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7

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-
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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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Al tercer Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya celebrat el 2018 li ha per-
tocat preparar ponències i celebrar actes en un període convuls per al país i 
marcat per l’allargada ombra de l’aplicació de totes aquelles mesures que 
s’han emparat en l’anomenat article 155 de la Constitució Espanyola. La prepa-
ració i els actes de la comissió de l’Eix 7 del Congrés, dedicat a l’Estat del Benes-
tar de Catalunya, no han pogut ser alienes a aquests greus fets polítics, i segu-
rament qui revisi aquestes ponències en el proper Congrés se n’adonarà i en 
podrà tenir una visió amb la necessària perspectiva que dona el temps.

En primer lloc, a l’hora d’introduir breument el relat de l’Eix, resum i conclusi-
ons, això con les ponències presentades, és un deure necessari agrair i valorar 
les ponències que han presentat un total de 24 autors i que ajuden a donar una 
visió, ja sia de conjunt o més concreta i específica, de l’estat del nostre estat 
del benestar així com les possibles reformes amb els seus avantatges i inconve-
nients. De manera molt especial convé deixar constància del nostre agraïment 
a aquells autors a qui ens vam dirigir personalment i els vam demanar la prepa-
ració de contribucions panoràmiques o de visió generals dels diferents compo-
nents d’aquest estat del benestar que van des de l’educació i la sanitat fins a 
les polítiques de redistribució de la renda o d’ocupació. L’esforç i el resultat 
d’aquestes contribucions, a vegades sobre l’estat del benestar català i a vega-
des sobre aquest mateix estat a Catalunya, el podrà jutjar el lector en les pà-
gines que segueixen.

D’esquerra a dreta, Daniel Quer (coordinador del congrés), Ro-
ser Fernández (relatora de l’eix), Jaume Puig Junoy (president 
de l’eix), Joan B Casas (degà del Col·legi), Enric Mangas (vice 
president de l’eix) i Maurici Olivé (gerent del Col·legi).
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En segon lloc, tant els diversos actes públics de l’Eix 7 com els seus documents, 
inclosos resum i conclusions, no haurien pas estat possibles sense la dedicació 
esforçada i la bona disposició dels seus membres, Joan Gil, Francesc Planells, 
Ramon Massaguer i Lluis Bohigas, així com la decisiva i sempre positiva tasca 
de coordinació que ha dut a terme amb eficiència i amabilitat en Daniel Quer. 
Resultat de la bona dinàmica de l’equip de membres de la comissió de l’Eix 7 ha 
estat la realització de tres actes sectorials, recolzats amb l’ajuda de diverses 
comissions del Col·legi, i d’un acte final de les activitats de l’Eix amb la presen-
tació i discussió de la ponència marc del professor Vicente Ortún i María Calle-
jón. El primer acte sectorial realitzat el mes de abril de 2018 va estar dedicat a 
les polítiques de pensions i redistribució de la renda, sota la coordinació d’en 
Joan Gil, i amb la participació d’Antonio Manresa, Samuel Calonge, Ramon Sa-
bés, Federico Todeschini, Concepció Patxot, Guadalupe Souto, i Manuela 
Bosch-Príncep. El segon acte, fet el mateix mes, va ser dedicat a les polítiques 
d’habitatge, coordinat per en Ramón Massaguer i amb Joan Ràfols i Carme Tri-
lla com a ponents. I, el tercer d’aquests actes, també en el mes d’abril, es va 
dur a terme en col·laboració amb la comissió d’economia de la salut del Col·le-
gi, en el qual intervingueren Pere Ibern i Júlia Montserrat per a debatre sobre 
sanitat i serveis socials i dependència.

Us deixem doncs amb les pàgines que segueixen, conscients que l’àmbit i les 
necessitat de polítiques de l’estat del benestar són i seran canviants i necessà-
riament redefinides per l’evolució tecnològica i cultural, però també consci-
ents que l’estat del benestar és un pilar fonamental tant per a la cohesió social 
com per a un creixement equilibrat de Catalunya.

Jaume Puig Junoy 
Enric Mangas Monge 

Roser Fernández Alegre
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RESUM I CONCLUSIONS

Sessió de presentació

Data: 3 de maig 
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Plaça de Gal·la  
Placídia, 32.

Programa:

Presentació: 
Sr. Jaume Puig Junoy. Universitat Pompeu Fabra. President de l’eix 7

Presentació de conclusions: 
Sra. Roser Fernàndez. Directora general de la Unió Catalana d’Hospitals 
(UCH). Relatora de l’eix 7

“Cap a on pot anar l’Estat del Benestar a Catalunya” 
Sr. Vicente Ortún. Universitat Pompeu Fabra. Fundador i membre del Centre 
de Recerca en Economia i Salut (CRES)
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SESSIONS TEMÀTIQUES:

Pensions i redistribució de la renda

Data: 11 d’abril 
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Plaça de Gal·la Placídia, 32.

Programa:

Presentació: 
Sr. Joan Gil. Universitat de Barcelona

“Estado del Bienestar y Redistribución de la Renta: Un análisis empírico desa-
gregado” 
Sr. Antonio Manresa. Professor, Universitat de Barcelona, Departament de 
Teoria Econòmica 
Sr. Samuel Calonge. Professor, Universitat de Barcelona, Departament d’Eco-
nometria, Estadística i Economia espanyola

“Cap a un nou estat del benestar: sostenible, adequat i equitatiu” 
Sra. Concepció Patxot. Professora, Universitat de Barcelona, Departament 
d’Economia. Membre del CAEPS 
Sra. Guadalupe Souto. Professora, Universitat Autònoma de Barcelona, De-
partament d’Economia Aplicada

“Un plantejament alternatiu per mesurar l’adequació de la pensió 
de jubilació” 
Sra. Manuela Bosch-Príncep. Professora, Universitat de Barcelona, 
Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial
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“Polítiques de Renda garantida: situació a Catalunya i estratègies 
d’avaluació” 
Sr. Ramon Sabés. Analista a l’Àrea d’Avaluació de Polítiques Públiques d’Ivàlua 
Sr. Federico Todeschini. Analista a l’Àrea d’Avaluació de Polítiques Públiques 
d’Ivàlua

Sanitat i Dependència

Data: 25 d’abril 
Lloc: (Dinar-Col·loqui) Sala d’Actes del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 
Plaça de Gal·la Placídia, 32.

Programa:

Presentació: 
Sra. Roser Fernàndez. Relatora de l’eix 7, directora general de la Unió Catala-
na d’Hospitals (UCH)

“La producció eficient i equitativa de salut” 
Sr. Pere Ibern. Economista, Centre de Recerca en Economia i Salut. Universitat 
Pompeu Fabra

“El llarg i inacabat procés de desplegament de la Llei d’atenció a la depen-
dència” 
Sra. Julia Montserrat. Doctora en economia. Consultora en l’àmbit de la pro-
tecció social
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Habitatge

Data: 24 d’abril 
Horari: 18-21 hores 
Lloc: Sala d’Actes del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 
Plaça de Gal·la Placídia, 32.

Programa:

Presentació: 
Sr. Ramon Massaguer. Exgerent d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Barcelona

“La problemàtica de l’habitatge 30 anys després del 2n Congrés” 
Sr. Joan Ràfols. Economista i assessor en Urbanisme i Habitatge

“L’habitatge, punt de fuita d’eficàcia de l’Estat de Benestar” 
Sra. Carme Trilla. Presidenta de la Fundació Hàbitat3
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Resum i conclusions

1.- INTRODUCCIÓ

L’Estat del Benestar (EB) és un conjunt de polítiques consistents en la implan-
tació de transferències econòmiques o de la cobertura de serveis públics i soci-
als amb caràcter universal o selectiu, entenent que la seva cobertura podria no 
ser factible per a una part important de la població. Aquests serveis tenen com 
a finalitat maximitzar el benefici social, millorar l’equitat i cohesió social, garan-
tir unes condicions de vida adequades a la població (ensenyament, sanitat...) i 
evitar que les persones quedin desemparades en determinades circumstàncies 
de caràcter problemàtic (jubilació, malaltia, atur, incapacitat...). Solen finan-
çar-se a través d’impostos generals o cotitzacions socials, amb un grau més alt 
o més baix de progressivitat, però amb la intenció de contribuir a una veritable 
redistribució de la riquesa.

Els darrers anys, com a conseqüència de la gran recessió econòmica (2007-
2015), molts Estats tenen problemes pressupostaris i sota la pressió d’organis-
mes com la Comissió Europea i el Fons Monetari Internacional (FMI) s’exigei-
xen reformes amb diferent contingut ideològic; uns aposten per una reducció 
dels serveis socials en nom d’una imprescindible austeritat, i d’altres, al contra-
ri, veuen en la creixent disparitat entre rics i pobres un risc per a la cohesió so-
cial. En tot cas un debat que no es pot simplificar ni polititzar sense garantir la 
solvència i sostenibilitat del conjunt de polítiques de l’EB.

Generalment, es poden distingir diversos tipus de prestacions: les prestaci-
ons universals o selectives, que s’ofereixen a tota la població gratuïtament, i 
només requereixen que el beneficiari les sol·liciti (la sanitat, l’ensenyament 
obligatori...); les prestacions contributives, atorgades a persones que han co-
titzat a la Seguretat Social durant un període de cotització mínim determinat 
per la llei (el subsidi d’atur, la pensió de jubilació...); les prestacions subsidia-
des, com per exemple l’habitatge social, del qual el beneficiari només paga 
una part del cost econòmic, segons les seves possibilitats econòmiques; les 
prestacions socials, atorgades a persones que estan sota el llindar de po-
bresa i tenen recursos escassos o nuls (les ajudes que presten els menjadors 
socials, els salaris socials...).
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La política social presenta una pluralitat i heterogeneïtat de fórmules, contin-
guts i valors, fet que explica l’existència de diferents models d’EB segons el 
grau en què el sector públic s’involucra en la provisió dels serveis i prestacions 
socials, el nivell de cobertura, els principis que orienten aquesta intervenció 
(universalització dels serveis, criteris d’elegibilitat i fonts de finançament) i el 
pes específic de les diferents esferes de la societat. Els models d’EB s’han des-
crit àmpliament en la literatura econòmica.

L’EB a Espanya i Catalunya s’identifica amb el model propi dels països del centre 
i del sud d’Europa, que, a grans trets, es caracteritza per una sèrie de prestaci-
ons socials fortament vinculades al treball, com les pensions i l’atur, que coexis-
teixen amb un conjunt de serveis, finançats mitjançant impostos generals, en-
tre els quals convé destacar els destinats a l’assistència sanitària i l’educació.

La descentralització competencial de l’Estat espanyol defineix una estructura 
pròpia, tant pel que fa al finançament de les diferents polítiques com a la seva 
prestació. Així, l’Estat és el responsable d’una part molt important de la des-
pesa social, atès que en depenen les prestacions vinculades al treball (pensi-
ons i atur). Per la seva part, les administracions autonòmiques són bàsicament 
les responsables dels serveis universals d’educació i sanitat, així com de deter-
minades prestacions assistencials específiques (rendes mínimes). En darrer 
lloc, les administracions locals tenen un paper destacable en l’àmbit de l’assis-
tència social. Tot i la distribució competencial, hi ha matèries en què participen 
diverses administracions. Aquest seria el cas de les polítiques actives d’ocupa-
ció, habitatge i suport a la família.

