mechanisms can be employed to achieve these aims without re-
quiring such linkages (e.g. laws requiring mandatory competition assessment of 
new regulations)” (OECD, 2015).

En aquest sentit, podria ser convenient que es preveiés l’obligació de demanar in-
forme a l’ACCO (amb caràcter, doncs, preceptiu però no vinculant) en relació amb 
la normativa emanada de la Generalitat. Aquest tràmit faria possible que l’ACCO 
tingués accés al projecte normatiu corresponent amb caràcter previ a la seva 
aprovació (possibilitat d’efectuar un posicionament ex ante) circumstància que fa-
cilita l’adopció de les recomanacions que eventualment pugui efectuar l’ACCO.

La noció d’independència no està tan lligada amb l’aïllament sinó davant de qui 
ha de retre comptes la institució. En aquest sentit, es pot millorar la indepen-
dència envers l’executiu concentrant la rendició de comptes en el Parlament 
de Catalunya (l’article 16 de la Llei 1/2009 ja preveu la compareixença en el Par-
lament).
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De fet, així és com està ja previst en l’article 22 de la Llei 14/2008, del 5 de no-
vembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya (organisme que comparteix amb les 
autoritats de competència aquesta funció de control).

3.2. Selecció i gestió del personal

El fet que l’ACCO es configurés de forma clara com un organisme independent 
tindria efectes pràctics positius ja que permetria una selecció del personal més 
específica i l’autogestió del mateix.

Tal i com s’ha apuntat, el personal necessari per treballar en una autoritat de 
competència és un personal amb uns coneixements molt específics, que ni tan 
sols deriven de les disciplines que li són més properes (economia i dret).

És per aquest motiu que resulta especialment rellevant que sigui la mateixa 
institució independent –si no ho és no ho pot fer– la que estableixi un procedi-
ment de selecció propi de personal. Així mateix, la seva independència també 
ha de permetre gestionar el seu personal en base a criteris com el seu rendi-
ment.

I és que qualsevol organisme que no estigui configurat pròpiament com a or-
ganisme independent estarà sotmès a la forma de funcionar prevista per al 
conjunt de l’administració pública. Una forma de funcionament que, malaura-
dament, dista molt de la flexibilitat òptima que qualsevol unitat necessitaria. 
Així per exemple, únicament es poden ascendir treballadors que ja formen 
part de la carrera funcionarial. Cas contrari, independentment de l’experiència 
i rendiment, aquells treballadors hauran de mantenir-se en l’esglaó més baix 
d’aquesta escala (únic segment en el qual està permesa l’ocupació per perso-
nal interí). I, tal i com s’ha exposat, sense possibilitat d’establir quan hi ha ne-
cessitats de personal i convocar el corresponent procediment de selecció 
(supeditat sempre al procés de selecció general que per al conjunt de la Gene-
ralitat es prevegi) i tampoc determinar materialment les matèries sobre les 
quals haurien de versar les proves per accedir a aquella institució (novament, 
les proves es correspondrien amb les previstes per a qualsevol posició dins 
l’administració de la Generalitat de Catalunya).

3.3. Suficiència de recursos

Resulta evident, i així ho reiteren els diferents pronunciaments dels organis-
mes internacionals recollits en el punt 2.3 anterior, que les autoritats de com-
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petència han de comptar amb els recursos econòmics necessaris per al seu 
correcte funcionament.

Convindria, així mateix, que la suficiència de recursos no depengués d’eventu-
als negociacions entre l’autoritat de competència i l’administració, en aquest 
cas, catalana. Ja que si fos així, la independència de la institució es veuria greu-
ment afectada.

Les tasques que desenvolupen les autoritats de competència no fan necessà-
ria l’adquisició de múltiples béns (a excepció d’alguns ordinadors i programes 
informàtics avançats per al desenvolupament de les inspeccions domiciliàries). 
Així, els recursos econòmics necessaris responen principalment a poder comp-
tar amb el nombre suficient de treballadors i amb la qualificació que les tas-
ques que desenvolupen requereix (de fet, les Nacions Unides ja han assenyalat 
rotundament que les implicacions d’aquestes funcions demanen personal amb 
una qualificació que només es pot atreure si s’exempciona l’aplicació dels lí-
mits salarials previstos per al conjunt de l’administració pública).

És per aquest motiu que a continuació s’analitza tant la suficiència en termes 
de nombre de personal com de pressupost de l’ACCO. Per fer-ho, es duu a ter-
me una comparativa amb autoritats nacionals de competència europees, de 
països petits i mitjans i autonòmiques.

Autoritats Habitants Personal Pressupost

Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía

8.338.000 36 2.852.630 €

Autoritat Catalana de la Competència 7.523.000 19 1.465.246 €

Autoritat Basca de la Competència 2.190.000 12 1.194.000 €

Bundeswettbewerbsbehörde (Àustria)* 8.633.000 34 2.480.000 €

Javna agencija Republike Slovenijeza varstvo 
konkurence (Eslovènia)**

2.065.000 27 1.200.000 €

Taula d’elaboració pròpia a partir de dades de l’INE, Banc Mundial i dades pròpies.
*Dades demanades a l’Autoritat en 2015. **Dades demanades a l’Autoritat en 2016.