Un tret diferencial de la prestació de serveis públics de l’EB a Catalunya sota 
cobertura pública és la seva provisió, amb igualtat d’accés per a una mateixa 
necessitat, per part tant d’organitzacions públiques, com privades o mixtes, 
sobretot sense finalitat de lucre.

Observem com l’impuls inicial de l’EB es va produir en un context de prosperi-
tat i creixement econòmic, en el qual l’Estat espanyol ha disposat dels recursos 
per invertir en aquesta missió. Constatem, a més, que quan els ingressos de 
l’Estat no han sigut suficients per sufragar les despeses d’aquestes polítiques 
s’ha acudit al finançament a través de l’augment del deute públic sota la creen-
ça que el creixement econòmic es sostindria en el temps.

Tanmateix, en l’actualitat assistim a una greu situació en la qual les finances de 
l’Estat s’han vist fortament perjudicades per la crisi econòmica. No només els 
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ingressos de les administracions públiques s’han reduït per diversos motius, 
sinó que a més els mercats financers es mostren recelosos amb l’economia es-
panyola, de tal manera que l’obtenció de finançament a través de l’increment 
del deute ha esdevingut cada vegada més costós.

No obstant això, s’aspira a aferrar-se i a mantenir dempeus l’estructura de ben-
estar erigida en temps de bonança, quan les finances de l’Estat estaven saneja-
des en bona mesura per un model productiu que ingènuament es va arribar a 
creure sòlid, sostenible i perdurable.

Així mateix, el model de descentralització de l’EB ha centrifugat el dèficit a les 
CC.AA. amb un repartiment asimètric de l’ajust pressupostari entre nivells 
d’administració pública que ha perjudicat greument el finançament de la sani-
tat, educació, serveis socials i dependència a Catalunya.

El futur de l’EB ve condicionat pel model d’economia productiva d’un país, per 
les decisions sobre les fonts d’ingressos públics, pel grau de coresponsabilitat 
de l’usuari (lluny del quimèric “de tot, de franc i per a tothom”), per l’abordat-
ge de l’economia submergida, per l’eficiència en la gestió de les despeses, i, 
per tant, sobre el model de prestació dels serveis públics, i pel rigor en la gestió 
de les finances públiques. L’EB no és perdurable ni sostenible si les decisions 
sobre el seu abast no van acompanyades de decisions sobre els ingressos pú-
blics que les han de sustentar. El repte és fer compatible un model de creixe-
ment econòmic sostenible amb un model d’EB sostenible.

Per tant, el debat sobre l’EB és un debat holístic de país que no s’escapa de 
contradiccions entre la lògica econòmica, la social i la política. L’EB és irrenun-
ciable, però s’ha de reinventar.

Les aportacions que s’han rebut intenten obrir espais de reflexió sobre reptes 
concrets en diferents dimensions de l’EB i ajudar a tenir més elements per a la 
presa de decisions responsable des d’una òptica que ens implica a tots, polí-
tics, administracions, empreses i ciutadans. I per fer-ho cal tenir autonomia de 
govern i financera.

2.-  CAP ON POT ANAR L’ESTAT DEL BENESTAR A CATALUNYA, visió general 
del professor Vicente Ortún (UPF) i María Callejón (UB)

La hipòtesi de partida és que la qualitat institucional dels països passa perquè sigui 
individualment atractiu el que socialment ho és. No més Estat sinó millor Estat.
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A partir d’aquí és fonamental encertar en la forma de gestió de la producció de 
serveis en espècie de l’EB i de les condicions regulatòries que han de permetre 
millorar l’impacte de l’EB. L’efectivitat de les polítiques públiques, fiscals i des-
pesa, és clau per a la sostenibilitat de l’EB.

No hi ha cap contradicció entre l’augment de la productivitat i la competitivitat 
de les empreses d’un país i la consolidació del seu EB. L’EB és compatible amb 
l’eficiència dinàmica orientant-lo al workfare, ja que la seva sostenibilitat de-
pèn del nombre i productivitat dels futurs treballadors i contribuents.

De l’estudi dels determinants de la despesa social i el seu impacte en el creixe-
ment econòmic dels països actualment desenvolupats des de finals del segle 
xviii, es conclou que el gran avenç de la despesa social s’explica per la demo-
cratització de les societats, l’envelliment de la població i el creixement de la 
renda. L’EB s’ha desenvolupat millor en aquells països amb major homogeneï-
tat social, en els quals ha resultat més fàcil simpatitzar amb la situació de ne-
cessitat d’un tercer.

Perquè l’EB sigui efectiu cal centrar l’atenció en: 1. Què i com es gasta: les pres-
tacions públiques són per a tots, però no són totes; ens falten atencions efecti-
ves i ens sobren atencions inadequades. 2. Com es decideix: la legitimitat del 
paquet de prestacions que s’estableixi depèn d’una major transparència dels 
processos decisoris. 3. Com es finança: les bases impositives molt sensibles (les 
que poden emigrar o deslocalitzar-se) s’han de gravar menys que les poc sensi-
bles; ser una mica regressiu resulta millor que no ser-ho en absolut i facilita 
majories parlamentàries.

A l’Estat espanyol ha dominat una resposta lineal a la crisi per recuperar la con-
fiança internacional. En el camp de les pensions s’ha satisfet a la Unió Europea 
i s’han ajustat les pensions futures a les cotitzacions previstes mantenint el seu 
pes entorn del 12% de PIB en les darreres dècades. En la resta d’àmbits de l’EB 
no ha existit una estratègia clara de reforma.

El balanç EB Espanya/Catalunya és matrícula d’honor en Sanitat, aprovat just 
en Educació, suspens en Polítiques Actives d’Ocupació, Habitatge, Lluita con-
tra la pobresa i Finançament. En Pensions s’ha acomplert amb les exigències 
de la Unió Europea.

Les tres grans recomanacions de polítiques que els autors del World Inequality 
Report 2018 formulen són: major progressivitat impositiva; registre global en 
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què consti la propietat dels actius financers (antídot al blanqueig de capitals, 
l’evasió fiscal i la creixent desigualtat); millor accés a l’educació i les ocupaci-
ons ben remunerades.

En els països desenvolupats l’educació constitueix la variable més explicativa 
de l’estat de salut que juntament amb la renda són els factors més explicatius 
de l’EB. L’educació com a inversió en capital humà és la que pot permetre a un 
país millorar la seva productivitat i consolidar la seva cohesió. Una millor edu-
cació es correlaciona no només amb el fet d’estar ocupat amb sous més alts i 
millor salut sinó també amb major confiança en la societat, més efectivitat en 
l’actuació política i participació més elevada en les tasques de voluntariat soci-
al. Per igualar les oportunitats cal centrar-se en l’educació preescolar i la primà-
ria complementada amb una despesa social centrada en els nens i nenes amb 
major risc d’exclusió.

Clau també és reformar les polítiques actives d’ocupació. Cal activar els aturats 
des del primer moment, formació especialitzada adaptada a cada aturat, as-
sessoria en la cerca d’ocupació, reforma del sistema públic d’ocupació amb pri-
oritats clares per encertar en les polítiques més eficients.

Tanmateix, l’èmfasi es posa en el paper de l’Estat. Sense un Estat eficaç els paï-
sos fracassen. Segons Charron et al. (2015), els tres factors que determinen les 
diferències en la qualitat de la governança entre països són: 1. Una gestió públi-
ca professional amb una separació estricta entre les carreres de polítics i funci-
onaris; 2. Descentralització i autonomia en la gestió dels recursos humans; i 3. 
Transparència entesa com l’accés a la informació pública (sense publicitat ni 
amagant els mals resultats) i llibertat de premsa.

L’Estat espanyol ha de millorar la gestió pública. Ha arribat el moment d’intro-
duir en un horitzó de 30 anys la idea i pràctica de la competència per a la com-
paració en qualitat (universitats, centres educatius, centres sanitaris...) sense 
la necessitat dels mercats. No hi haurà millor gestió pública sense una millor 
política, una millor governança, un concepte que inclogui la revisió del finança-
ment dels partits polítics, la responsabilitat, la resolució dels conflictes d’inte-
ressos i la professionalització i independència de les funcions executives del 
sistema. La racionalitat tècnica i la legitimitat social dels processos de decisió 
requereixen un bon govern.
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3.- ANÀLISI I REPTES DE L’ESTAT DEL BENESTAR

a)  SANITAT – La producció eficient i equitativa de salut, pel professor Pere 
Ibern (UPF)

Hi ha tres missatges clau a considerar davant l’eficiència i l’equitat en un sis-
tema de salut. El primer, la seva definició i el context de criteris i principis que 
el fan possible. La segona, conèixer amb precisió mesures explícites d’efici-
ència i equitat, tractant d’agregar la informació disponible per treure’n con-
clusions clares (una de les dimensions clau de l’eficiència és la productivitat 
dels serveis de salut). Tercera, la necessitat d’establir consensos per tal que 
les decisions públiques siguin fermes i permetin una aplicació satisfactòria. 
Sense consensos, la proclamació d’eficiència i equitat com a principis del sis-
tema de salut acaba essent tan sols una retòrica fruit de l’oportunisme polític 
del moment.

L’objectiu més obvi d’un sistema de salut és obtenir un bon nivell mitjà de salut 
(una millor esperança de vida en bona salut). Tanmateix, si tenim en compte 
que els punts de partida són diferents cal considerar un altre objectiu: oferir 
oportunitats equivalents per a la salut.

Això vol dir preocupar-nos per millorar les condicions que la determinen. La 
producció de salut cal comprendre-la des d’una perspectiva diferent a la con-
vencional, convé pensar en termes col·laboratius. No és tant que hi ha una que 
produeix i un que rep el producte. En la mesura que la producció de salut és 
fruit de la interacció dels determinants de la salut convé posar l’èmfasi en ca-
dascun d’ells, en la seva contribució i en la capacitat que aportin una major efi-
ciència i equitat a la salut i benestar de la població. Cal centrar-nos, doncs, en 
aquells determinants modificables: els hàbits saludables (economia del com-
portament), l’entorn físic, l’entorn econòmic i social (Pla Interdepartamental 
de Salut Pública-PINSAP), i els serveis de salut des de la perspectiva de la de-
manda (finançament, prestacions i accés), de l’oferta (provisió de serveis, or-
ganització, propietat, contractació), i des de la interacció entre oferta i dema-
nada (sistemes de pagament i preus, pressupostos i fixació de prioritats).

Com a objectius últims d’un sistema de salut hi ha tres opcions: 1. Aconseguir 
els guanys en salut més importants amb una aportació de recursos determina-
da, sense tenir en compte si això vol dir concentrar els guanys en un grup soci-
al; 2. Aconseguir la distribució més justa de salut amb una aportació de recur-
sos determinada, sense tenir en compte el nivell actual de salut assolit; 3. 
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Aconseguir un equilibri adequat entre els guanys en salut per a una aportació 
de recursos determinada sotmesa a la restricció de distribuir de forma equitati-
va els guanys en salut en grups socials. La rellevància de posar-nos d’acord en 
quina d’aquestes tres perspectives adoptem resulta fonamental per enfocar 
qualsevol orientació que representi una innovació i millora sobre la forma de 
producció de salut actual.

Els principis que fonamenten una opció equilibrada entre eficiència i equitat 
són: a) Responsabilitat individual (persones responsables de la seva vida i dels 
comportaments que afavoreixen una bona salut); b) Equitat (vetllar perquè la 
distribució de la longevitat i qualitat de vida sigui acurada entre la població); c) 
Eficiència (procurar el major valor per als recursos disponibles per a la salut; el 
criteri d’eficiència en termes dinàmics és la sostenibilitat); d) Professionalisme 
(les decisions dels experts en l’àmbit clínic i del govern tenen un impacte en la 
salut dels ciutadans); e) Transparència (els procediments col·lectius de decisió 
sobre l’assignació de recursos han de ser coneguts i fruit d’un debat públic).

Els principis d’equitat i eficiència s’han considerat sovint com un dilema. Al 
sector salut aquesta consideració ens cau més lluny. Una distribució de la sa-
lut més equitativa és un objectiu al qual una producció eficient de salut hi ha 
d’acabar contribuint. El que busquem és millor salut i menys diferències evi-
tables de salut.

S’ha demostrat que l’única manera satisfactòria de garantir la cobertura del 
risc d’emmalaltir és l’assegurança social obligatòria per als ciutadans finançada 
públicament de forma majoritària, convivint amb l’opció d’assegurança com-
plementària privada que majoritàriament serà duplicada.

L’objectiu final de tota política sanitària descansa sobre la millora de la salut 
poblacional i el benestar individual. L’any 2006, la Unió Europea va considerar 
que els sistemes de salut són un pilar de la protecció social, de la cohesió i de la 
justícia social, i assenyala que la universalitat, l’accés a l’assistència sanitària de 
qualitat, l’equitat i la solidaritat són els valors europeus compartits. En aquest 
marc i en el seu desenvolupament és on es fonamenta la política sanitària des 
d’una perspectiva dels fets i les decisions públiques.

Tanmateix, l’adopció de decisions públiques en relació amb aquests valors es-
sencials requereix un consens polític i social. Cal, doncs, una política sanitària 
basada en el consens per tenir un sistema eficient i equitatiu. I saber allò que 
funciona amb un criteri expert i objectiu ha d’ajudar a millor les decisions.
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A Catalunya la Comissió de Salut del Parlament va acordar el febrer del 2013 
impulsar els treballs per disposar d’un document de bases per a un Pacte Naci-
onal de Salut en el marc d’un model propi. Hi van participar els grups parla-
mentaris i el conjunt d’agents del sector. Es van prendre com a referència els 
blocs que segons l’OMS han de constituir un sistema sanitari: finançament i 
cobertura, professionals, prestacions i catàleg de serveis, model de serveis, 
avaluació i transparència i governança, i se n’hi van afegir dos més: recerca i 
innovació i compromís ciutadà.

Al mateix temps, el Consell Assessor per a la Sostenibilitat del Sistema Sanitari 
(CASost), un dels consells assessors del President de la Generalitat, emetia un 
conjunt d’informes que establien pautes i recomanacions regulatòries amb l’ob-
jectiu d’impulsar canvis per a la millora de l’eficiència i l’equitat en entorns com 
l’assegurança privada, la contractació pública o el mercat farmacèutic, incorpo-
rant una perspectiva comparada sobre les opcions preses en altres països.

Des del coneixement expert tot està escrit, i el que manca és el consens polític, 
i sense consensos, no es pot avançar efectivament i de manera sostenible en 
l’equilibri de la funció de producció eficient i equitativa en salut.

En l’àmbit de la Sanitat s’inclou la reflexió sobre l’abordatge de l’Alzheimer a 
Catalunya, la seva implicació sanitària, econòmica i social per part d’Antoni 
Gelonch de la Fundació ACE.

És evident que estem assistint a importants canvis demogràfics i econòmics, 
que probablement s’acceleraran amb el pas del temps. Aquests canvis antici-
pen una societat catalana avançada però molt envellida, i per tant, afectada en 
un grau significatiu per malalties neurodegeneratives, cada cop més cronifica-
des, i sustentada per una estructura productiva i economicofinancera més fe-
ble.

Les estadístiques demostren que la demència constitueix la principal causa de 
discapacitat i dependència de les persones grans, i comporta una morbiditat i 
una mortalitat molt importants, la qual cosa suposa un cost econòmic, social i 
sanitari de primera magnitud. Al voltant del 6% de les persones més grans de 
60 anys pateixen la malaltia d’Alzheimer (MA), una xifra que puja al 9,6% entre 
les persones majors de 70 anys, i es calcula entre el 20 i un 40% de les persones 
majors de 80 anys.
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Segons dades de l’OMS i els diferents Reports anuals de l’Alzheimer’s Disease 
International, l’Alzheimer produeix un increment de costos de l’atenció cròni-
ca per als governs i les comunitats, i una pèrdua de productivitat per a les eco-
nomies. L’anàlisi dels costos directes, indirectes, intangibles, formals i infor-
mals associats al diagnòstic, tractament i assistència als malalts d’Alzheimer 
ens aporta informació per actuar preventivament. Conèixer la magnitud del 
repte econòmic i social és la primera condició per guanyar-lo.

Així mateix, cal tenir clar qui exerceix la funció de cuidador i quines són les ca-
racterístiques d’aquests cuidadors. L’emergència de nous models familiars pot 
conduir a una major soledat i majors riscos d’aïllament social.

L’important caràcter estructural dels factors demogràfics, socials, econò-
mics, culturals i polítics que impacten en els afectats, les seves famílies, i 
sobre la societat en el seu conjunt, fan i faran ineficaces i inviables les solu-
cions improvisades, resultat de les polítiques de les administracions públi-
ques canviants i amb objectius a curt termini, i obligarà a desenvolupar es-
tratègies i polítiques globals de consens, preventives i de llarg abast 
temporal.

Caldrà desenvolupar eines de prevenció primària (control factors de risc/hàbits 
de vida saludables/estimulació cognitiva) i/o secundària (estimulació cognitiva) 
que evitin o endarrereixin l’aparició de la malaltia, eines d’ajuda mútua, de res-
ponsabilitat social i col·lectiva, conscients que en la perspectiva 2050, ens en-
frontem a unes despeses totals que oscil·laran entre els 7.000 i els 7.700 mili-
ons d’euros a Catalunya, i aquest és un repte econòmic, social i cultural que la 
societat catalana, en el seu conjunt, s’ha de plantejar i intentar guanyar. L’apos-
ta per l’avaluació i la recerca del model seran clau per abordar estratègies i ori-
entar les polítiques públiques.

b)  SERVEIS SOCIALS I DEPENDÈNCIA - El llarg i inacabat procés de 
desplegament de la Llei d’atenció a la dependència, per Júlia Montserrat

Després de més de 10 anys del desplegament de la Llei 39/2006, de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència 
(LAPAD), de manera subtil i sense debat pressupostari, mitjançant l’aplicació 
de les mesures d’estabilitat pressupostària del RDL 16/2012 assistim a la “refun-
dació de la LAPAD”, configurant una “LAPAD disminuïda”, la qual retalla drets 
de les persones beneficiàries, rebaixa l’oferta i la qualitat assistencial, redueix 
el pressupost destinat a l’atenció a la dependència i incrementa els ingressos a 
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través dels copagaments. L’única mesura positiva que inclou és l’extensió de la 
prestació de “l’assistència personal” a tots els graus de dependència.

El gruix de les retallades va recaure en les prestacions econòmiques (-4%), es-
sent la prestació econòmica de cuidador familiar la més afectada. Pel que fa a 
les prestacions en serveis, en conjunt no disminueixen però el detall nostra 
que sí ho fan la teleassistència i el servei d’atenció domiciliària (SAD), reflex de 
les retallades pressupostàries que van patir les corporacions locals.

L’indicador de despesa d’atenció a la dependència d’Espanya en el 2015 és de 
0,8% sobre el PIB i representa aproximadament la meitat del que gasta la mitja-
na de països de l’OCDE (1,7%).

Entre els problemes més punyents cal assenyalar el de la gestió dels “llimbs 
de la dependència”, que provoca malestar als usuaris que tot i tenir dret a 
gaudir de prestacions, veuen com passa el temps sense poder tenir accés al 
servei o prestació econòmica que els correspon. La simulació del cost que 
representaria reduir a la meitat la llista actual de persones que estan en els 
“llimbs” significaria un increment de 1.521 milions d’euros a l’any al conjunt 
de l’Estat espanyol.

El marc regulador de la Llei és rígid i deixa poc marge d’actuació a les Autono-
mies perquè puguin desenvolupar el seu propi model de prestacions, proba-
blement més adequat a les característiques dels seus usuaris.

La Llei ha vingut acompanyada d’un model de finançament clarament insufici-
ent que dificulta el seu desplegament. Les Autonomies assumeixen el dèficit 
econòmic resultant d’un model mixt de finançament, i hauran de continuar 
augmentant els seus pressupostos destinats a l’atenció a la dependència, en 
major proporció a la que els tocaria fer-ho en un sistema madur, si volen acce-
lerar la reducció del nombre de beneficiaris en llista d’espera.

La simulació realitzada del que significaria equilibrar el finançament de l’AGE 
amb el de les Autonomies incrementa en 1.664 milions d’euros la xifra actual-
ment aportada per part de l’Estat. Així mateix, moltes veus acreditades recla-
men la revisió del model de finançament de la LAPAD per tal que les Autonomi-
es, a més de més recursos, tinguin un major marge de maniobra en la gestió i 
no hagin d’estar supeditades a demanar mensualment a l’AGE els recursos ne-
cessaris per fer funcionar el Sistema.
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El Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència haurà d’estabilitzar-se 
abans d’afrontar els reptes del futur immediat de l’entrada massiva en l’edat 
de jubilació dels components de la generació dels baby-boomers.

A fi de poder resoldre el progressiu gap entre necessitats i oferta de serveis 
d’atenció a la dependència, cal passar de polítiques reactives a polítiques pro-
actives per tal de preveure i promoure l’autonomia personal.

c)  EDUCACIÓ – L’educació i el coneixement, factors dinamitzadors centrals de 
la societat i la nova economia, de J. Mateo

La incertesa de viure en un món en canvi continu complica la fixació dels objec-
tius formatius i de les polítiques educatives.

El concepte estratègic de la societat del coneixement està associat a la re-
volució tecnològica en què estem immersos i requereix alts nivells de conei-
xement de qualitat, compartit per grans sectors de la població, i una alta 
capacitat per gestionar-los competentment. Cal dissenyar nous planteja-
ments metodològics i enfocaments pedagògics per tal de presentar el co-
neixement de manera integrada, facilitant-ne la comprensió holística i orien-
tant-lo a la interpretació i intervenció en contextos reals cada vegada més 
sofisticats, guiant-se per un profund compromís ètic i un ampli exercici de 
responsabilitat.