Si fem una valoració ponderada observem:
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Autoritats Personal/100.000 
habitants

Pressupost/
habitants

Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 0,43 pers. 0,34 €

Autoritat Catalana de la Competència 0,25 pers. 0,19 €

Autoritat Basca de la Competència 0,55 pers. 0,55 €

Bundeswettbewerbsbehörde (Àustria)* 0,39 pers. 0,29 €

Javna agencija Republike Slovenijeza varstvo 
konkurence (Eslovènia)**

1,31 pers. 0,58 €

Taula d’elaboració pròpia a partir de dades de l’INE, Banc Mundial i dades pròpies.
*Dades demanades a l’Autoritat en 2015. **Dades demanades a l’Autoritat en 2016.

De manera gràfica:

Gràfic elaborat a partir de dades pròpies.

De la taula i gràfic anteriors se’n deriva que en termes pressupostaris, la mitja-
na/habitant, exclòs el valor de l’ACCO, se situa en 0,44 €. El valor que li corres-
pon a l’ACCO és de 0,19 €. És a dir, l’ACCO està rebent menys de la meitat en 
termes pressupostaris del que li correspondria en base a aquesta anàlisi com-
parada.

Així doncs, en termes relatius l’assignació de recursos a l’ACCO és la més baixa 
de les autoritats autonòmiques analitzades (Andalusia i País Basc) i de la dels 
països europeus contemplats (Àustria i Eslovènia). Cal destacar que aquesta 
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situació és consistent tant si l’anàlisi s’efectua en termes de personal com en 
termes pressupostaris.

En termes de personal la conclusió no és gaire diferent. Fins i tot eliminant el 
valor més extrem (Eslovènia), la mitjana se situaria en 0,45 persones/100.000 
habitants (0,67 si incorporéssim també la dada Eslovena), mentre que l’ACCO 
té 0,25 persones/100.000 habitants. Novament, es podria concloure que seria 
convenient doblar el nombre de personal amb què actualment compta l’ACCO.

4. Conclusió

Les autoritats de competència són organismes especialment rellevants per al 
creixement econòmic dels països ja que treballen en relació amb dos elements 
que hi estan positivament correlacionats: (i) la regulació procompetitiva i (ii) la 
competència efectiva entre empreses.

Sobretot la tasca associada a garantir una regulació procompetitiva requereix 
d’una independència efectiva respecte de l’administració pública. Els organis-
mes més prestigiosos internacionalment, singularment OCDE i Nacions Unides 
així com la mateixa Comissió Europea, s’han pronunciat en diverses ocasions 
sobre la necessitat que aquests organismes siguin veritablement indepen-
dents. Per tal que aquesta independència sigui efectiva cal que se segueixin les 
diferents recomanacions en matèria d’estructura, recursos humans i recursos 
econòmics.

És a dir, cal assegurar que quan es plantegi la creació d’un organisme amb fun-
cions de control com són els organismes de competència, se’ls atorgui inde-
pendència estructural de tal manera que no se’l faci dependre del mateix esta-
ment que ha de controlar. En aquest sentit, l’opció vàlida més estesa és establir 
que responen davant del Parlament de Catalunya. És a dir, es configuren direc-
tament com a òrgans parlamentaris.

Així mateix, resulta aconsellable, amb caràcter previ a la creació d’un nou orga-
nisme, comparar a escala estatal o internacional les dimensions mitjanes dels 
seus homòlegs a fi de poder anticipar els recursos humans i econòmics neces-
saris per complir adequadament amb les funcions que se’ls assigna. La dotació 
d’aquests organismes hauria d’estar almenys alineada amb la mitjana resultant 
d’aquesta anàlisi.
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Per últim, ressaltar que la independència estructural no només resulta adequa-
da per tal d’eludir possibles conflictes d’interès sinó que també té una impor-
tant implicació en termes de gestió del personal propi. I és que en cas que l’or-
ganisme no tingui caràcter independent, es veurà obligat a seguir la regulació 
prevista per al conjunt de la Generalitat.

Una regulació que encara avui en dia deixa molt poc marge de flexibilitat tant 
en termes de contractació de personal com de gestió del mateix. En particular, 
limita la incorporació de personal de forma estable a la convocatòria d’oposici-
ons per al conjunt de la Generalitat i amb un temari general. Aquesta circums-
tància comporta que un organisme sotmès a aquesta regulació no pugui con-
tractar personal tot i que en tingui necessitat, ni gestionar el personal interí 
que hi treballa ni, quan finalment es convoquen processos selectius, garantir a 
través d’un temari específic propi els coneixements que el lloc de treball espe-
cialitzat requereix.

En definitiva, els organismes de competència o per extensió els organismes de 
control podrien constituir una “prova pilot” que demostrés que l’actual forma 
de funcionar en termes de personal de les administracions públiques és especi-
alment inadequada i ineficient.
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