El coneixement és la base de la nova economia, i tan important és la creació de 
coneixement com la seva gestió i distribució entre els ciutadans. Aquí rau la 
importància dels sistemes educatius com a gestors de la construcció i distribu-
ció del coneixement entre la població.

El canvi de paradigma pivotarà fonamentalment en l’aprenentatge, en el 
desenvolupament competencial de les persones, en la capacitat d’aprendre a 
aprendre, en la capacitat d’emprar el coneixement en contextos específics i en 
resposta a demandes específiques.

D’aquí que les tendències actuals d’ocupació estan posant en dubte el vincle 
llargament consolidat entre educació formal i ocupació i, reforcen l’aposta 
per l’educació al llarg de tota la vida com a pedra angular de les polítiques 
educatives.
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La mobilitat constituirà un dels eixos de l’educació moderna. Per fer-la possible 
caldrà intensificar la formació plurilingüe i pluricultural dels nostres estudiants, 
però també caldrà tenir en compte que els nous models de coneixement i 
transferència de competències requeriran noves formes de reconeixement, 
validació i avaluació d’aprenentatges.

En aquest context, la innovació com a cultura de funcionament ordinari esdevé 
un factor fonamental en el procés de repensar com han d’evolucionar els siste-
mes educatius en el futur.

L’educació és un bé públic i un dret individual i cap Estat modern no pot defu-
gir la seva responsabilitat. Tanmateix, la noció de l’educació com a bé comú 
reafirma la dimensió col·lectiva de l’educació com una empresa social compar-
tida. El sistema ha d’oferir oportunitats a tothom i al llarg de tota la vida, i els 
subjectes no tan sols han de contemplar el seu dret a l’educació sinó també la 
seva obligació a formar-se.

Si observem els indicadors d’equitat i excel·lència, podem constatar que el 
nostre nivell d’equitat pot competir perfectament amb el d’altres països de la 
nostra zona econòmica. No passa el mateix amb l’excel·lència. Aquí encara hi 
ha camí per recórrer i aquest constituirà un dels objectius estratègics per als 
propers quatre anys. Podem afirmar que tenim un sistema de qualitat, però no 
d’excel·lència.

Quant a la nostra capacitat de resiliència (potencial per revertir en positiu una 
situació negativa), Catalunya és un dels països de l’OCDE en què la puntuació 
ha crescut més. Si aquest potencial de creixement es manté, ens permetria si-
tuar el nostre sistema educatiu en posicions capdavanteres en un període rela-
tivament curt (10 anys).

Cal esmentar com un altre element de qualitat del sistema la nova aposta per 
la formació dual, en el projecte educatiu de la qual participen el centre educa-
tiu i les empreses de forma mancomunada, compartint objectius formatius, i 
en què els alumnes reben una formació integrada i una compensació econòmi-
ca per part de l’empresa. Tot i així encara no representa el 10% del sistema de 
formació professional, quan en els països europeus amb sistemes productius 
més competitius i eficients pot superar el 40/50%.

Entre els objectius estratègics del sistema per ajudar a definir les polítiques so-
cioeducatives els propers anys s’apunta: evolucionar d’un 40% de matriculats 
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en cicles formatius de grau mitjà i un 60% en el batxillerat a un 60% i 40%, res-
pectivament; incrementar en 5 punts durant els propers cinc anys l’indicador 
d’alumnes que es graduen a la finalització de l’ESO, i els que ho fan a l’edat que 
els correspon; reduir la taxa d’abandonament almenys fins al 10% en els pro-
pers cinc anys; millorar simultàniament la disminució del percentatge d’alum-
nes situats en la franja baixa de l’escala de rendiment, però molt especialment 
incrementar els de la franja alta, i mantenir el procés d’acostament a les puntu-
acions dels sistemes capdavanters d’Europa i dels països de l’OCDE; aconse-
guir una FP atractiva, flexible i harmonitzada amb altres models formatius del 
sistema educatiu, amb el mercat laboral i amb la trajectòria professionals de 
les persones.

En l’àmbit de l’Educació s’inclou la reflexió sobre la cobertura pública de la 
cura de nens menors de 3 anys per part de Mireia Borrell.

De la valoració de l’impacte de la Llei 5/2004 de creació de llars d’infants de 
qualitat adreçada a incrementar la cobertura pública de la cura de nens me-
nors de 3 anys, s’observa que la mesura alleugereix el gap sobre la participació 
socioeconòmica entre les famílies d’ingressos més baixos i més alts però per-
sisteix en determinats subgrups. Bàsicament en nens els pares dels quals te-
nen nivells d’educació més baixos, o de famílies de baixos ingressos en què la 
mare treballa a temps parcial o està a càrrec de la casa.

D’aquesta anàlisi es dedueix la importància que els governs orientin la inversió 
social quan els nens són petits des d’una visió holística i no només des de la de 
l’oferta educativa. Els factors d’adhesió al programa responen a qüestions so-
cials i culturals, econòmiques i d’ocupació...

Cal socialitzar el valor de l’educació per garantir la igualtat d’oportunitats i ga-
rantir el dret als infants de 0-3 anys i atendre les necessitats de les famílies i les 
noves realitats socials.

d)  HABITATGE – L’habitatge, punt de fuita d’eficàcia de l’Estat del Benestar, 
Carme Trilla i Jordi Bosch

La política d’habitatge constitueix un dels pilars imprescindibles de l’Estat del 
Benestar per tres grans motius interrelacionats: (i) perquè es tracta d’un bé de 
primera necessitat que té un gran impacte en la qualitat de vida i el benestar 
de les persones així com en els pressuposts familiars; (ii) per la manifesta man-
ca de capacitat (o voluntat) del mercat lliure en la provisió d’unes condicions 

001-376 ponenciasEIX7.indd   27 11/07/2018   10:59:29



28

3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya

residencials adequades per a tota la població; (iii) i perquè a mesura que l’ex-
clusió residencial augmenta, la resta de polítiques públiques perden progressi-
vament eficàcia i eficiència. L’evidència científica existent sobre aquest darrer 
punt és incontestable: la manca d’un habitatge digne i adequat en termes físics 
i econòmics incideix negativament en la salut, en el desenvolupament educatiu 
dels infants i en les necessitats assistencials i de serveis socials dels membres 
més vulnerables de la llar

És especialment il·lustratiu per articular les polítiques de l’EB conèixer les múlti-
ples relacions existents entre la política d’habitatge i la resta de serveis troncals 
de l’Estat del Benestar, tant de forma general com per a determinats col·lectius 
particularment vulnerables com, per exemple, els infants o les persones grans.

L’estudi permet objectivar com els habitatges insegurs, la sobreocupació, la po-
bresa energètica, l’estrès econòmic i el sobrecost de l’habitatge, la pèrdua de 
l’habitatge i els desnonaments, la inestabilitat residencial, el sensellarisme, afec-
ten la salut, l’educació, les pensions i l’atenció a la vellesa i la igualtat de gènere.

Malauradament, a casa nostra, patim la manca de consciència que l’habitatge 
és un dels pilars de l’Estat del Benestar, i encara molta gent segueix confiant 
que el mercat garantirà la cobertura de necessitats tant quantitatives com 
d’ajust del cost. Això ens porta a viure els problemes d’habitatge com un mal 
endèmic, i a enfrontar cada nova circumstància conjuntural amb perplexitat i 
amb insuficiència de recursos i d’instruments d’intervenció

La insuficient despesa pública en aquest camp, una de les més baixes en ter-
mes absoluts i relatius de tota la Unió Europea –i, per descomptat, la més baixa 
de totes les despeses públiques de l’Estat del Benestar (salut, educació, ser-
veis socials)–, i el reduïdíssim parc d’habitatge públic i/o social, configuren un 
sistema d’habitatge pràcticament dominat per les forces del mercat lliure. I 
això situa el nostre sistema d’habitatge entre els més ineficients a l’hora 
d’atendre les necessitats de la població que per raons estructurals o conjuntu-
rals no pot fer front a les condicions que el mercat lliure imposa: preus, tipus 
d’habitatges, localitzacions, condicions financeres, etc.

Aquesta feblesa de la política, que no és altra cosa que una manca de visió glo-
bal de la situació d’allotjament de la població i una manca flagrant de previsió 
de l’evolució de la població i de la seva estructura, obliga contínuament a ha-
ver d’atendre els mals causats pel mercat, de forma improvisada, parcial, insu-
ficient i insatisfactòria. I suposa, en qualsevol cas, unes càrregues que també 
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acaben recaient sobre uns pressupostos públics que, si haguessin posat el 
focus inicial sobre l’habitatge digne n’haurien assegurat o millorat en gran ma-
nera l’eficiència.

Canvis en la problemàtica de l’habitatge a Catalunya en els últims 30 anys, Joan 
Ràfols

A diferència d’altres polítiques públiques, la política d’habitatge es dona en 
un context de mercat i la bondat i eficàcia de les mesures dissenyades i im-
plementades dependrà del coneixement que es tingui del funcionament dels 
mercats i de la seva dependència i interrelació amb l’evolució de l’economia 
del país.

La crisi econòmica iniciada el 2007 ha reduït la renda familiar de moltes llars i 
un nombre important de casos d’atur de llarga durada ha portat a una part de 
les famílies a nivells d’ingressos per sota dels mínims de subsistència. La situa-
ció d’emergència en matèria d’habitatge ha tingut àmplia repercussió en la 
percepció pública del problema de pèrdua de l’habitatge, ja sigui en compra o 
lloguer. No obstant això, les estadístiques de desnonaments per execucions 
hipotecàries i per falta de pagament del lloguer no són els indicadors sobre la 
bondat de les polítiques d’habitatge, però probablement sí de les polítiques 
del sistema d’assistència social lligat a l’habitatge i al manteniment de nivells 
mínims de renda familiar.

Els objectius de les polítiques d’habitatge són el creixement del parc, ajustar-lo 
al ritme de formació de famílies a mitjà i llarg termini. Simultàniament han de 
permetre la millora continuada dels serveis i dotacions del parc d’habitatges ja 
edificat i adaptar-lo als nivells socialment acceptables avui. Aquests són els 
principals objectius de la política d’habitatge en tot moment. Per assolir-los cal 
un grau important d’equilibri entre oferta i necessitats a mitjà termini per evi-
tar increments de preus netament per sobre dels costos d’edificació, ja que 
porta a situacions d’exclusió en el mercat d’un creixent nombre de famílies.

Davant la complexitat de les polítiques d’habitatge, en un context molt politit-
zat, sovint es proposen solucions senzilles per a problemes generats en mer-
cats tan complexos i canviants en el temps com els d’habitatge.
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e)  PENSIONS – Els sistemes de pensions, anàlisi comparada i reflexions de 
futur, Concepció Patxot, Meritxell Solé (UB) i Guadalupe Soto (UAB)

Les polítiques socials han demostrat ser un instrument molt valuós a l’hora de 
lluitar contra la pobresa i l’exclusió social i de garantir un nivell de benestar mí-
nim per a tots els ciutadans. D’entre totes les polítiques socials, són sens dubte 
els sistemes de pensions els que han generat més debat.

Els països més avançats de l’OCDE tenen sistemes de pensions obligatoris, ma-
joritàriament gestionats pel sector públic. No obstant això existeixen diferèn-
cies en l’organització d’aquests sistemes. A Espanya, la part més important del 
sistema públic de pensions és el sistema contributiu, finançat mitjançant les 
cotitzacions socials i gestionat per la Seguretat Social i organitzat en diferents 
règims de cotització. L’any 1991 es va posar en marxa un sistema de pensions 
no contributives finançat via impostos generals de l’Estat i gestionat per les 
CC.AA. al qual poden accedir aquelles persones que per situació d’edat o invali-
desa no tenen capacitat per obtenir rendes del treball i tampoc reuneixen els 
requisits per a una pensió contributiva, ni tenen altres fonts d’ingressos.

Tots els països han endegat en els últims anys diferents reformes dels sistemes 
de pensions per garantir la seva sostenibilitat financera, és a dir, que els ingres-
sos per cotitzacions siguin suficients per finançar les prestacions contributives 
en cada moment. A la discussió sobre la sostenibilitat financera s’afegeix la de 
l’adequació o sostenibilitat social, conformant el que s’ha anomenat el puzle de 
les pensions, o com aconseguir un sistema que sigui capaç de garantir una ren-
da suficient als jubilats i que alhora pugui autofinançar-se amb les cotitzacions 
dels treballadors. Una de les principals dificultats del disseny del sistema de 
pensions és el fet que afecta la distribució de la renda tant des d’un punt de 
vista intrageneracional com intergeneracional.

La majoria dels governs han endegat reformes adreçades a aconseguir o millo-
rar la sostenibilitat financera dels sistemes públics, amenaçada pel fort procés 
d’envelliment. Entre les mesures adoptades hi ha la d’evolucionar més cap a 
sistemes capitalitzats; endarrerir l’edat de jubilació més enllà dels 65 anys; re-
forçar el caràcter contributiu dels sistemes fent més proporcional la relació en-
tre la pensió obtinguda i les cotitzacions prèvies de l’individu al llarg de la seva 
vida laboral; introduir un “factor de sostenibilitat” per tenir en compte el dese-
quilibri entre ingressos i despeses.
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Espanya, a través de la reforma iniciada per la Llei 23/2013 va incorporar, a més 
a més del factor de sostenibilitat esmentat més amunt (previst a partir de l’any 
2019), un factor d’ajust automàtic que és l’índex de revaloració anual de les 
pensions (IRP) que afecta el conjunt de les pensions contributives ja causades, 
i que en funció dels desequilibris del sistema impedeix créixer les pensions per 
sobre d’un mínim del 0,25% anual (val a dir que a la resta de països les pensions 
s’actualitzen anualment amb l’IPC o bé amb la taxa de creixement dels salaris). 
Prèviament, la reforma de 2011 (Llei 27/2011) ja va incrementar gradualment 
l’edat normal de jubilació fins als 67 anys, augmentar el període utilitzat per al 
càlcul de la base reguladora (els darrers 25 anys), un augment del nombre mà-
xim d’anys cotitzats (37) per assolir el 100% de la pensió de jubilació i un enduri-
ment de la jubilació anticipada.

El deteriorament dels comptes de la Seguretat Social durant els darrers anys 
ha estat significatiu i ha compromès seriosament el Fons de Reserva de la 
Seguretat Social, que va arribar a assolir un 6,2% del PIB el 2011, i que havia 
pràcticament desaparegut a finals de 2017 (0,5% del PIB). La crisi econòmica 
ha provocat un increment sobtat de la taxa d’atur que provocà el creixe-
ment de les prestacions d’atur, alhora que una caiguda dels ingressos per 
cotitzacions.

Així mateix, Espanya és un dels països més afectats per l’envelliment demogrà-
fic, atès que presenta una de les taxes de fertilitat més baixes, junt amb una de 
les esperances de vida més altes. Així doncs, les mesures per garantir la viabili-
tat del sistema de pensions són especialment importants. D’entre elles, molt 
probablement l’endarreriment de l’edat de jubilació és la més adequada i justi-
ficable. Les persones vivim més, però també ens formem més, la qual cosa en-
darrereix l’entrada al mercat laboral. Així doncs resulta natural que allarguem 
el nostre període actiu.

Ara bé, aquestes mesures prenen ple sentit en un mercat laboral que funcioni bé 
i sigui capaç d’absorbir la població activa i de proporcionar llocs de treball i retri-
bucions salarials d’alta qualitat. Sembla contradictori dir que necessitem més 
contribuents a la Seguretat Social d’aquest tipus per millorar la taxa de suport 
(relació treballadors-pensionistes), quan la taxa d’atur està per sobre del 20%.

Un dels reptes que s’ha d’encarar en un futur és què pot passar amb les pensi-
ons d’aquestes generacions de joves que afronten taxes d’atur properes al 
50%, i que probablement arribaran a la seva edat de jubilació amb carreres de 
cotització molt negativament afectades per les condicions del mercat laboral.
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Tanmateix, la lluita contra la pobresa, i la cerca d’un nivell de benestar mínim 
per a tots els ciutadans no s’ha de limitar a garantir les pensions a la gent gran. 
No deixa de ser curiós que societats occidentals avançades mostrin una clara 
aversió a la pobresa de la gent gran mentre que pràcticament accepten la po-
bresa infantil i la més absoluta precarietat dels joves.

Un plantejament alternatiu per mesurar l’adequació de la pensió de jubilació, 
per Manuela Bosch (UB)

Les polítiques de reforma dels sistemes de pensions dels darrers anys s’han 
centrat a assegurar, en primer terme, que els sistemes siguin sostenibles des 
del punt de vista financer, i en un segon terme que permetin que la gent gran, 
una vegada jubilada, gaudeixi d’un nivell de vida digne i d’una independència 
econòmica. La majora de països han iniciat una sèrie de reformes encaminades 
a la consecució d’ambdós objectius.

L’adequació de les pensions s’identifica normalment mitjançant les dife-
rents taxes de reemplaçament mesurades com la ràtio entre la quantia de 
la pensió rebuda com a pensionista i els guanys laborals en l’etapa d’activi-
tat prèvia.

De diversos estudis es dedueix la regla que els ingressos de diferents orígens 
(públics i privats) dels pensionistes haurien de ser almenys del 70% dels ingres-
sos del període actiu i el 40% en el cas de considerar-se exclusivament les pensi-
ons públiques.

Admetent la manca de consens en la literatura sobre com definir pensions ade-
quades, l’autora desenvolupa un indicador d’adequació de la pensió basat en 
la cobertura de les despeses durant tota l’esperança de vida del pensionista, 
afinant més la cobertura real de necessitats del pensionista i segmenta l’anàlisi 
de la seva adequació. S’analitza l’estructura de la despesa de les persones de 
més de 65 anys via la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) en funció de 12 
grups de consum de la Divisió Estadística de Nacions Unides (COICOP). L’indi-
cador té en compte els fluxos durant la vida del pensionista i es pot calcular en 
qualsevol període d’aquest horitzó temporal. D’aquesta manera ens aproxi-
mem a una visió prospectiva.

Des d’aquesta òptica de la taxa d’adequació, la pensió pública de jubilació 
d’un individu d’edat x que es jubila en t es considera adequada en el moment 
t si el flux de la pensió és capaç d’absorbir el flux de les seves despeses bàsi-
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ques que generi durant tots els anys de pensionista. Així mateix, l’indicador 
permet obtenir la taxa d’adequació futura i per això es requereixen hipòtesis 
addicionals que permetin calcular la pensió d’un treballador hipotètic de de-
terminada edat i salari, així com l’evolució del salari i les consegüents bases 
de cotització.

La qualitat del treball a Catalunya. Relació amb el futur de l’estat del benestar i 
la sostenibilitat de les pensions, reptes de futur, Josep Ginesta

El treball no és només el menys dolent dels instruments per a la redistribució 
de la riquesa, sinó que també genera ingressos per fer sostenible l’EB, i amb ell 
el sistema de pensions, en el marc d’un model de retorn que és un valor per si 
mateix. Solidaritat entre generacions, els actius fan front a les necessitats dels 
passius. Les generacions més joves del present retornen a les generacions més 
grans del passat el seu esforç en forma d’aportació al bé comú, amb impostos i 
cotitzacions. Aquell bé comú del qual hem gaudit els actius per mitjà de políti-
ques públiques que han permès educar-nos, formar-nos i emancipar-nos.

És clau forjar un model de mercat de treball on siguin compatibles els drets la-
borals i els beneficis i la competitivitat empresarials.

L’article de Josep Ginesta, advoca per introduir una important dosi de flexibi-
litat en el mercat laboral, al mateix temps que una xarxa de seguretat per al 
treballador més forta que l’actual. Un sistema que ha de protegir el treballa-
dor, 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 
el qual empreses i sindicats estan apoderats per anar adaptant el marc de re-
lacions laborals amb l’objectiu de promoure la competitivitat de les empre-
ses i mantenir la cohesió social. És la resposta que l’autor proposa després de 
constatar que, segons diversos indicadors, la qualitat de l’ocupació a Catalu-
nya ha empitjorat els darrers anys i de preguntar-se si “Catalunya es pot per-
metre un mercat de treball que crea treballadors pobres? Podem perme-
tre’ns una economia que genera un treball que no permet projectes vitals 
estables? Podem permetre’ns un model productiu que no generi treball sos-
tenible econòmicament i socialment?”. En aquest sentit, l’autor també es 
mostra optimista amb el projecte d’introducció de l’anomenada Renda Ga-
rantida de Ciutadania a Catalunya, un nou instrument a cavall de les políti-
ques passives i actives d’ocupació que pot esdevenir clau en el comporta-
ment del mercat de treball els propers anys.
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f)  REDISTRIBUCIÓ DE LA RENDA – Desigualtat i redistribució de la renda de les 
llars espanyoles durant la crisi econòmica 2007-2015, Samuel Calonge i 
Antonio Manresa (UB)

Una de les conseqüències econòmiques més importants de la Gran Recessió 
que va començar el tercer trimestre del 2008 va ser l’augment persistent de la 
desigualtat de la renda disponible, essent les llars de majors ingressos les més 
beneficiades per la incipient recuperació econòmica (OCDE 2016).

A Espanya hi ha evidència d’un elevat nivell i augment de la desigualtat en la 
distribució de la renda primària, és a dir, els ingressos que els individus obte-
nen en el mercat per l’ús de la seva força de treball i com a propietaris del capi-
tal, durant els anys de la crisi. Això contrasta amb una distribució de la renda 
disponible més igualitària com a conseqüència de l’efecte igualador que exer-
ceixen les transferències monetàries públiques a les famílies i la imposició per-
sonal sobre la renda i el patrimoni, i una distribució encara menys desigual 
quant a la renda ampliada (“renda extendida”) que incorpora les prestacions 
socials en espècie, com educació i sanitat.

Per tant, la potència de l’efecte redistributiu del sistema fiscal es caracteritza 
per un gap molt significatiu entre la distribució de la renda primària que pro-
porciona el mercat (índexs de Gini molt elevats) i la renda disponible o la renda 
ampliada de les famílies. El gap és important, i ha crescut en els darrers anys. 
La crisi ha fet més febles els febles, i sobretot, més dependents de l’actuació 
d’un Estat que té greus problemes per finançar les polítiques de benestar.

El treball analitza l’impacte sobre la desigualtat i la redistribució de la renda 
que la crisi econòmica ha tingut sobre les llars espanyoles durant el període 
2007-2015, i també l’impacte de l’IRPF i les cotitzacions socials sobre la distribu-
ció de la renda de les llars.

L’efecte conjunt de les transferències monetàries rebudes per les famílies i els 
pagaments que realitzen via cotitzacions socials ha tingut un impacte redistri-
butiu molt notable sobre la renda de mercat. A més a més, els autors mostren 
que aquest efecte ha anat augmentant durant els anys de la crisi. El sistema de 
Seguretat Social ha estat, en conseqüència, un vector important a l’hora d’es-
tabilitzar la desigualtat de la renda, especialment per la importància quantitati-
va de les pensions
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L’IRPF ha tingut també un rol significatiu en la millora de la redistribució de la 
renda. La combinació d’una major progressivitat i major pressió fiscal, conjun-
tament amb una reducció del tractament diferencial de l’impost durant els 
anys de la crisi ha suposat millores distributives de l’impost durant una època 
dominada per un cicle econòmic advers.

En definitiva, l’IRPF i les transferències a les famílies són clau en la redistribució 
de la renda. Tanmateix, el més singular a Espanya és la desigualtat en la renda 
primària, i per tant les polítiques s’han de reorientar a prevenir la desigualtat 
allà on es genera, en la distribució de la renda de mercat.

Seria desitjable una menor desigualtat en les rendes salarials, motivada en part pels 
contractes temporals. També la reducció de l’atur juga a favor d’una menor desi-
gualtat en les rendes primàries. No obstant això, l’augment significatiu d’una major 
població relativa de pensionistes augmentarà la desigualtat de la renda primària.

Avaluació de polítiques del benestar: Renda Garantida de Ciutadania i Suport 
Municipal d’Inclusió, Ramon Sabés i Federico Todeschini (Ivàlua)

Els autors presenten les línies mestres de la prova pilot de Suport Municipal 
d’Inclusió (SMI) que durant dos anys es portarà a terme a Barcelona, sobre una 
mostra de 1.000 famílies en diferents situacions que permetin analitzar la influ-
ència de diferents variables sobre diverses situacions de partida. La prova pilot 
té un disseny experimental i l’assignació de les famílies a la renda garantida 
s’ha fet de forma aleatòria, de manera que les 1.000 famílies que acabin rebent 
l’SMI siguin similars a les que han quedat excloses d’aquesta prova pilot. 

A partir de l’avaluació de la prova pilot es busca respondre preguntes sobre 
l’efectivitat i eficiència d’una renda garantida per reduir l’exclusió social. Addi-
cionalment, també s’intenta veure si diferents tipologies de renda garantida 
són més cost-efectives, com per exemple si les rendes garantides que no limi-
ten la generació d’ingressos privats són més efectives per reduir l’exclusió so-
cial, si complementar la renda garantida amb programes d’activació fa més 
efectiva una renda garantida.

L’estudi mesurarà la influència de l’SMI en aspectes vinculats amb l’exclusió 
social, com ara el desenvolupament personal dels membres de la família, la 
participació laboral i social, la salut, els hàbits de vida i alimentaris, entre d’al-
tres, de manera similar als que s’estan desenvolupant a Finlàndia, Països Bai-
xos, Oakland i Canadà.
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L’estudi també ha presentat experiències al Canadà, als EUA (5 estats), que 
conclouen principalment que la renda garantida ha estat efectiva en la millora 
d’outcomes relacionats amb el capital humà com ara el nivell educatiu i la salut, 
i que, per contra, la reducció en la participació laboral de les famílies beneficià-
ries no s’ha reduït de manera considerable.

4.- CONCLUSIONS

1.- L’Estat del Benestar (EB) esdevé una estructura clau d’Estat de tot país que 
vol ser de progrés econòmic i social. El debat sobre l’EB és un debat holístic de 
país que no s’escapa de contradiccions entre la lògica econòmica, la social i la 
política.

2.- El principal repte és el de la Sostenibilitat de l’EB i aquest repte ve condicio-
nat pel model d’economia productiva, per les decisions sobre les fonts d’in-
gressos públics, fiscalitat i l’abordatge de l’economia submergida, per l’eficièn-
cia en la gestió de les despeses i, per tant, sobre el model de prestació dels 
serveis públics, i pel rigor en la gestió de les finances públiques. Un EB no efi-
caç basat en la generació de dèficit i l’endeutament públic no només no és sos-
tenible sinó que a més hipoteca les futures generacions.

3.- Cal avançar en models d’EB que promoguin i incentivin el treball (polítiques 
actives d’ocupació-Workfare) i la coresponsabilitat dels usuaris i ciutadans (So-
cietat del Benestar), allunyant-nos de la fal·làcia que és possible garantir-ho 
tot, de franc i per a tothom. No hi ha cap contradicció entre l’augment de la 
productivitat i la competitivitat de les empreses d’un país i la consolidació del 
seu EB. L’EB és irrenunciable, però s’ha de reinventar.

4.- No ens cal més Estat sinó millor Estat. No hi haurà millor gestió pública sen-
se una millor política i una millor governança (qualitat institucional). La racio-
nalitat tècnica i la legitimitat social dels processos de decisió requereixen un 
bon govern.

5.- Els sistemes de salut universal són un pilar de la protecció social, de la co-
hesió i de la justícia social. L’objectiu d’un sistema de salut és assolir una millor 
esperança de vida en bona salut i oferir oportunitats equivalents per a la salut. 
Això vol dir actuar preventivament per millorar les condicions que la deter-
minen i afavorir canvis en els comportaments individuals: hàbits de vida salu-
dables, entorn físic, econòmic i social (habitatge, educació, ocupació...) i ser-
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veis de salut. La sostenibilitat dels sistemes sanitaris passa, doncs, per reduir el 
risc a emmalaltir i assolir una distribució de la salut més equitativa. Equitat i 
eficiència en el sector salut no només són compatibles sinó indissociables.

Des del coneixement expert tot està escrit, i el que manca és el consens polític, 
i sense consensos no es pot avançar efectivament i de manera sostenible en 
l’equilibri de la funció de producció eficient i equitativa en salut.

6.- Després de més de 10 anys del desplegament de la Llei 39/2006, de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependèn-
cia (LAPAD), de manera subtil i sense debat pressupostari, mitjançant l’aplica-
ció de les mesures d’estabilitat pressupostària del RDL 16/2012 assistim a la 
“refundació de la LAPAD”, configurant una “LAPAD disminuïda”, la qual retalla 
drets de les persones beneficiàries, rebaixa l’oferta i la qualitat assistencial, re-
dueix el pressupost destinat a l’atenció a la dependència i incrementa els in-
gressos a través dels copagaments. L’única mesura positiva que inclou és l’ex-
tensió de la prestació de “l’assistència personal” a tots els graus de 
dependència.

L’indicador de despesa d’atenció a la dependència d’Espanya l’any 2015 és de 
0,8% sobre el PIB i representa aproximadament la meitat del que gasta la mitja-
na de països de l’OCDE (1,7%). Cal gestionar les expectatives en conseqüència 
amb les prioritats de despesa i la suficiència pressupostària sense centrifugar 
el dèficit a les comunitats autònomes

7.- L’educació com a inversió en capital humà es la que pot permetre a un país 
millorar la seva productivitat i consolidar la seva cohesió. Per igualar les opor-
tunitats cal centrar-se en l’educació preescolar i la primària complementada 
amb una despesa social centrada en els nens i nenes amb major risc d’exclusió

El canvi de paradigma pivotarà fonamentalment en l’aprenentatge, en el 
desenvolupament competencial de les persones, en la capacitat d’aprendre a 
aprendre, en la capacitat d’emprar el coneixement en contextos específics i en 
resposta a demandes específiques. Cal apostar per l’educació al llarg de tota la 
vida. La mobilitat i la innovació com a cultura de funcionament ordinari s’han 
de tenir presents a l’hora de repensar com han d’evolucionar els sistemes edu-
catius en el futur.

8.- La política d’habitatge constitueix un dels pilars imprescindibles de l’Estat 
del Benestar perquè es tracta d’un bé de primera necessitat que té un gran 
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impacte en la qualitat de vida i el benestar de les persones. La manca d’un habi-
tatge digne i adequat en termes físics i econòmics incideix negativament en la 
salut, en el desenvolupament educatiu dels infants i en les necessitats assisten-
cials i de serveis socials dels membres més vulnerables de la llar. L’exclusió resi-
dencial fa perdre eficàcia i eficiència a la resta de polítiques públiques.

9.- A la discussió sobre la sostenibilitat financera dels sistemes de pensions cal 
afegir-hi la de l’adequació o sostenibilitat social, conformant el que s’ha ano-
menat el puzle de les pensions, o com aconseguir un sistema que sigui capaç de 
garantir una renda suficient als jubilats i que alhora que pugui autofinançar-se 
amb les cotitzacions dels treballadors.

Les polítiques de pensions més evolucionades es centren no només a instaurar 
sistemes que siguin sostenibles des del punt de vista financer, sinó que alhora 
permetin que la gent gran, una vegada jubilada, gaudeixi d’un nivell de vida 
digne i d’una independència econòmica.

10.- Les polítiques de redistribució de la renda són un element clau de l’EB. Les 
polítiques d’ocupació són un dels principals instruments per a la redistribució 
de la riquesa i les oportunitats, alhora que generen ingressos per fer sostenible 
l’EB i afavoreixen la cohesió social. És clau forjar un model de mercat de treball 
en el qual siguin compatibles els drets laborals i els beneficis i la competitivitat 
empresarials. Cal avançar cap a models en què empreses i sindicats estan apo-
derats per anar adaptant el marc de relacions laborals amb l’objectiu de pro-
moure la competitivitat de les empreses i mantenir la cohesió social.

L’IRPF i les transferències a les famílies són els altres dos elements clau en la 
redistribució de la renda, i la Renda Garantida de Ciutadania a Catalunya es si-
tua com un nou instrument a cavall de les polítiques passives i actives d’ocupa-
ció que pot esdevenir clau en el comportament del mercat de treball els pro-
pers anys.

L’Estat del Benestar (EB) esdevé una estructura clau d’Estat de tot país que 
vol ser de progrés econòmic i social. L’EB és irrenunciable, però s’ha de rein-
ventar des del debat i la presa responsable de decisions públiques sobre fisca-
litat i sobre polítiques de despesa social que incentivin el treball i la corespon-
sabilitat dels ciutadans, lluny del quimèric “de tot, de franc i per a tothom”. El 
repte és fer compatible un model de creixement econòmic sostenible amb un 
model d’EB sostenible. Catalunya té la base econòmica i social per fer-ho, 
però per fer-ho cal disposar d’autonomia de govern i financera.
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ANNEX.- RELACIÓ D’APORTACIONS EIX 7

•  “Cap on pot anar l’Estat del Benestar a Catalunya”, del professor Vicente 
Ortún (UPF-CRES) i María Callejón (UB)

•  Sanitat:

-  La producció eficient i equitativa de la salut, Pere Ibern (UPF-CRES)

-  Costos directes i indirectes de la malaltia d’Alzheimer a Catalunya: un pro-
blema sanitari, econòmic i social de primera magnitud, i creixent, Antoni 
Gelonch (Fundació ACE)

-  Disseny d’un centre clínic i de recerca de la malaltia d’Alzheimer, Antoni 
Gelonch (Fundació ACE)

•  Dependència:

-  El llarg i inacabat procés de desplegament de la Llei d’atenció a la depen-
dència, Júlia Montserrat

•  Educació:

-  L’educació i el coneixement, factors dinamitzadors centrals de la societat i 
la nova economia, Joan Mateo (UB)

-  Increasing public childcare coverage in Catalonia: an effective solution to 
reduce the socio-economic participation gap, Mireia Borrell (LSE)

•  Habitatge:

-  L’habitatge, punt de fuita d’eficàcia de l’Estat del Benestar, Carme Trilla i 
Jordi Bosch

-  Canvis en la problemàtica de l’habitatge a Catalunya en els últims 30 anys, 
Joan Ràfols

•  Pensions:

-  Cap a un nou Estat del Benestar: sostenible, adequat i equitatiu, Concep-
ció Patxot (UB), Meritxell Solé (UB) i Guadalupe Soto (UAB)

-  Un plantejament alternatiu per mesurar l’adequació de la pensió de jubila-
ció, Manuela Bosch-Príncep (UB)
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-  La qualitat del treball a Catalunya. Relació amb el futur de l’estat del benes-
tar i la sostenibilitat de les pensions, reptes de futur, Josep Ginesta

 Aquesta ponència es va presentar a l’eix 2 però pel seu interés a l’eix 7 la co-
missió d’aquest eix la va tenir en compte per les seves conclusions. El text de 
la ponència està publicat al llibre de l’eix 2.

•  Redistribució de la renda:

-  Desigualdad y redistribución de la renta de los hogares españoles durante 
la crisis económica, 2007-2015, Samuel Calonge (UB) i Antonio Manresa 
(UB)

-  Polítiques de Renda garantida: situació a Catalunya i estratègies d’avalua-
ció, Ramon Sabés i Federico Todeschini (Ivàlua)

 IVALUA realitza el seguiment de l’experiència de renda garantida que du a 
terme l’Ajuntament de Barcelona i ha presentat verbalment al congrés la 
metodologia de la prova i del seu seguiment i avaluació. Els resultats no es-
taran disponibles fins que acabi la prova.
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ESPANYA

Vicente Ortún
Professor UPF

Maria Callejón
Catedràtica UB

Resumen

Una revisión sobre los aspectos disfuncionales de la modalidad de Estado de Bienestar 
(EB) en Cataluña/España. La efectividad de las políticas públicas resulta clave para la 
sostenibilidad del EB, ya que únicamente con prestaciones resolutivas se consigue de-
seabilidad (votos) por parte de los ciudadanos. Eso sí, tanto la racionalidad técnica 
como la legitimidad social de los procesos de decisión requieren de un buen gobierno.

El Estado de Bienestar (EB), una conquista de la humanidad, ha mostrado en 
algunos países su compatibilidad con la eficiencia dinámica. No hay ninguna 
contradicción entre aumento de la productividad y competitividad de las em-
presas de un país y la consolidación de su EB; son los rasgos específicos de 
cada EB los que importan (Sapir, 2006: 369-90). En el caso de Cataluña/España 
se debe analizar cuáles son esos rasgos específicos de su EB, muy característi-
cos del Mezzogiorno europeo, que no favorecen ni la eficiencia ni la equidad, 
como se deberían corregir, y cómo se puede orientar la EB al workfare (López 
Casasnovas y Albasanz, 2014: 34-7).

Para conseguir el objetivo anterior, en las páginas que siguen, se parte –epígra-
fe I- de la consideración de la evolución de la desigualdad y el poder en el mun-
do y de las condiciones que llevaron a la aparición del EB. España se diferencia 
claramente de Europa en lo relativo al mayor proceso de nivelación conocido 
que se registró en nuestro continente entre el final de la primera Guerra Mun-
dial y 1980. La desigualdad crece a partir de esta fecha, lo que amenaza no úni-
camente el EB sino también la democracia: Resulta difícil no encontrar funda-
mento a las recomendaciones del último World Inequality Report. El epígrafe II 
alude brevemente a la relación entre EB y productividad total de los factores 
para, a continuación, en el epígrafe III, documentar la situación de bienestar en 
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España –comparado con otros países y por comunidades autónomas- así como 
su relación con la satisfacción con la vida y la evolución de la riqueza per cápita 
desde 1995. Al análisis del comportamiento de las diferentes “patas” del EB en 
España se dedica el epígrafe IV y a su financiación, el V, para finalizar, epígrafe 
VI, con una consideración del tipo de gobierno del EB –calidad institucional, 
valores poblacionales y perspectivas de cambio-, que han de permitir un EB 
más parecido al de los países referentes. El último epígrafe, Recapitulación, 
trata de hacer honor a su nombre y cierra con un Resumen de las ideas clave, 
que pueden servir al lector para decidir desde este momento sobre si merece 
la pena seguir con las siguientes líneas.

Cualquier prescripción sobre EB, con lo que implica de recomendación política 
e institucional, va más allá del enfoque estrictamente económico centrado en 
la corrección de fallos del mercado y del Estado. Como ilustran Acemoglu y 
Robinson (2013) –con la privatización en Rusia y otros ejemplos- la considera-
ción de cómo propuestas “económicas” influencian los equilibrios políticos re-
sulta inevitable, particularmente en cuestiones como la del EB tan estrecha-
mente vinculada a la distribución de ingresos y rentas económicas.

1. El estado de bienestar en perspectiva histórica: desigualdad y poder

1.1. Perspectiva histórica de la evolución de la desigualdad

En la estela de Thomas Piketty y Branko Milanovic, Walter Scheidel (2018) re-
monta a la Edad Antigua (época de la que, como historiador, es especialista) el 
análisis de la desigualdad a lo largo de los siglos. Hipotetiza cuatro grandes ni-
veladores, estableciendo un paralelismo con los cuatro caballos del Apocalip-
sis. A lo largo de la historia, la nivelación más importante resulta invariable-
mente de los choques más poderosos. Cuatro tipos diferentes de rupturas 
violentas han reducido la desigualdad: la guerra con movilización masiva (las 
dos guerras mundiales del s. XX), la revolución transformadora (la soviética o 
la china), el fracaso del estado (como en Somalia) y las pandemias letales.

Para que la guerra nivelara las disparidades en cuanto a ingresos y riqueza, era 
necesario movilizar a las personas y los recursos en una escala que solo era 
factible en los Estados-nación modernos, por ejemplo, las dos guerras mundia-
les: destrucción física y catalizador poderoso para el cambio de política: expan-
sión del Estado de Bienestar, sindicalización...
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El análisis de Scheidel coincide con el de Piketty y Milanovic al situar entre el fi-
nal de la Primera Guerra Mundial y el final de la década de los setenta del s. XX 
la mayor reducción de la desigualdad habida en Europa y Estados Unidos. Las 
guerras mundiales fueron relativamente cortas y sus efectos se han desvaneci-
do con el tiempo: las tasas impositivas sobre las rentas altas y la afiliación sindi-
cal han disminuido, la globalización ha ido a más, el comunismo ha desparecido 
como alternativa, la Guerra Fría parecía haber finalizado... Todo esto apunta a 
posibles razones explicativas del reciente resurgimiento de la desigualdad en 
Europa y EE. UU. y al cuestionamiento del Estado del Bienestar.

Figura 1. Las catástrofes reducen la desigualdad.  
Trayectoria a largo plazo de la desigualdad en Europa

Fuente: Scheidel 2017:69.

Las élites han tenido éxito en extraer todo el excedente que la economía creó 
desde los tiempos de la revolución agraria. El poder crea riqueza y la riqueza 
crea poder. ¿Puede algo detener el proceso? Sí -según Scheidel-, guerra, revo-
lución, peste y hambruna. Queda obviamente la vía no catastrófica de la inter-
vención redistribuidora del Estado en la medida en que las preferencias socia-
les vayan en esa dirección y el trilema de Rodrick lo permita.

También se ha observado el ritmo generalmente lento de la democratización 
en países que estaban alejados de las grandes guerras y libres de la necesidad 
de ofrecer concesiones o recompensas a cambio de una movilización masiva. 
La exposición a la guerra total creó un ímpetu excepcionalmente importante 
para la democratización formal.
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1.2. Perspectiva histórica de la evolución de la desigualdad en España

Conviene, no obstante, no precipitarse a la hora de incluir, a estos efectos de 
evolución de la desigualdad, a España en Europa, pues España no participó en 
ninguna de las dos guerras mundiales y tuvo en cambio una guerra civil en este 
período 1920-1980 de gran nivelación.

Las guerras civiles, como las guerras en la época premoderna, implicaban que 
los vencedores desposeían a los vencidos. Así ocurrió tanto en España como 
en Portugal con las confiscaciones de tierra en los 1830 que impulsaron gran-
des latifundios y exacerbaron la desigualdad (Bircan et al., 2010).

Las guerras civiles ya han sido más infrecuentes en sociedades desarrolladas, 
siendo la civil española prácticamente un caso único, pues tanto la rusa como 
la china fueron revolucionarias y la de secesión americana se contempla como 
una guerra entre estados.

El 0,01% más rico de la población experimentó en España una caída del 60% en 
su participación en la renta entre 1935 y 1951. Esta tendencia entra en conflicto 
con el coeficiente de Gini de mercado, estable durante los períodos de guerra 
civil y Segunda Guerra Mundial, pero que muestra fortísimas oscilaciones entre 
1947 y 1958 (Figura 2).

La concentración de la renta en España fue baja en la posguerra, lo cual pudo 
jugar un papel en la estabilidad y duración de la dictadura franquista (Alvaredo 
y Saez, 2009). España tuvo que esperar a la vuelta de la democracia en 1975-77 
para empezar a desarrollar un Estado de Bienestar y políticas fiscales redistri-
butivas.

A pesar de las similitudes superficiales en términos de la caída de las rentas 
más altas y la compresión de los salarios, la desigualdad se desarrolló de forma 
bastante diferente en España en relación con otros países europeos de la épo-
ca. A diferencia de los contendientes en la Segunda Guerra Mundial y algunos 
de los espectadores, no hubo impuestos progresivos y la desigualdad general 
de ingresos no disminuyó. Como dice Prados de la Escosura (2008: 15): “La dis-
tinción entre España, donde la Guerra Civil tuvo un efecto divisorio en la socie-
dad, y la mayoría de los países occidentales, donde las guerras mundiales ten-
dieron a aumentar la cohesión social, puede ser relevante para entender la era 
de posguerra”.
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1.3. La desigualdad amenaza la democracia, salvo que actúe la política

A partir de 1980, la desigualdad aumenta de forma generalizada en el mundo 
aunque a diferentes velocidades (Figura 3). Entre 1980 y 2016 el top 1% capturó 
el 27% de los aumentos mundiales de renta (Figura 4), siendo la trayectoria de 
ese 1% radicalmente divergente de la trayectoria del 50% más pobre en EE. UU. 
y más pausada en Europa Occidental (Figuras 5 y 6, respectivamente).

El auge de las plutocracias populistas en el mundo plantea la cuestión de qué 
podrá más, si un cierto deseo de armonía social o la polarización de rentas en 
un entorno de individualismo creciente. La evidencia de efectos negativos de 
la desigualdad sobre el crecimiento futuro (Cingano, 2014) no necesariamente 
ha de afectar al rumbo que las sociedades adopten.

Resulta difícil dejar de suscribir las tres grandes familias de recomendaciones 
de políticas que los autores del World Inequality Report 2018 formulan:

Figura 2. Evolución del Gini de mercado y de la renta del 0,01% más rico en 
España, 1929-2014

Fuente: Prados de la Escosura (2008: Figura 6) citado por Scheidel (2017: 142).
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Figura 3. Participación del 10% más rico en la renta, 1980-2016

Fuente: World Inequality Report 2018, p. 10.

Figura 4. La curva del elefante de la desigualdad global 1980-2016

Fuente: World Inequality Report, p. 13.
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Figura 5. Evolución de la renta del 1% más rico y del 50% más pobre en 
Estados Unidos, 1980-2016

Fuente: World Inequality Report 2018, p. 12.

Figura 6. Evolución de la renta del 1% más rico y del 50% más pobre  
en Europa Occidental

Fuente: World Inequality Report, p. 12.
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1. Mayor progresividad impositiva.

2. Registro global en el que conste la propiedad de los activos financieros 
(antídoto del lavado de capitales, la evasión fiscal y la creciente desigual-
dad).

3. Mejor acceso a la educación (y a ocupaciones bien remuneradas).

Calentamiento global y desigualdad: Determinantes globales del bienestar y pro-
blemas de acción colectiva. Dos de los determinantes básicos del bienestar de 
la humanidad plantean serios problemas de acción colectiva. Tanto el calenta-
miento global como la creciente desigualdad requerirían una actuación por 
parte de todos los países, pues actuaciones aisladas para reducir la desigual-
dad o disminuir las emisiones de CO2 se traducen en fugas de rentas móviles y 
menor tasa de crecimiento económico, respectivamente. Pactar tanto la re-
ducción de desigualdad como, sobre todo, la atenuación del calentamiento 
global requiere acordar tasa y tipo de crecimiento (Llavador et al., 2015); supo-
ne considerar la fecha de convergencia entre el “Norte” y el “Sur”, más con-
cretamente entre EE. UU. y China. La dimensión poder, que tan ricamente se 
cuela en el supuesto de ausencia de efectos de riqueza del teorema de Coase, 
no puede ignorarse en la mayor parte de relaciones con asimetrías de poder, 
sean personas, empresas o países.

2. Estado de bienestar y la productividad total de los factores

Del estudio de los determinantes del gasto social y su impacto en el crecimien-
to económico de los países actualmente desarrollados, desde finales del siglo 
XVIII, se concluye que: 1/ El gran avance del gasto social se explica por la demo-
cratización de las sociedades, el envejecimiento y el crecimiento de la renta. 
Los Estados del Bienestar se han desarrollado mejor en aquellos países con 
mayor homogeneidad social, donde resulta más fácil simpatizar con la situa-
ción de necesidad de un tercero. 2/ Los costes netos de las transferencias so-
ciales (gasto social, excepto educación y sanidad) y de los impuestos que las 
financian son esencialmente nulos, ya que no han afectado al crecimiento de la 
productividad del trabajo. 3/ Dos principios parecen explicar por qué el Estado 
del Bienestar no perjudica a la renta per cápita. El primero es que las democra-
cias con presupuestos elevados ponen especial empeño en diseñar impuestos 
y transferencias, de manera que no comprometan el crecimiento. El segundo 
es que el universalismo, tanto impositivo como en derechos, estimula mejor el 
crecimiento que la preferencia de los países con bajos presupuestos por prue-
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bas de verificación de necesidad y complicados compromisos impositivos. Los 
Estados del Bienestar se han beneficiado, por una parte, de los menores costes 
administrativos del universalismo, pero —sobre todo— han sabido controlar 
los desincentivos por tres vías: la primera, una financiación impositiva algo re-
gresiva (los “pobres” pagan a los “pobres”) en función de impuestos sobre el 
consumo, las rentas del trabajo y los bienes de consumo adictivo; la segunda 
por prestaciones sociales que solucionan un problema, el paro, por ejemplo, 
pero con invitación a no instalarse en la dependencia de la transferencia públi-
ca, y la tercera, la apertura de la economía para vivir los salutíferos condicio-
nantes de la competencia internacional (Lindert, 2004).

Para que el avance del Estado del Bienestar sea una bendición se precisa, pues, 
centrar la atención en: 1. Qué y cómo se gasta: las prestaciones públicas son para 
todos pero no son todas; nos faltan atenciones efectivas y nos sobran atencio-
nes inadecuadas. 2. Cómo se decide: la legitimidad del paquete de prestaciones, 
por ejemplo, que se establezca depende de una mayor transparencia de los pro-
cesos decisorios. 3. Cómo se financia: recordemos que las bases impositivas muy 
sensibles (las que pueden “emigrar” o “deslocalizarse”) han de gravarse menos 
que las poco sensibles; ser algo regresivo resulta mejor que “no ser” en absolu-
to y facilita, además, mayorías parlamentarias (Ortún y Sánchez, 2004).

No será ajena la evolución del EB a la de la Economía. Voces como la de Martin 
Wolf o Marina Mazzucato (2018) llevan tiempo alertando acerca de la extrac-
ción de rentas –y no de su creación- como una forma de vida económica, de la 
indiferencia hacia el destino de gran parte de su ciudadanía, del papel corrup-
tor del dinero en la política, y de la indiferencia hacia la verdad y el sacrificio de 
la inversión a largo plazo para el consumo privado y público.

3.- Bienestar y grado de satisfacción con la vida en España

3.1. Redistribución

El índice de Gini de mercado no presenta diferencias espectaculares entre paí-
ses desarrollados. Sí los presenta, en cambio, el índice de Gini de renta disponi-
ble, pues la efectividad redistribuidora del Estado varía mucho entre países de-
sarrollados (Figura 7).

Para España, dada la importancia de las prestaciones en especie del Estado del 
Bienestar (educación y sanidad fundamentalmente), la comparación entre Gini 
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de mercado y Gini de renta disponible no mide el impacto del estado. Goerlich 
(2016) ha estimado 4 indicadores de Gini en la figura 8: el de mercado, uno bru-
to que resulta de considerar impuestos, el Gini de renta disponible que incor-
pora transferencias monetarias (tipo pensiones o prestaciones por desem-
pleo) y un cuarto, el índice de Gini de renta extendida, que incorpora las 
prestaciones en especie del Estado del Bienestar.

Figura 8. Índices de Gini para España

Fuente: Goerlich (2016), p. 176.

Figura 7. Coeficientes de Gini (últimos datos disponibles)  
antes y después de impuestos y transferencias

Fuente: Luxembourg Income Study.
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Este importante trabajo de Goerlich (2016) proporciona una documentada pa-
norámica del alcance de la redistribución en España.

3.2. Medidas de bienestar en España y el grado de satisfacción con la vida

También la Fundación BBVA ha editado el trabajo de Carmen Herrero, Antonio 
Villar y Ángel Soler (2018) donde, a partir de los indicadores Better Life de la 
OCDE, realizan una aproximación multidimensional a la calidad de vida en Es-
paña y sus comunidades autónomas para los años 2006-2015.

En el contexto internacional más próximo, España se sitúa debajo de la media 
de la OCDE en renta, empleo, vivienda, educación y satisfacción con la vida au-
topercibida, y por encima de la media de la OCDE en salud, conexiones socia-
les, medio ambiente y seguridad.

Para analizar los niveles de bienestar por CC. AA., los autores utilizan, para 12 
indicadores seleccionados agrupados en tres bloques (bienestar material, sa-
lud y educación), una cuenta de Borda: 4 puntos a la categoría desempeño 
alto, 3 a desempeño medio alto, 2 a desempeño medio bajo, y 1 punto a desem-
peño bajo. En la figura 9 se aprecian los resultados.

Figura 9. Cuentas de Borda Comunidades Autónomas 2015-2016

Fuente: Herrero et al. (2018:226).
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La suma de Borda permite a los autores clasificar las CC. AA. en cinco grupos 
diferentes de bienestar. A la cabeza, el grupo compuesto por La Rioja, el País 
Vasco, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad de Madrid. Un segundo 
grupo de comunidades con alto nivel de bienestar viene integrado por Canta-
bria y Castilla y León. En torno a la media se agrupan cinco comunidades: Ara-
gón, Cataluña, Asturias, Baleares y Galicia. A continuación, ya por debajo de la 
media española, un grupo en el que se encuentran la Comunidad Valenciana, 
Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. Andalucía y Canarias cierran la clasi-
ficación.

Cuando se correlacionan las cuentas de Borda, objetivas, con el grado de satis-
facción con la vida, subjetivo, se encuentran los signos esperables, pero una 
magnitud menor de la que cabría esperar. El Mediterráneo parece añadir un 
plus de satisfacción con la vida, excepto en el caso de Andalucía, que se man-
tiene baja, al igual que le sucede con las variables objetivas de bienestar. Gali-
cia y Castilla y León, en cambio, manifiestan una satisfacción con la vida sustan-
cialmente por debajo de lo señalado por sus indicadores objetivos de bienestar.

Salud y renta per cápita son las variables más explicativas de los niveles medios 
de satisfacción con la vida. Por lo que se refiere a la medida de satisfacción con 
la vida, hay que destacar que presenta una relación muy fuerte con la salud 
autopercibida (la única variable subjetiva utilizada para medir el bienestar) y 
que en ella puedan estar influyendo tanto realidades como expectativas.

Las expectativas pueden influir en la satisfacción con la vida, pero lo que segu-
ro que influirá en los niveles de bienestar en España es su sostenibilidad, la cual 
vendrá condicionada por la evolución de su capital. A este respecto, resulta 
muy interesante constatar –Figura 10- cómo España ha sido uno de los pocos 
países del mundo (junto a Grecia, Portugal y los países del África subsahariana) 
en los que la riqueza per cápita ha disminuido entre 1995 y 2014 (Lange et al., 
2018).

El Banco Mundial ha considerado cuatro tipos de riqueza: capital producido 
(maquinaria, equipos, infraestructuras...), capital natural (reservas energéti-
cas, minerales, bosques, terrenos agrícolas...), capital humano (valor actual de 
las ganancias esperadas a lo largo de la vida) y posición neta exterior (lo que 
resulte de considerar derechos y obligaciones con el exterior).

001-376 ponenciasEIX7.indd   54 11/07/2018   10:59:30



55

Vicente Ortún y Maria Callejón

Figura 10. Evolución de la riqueza per cápita 1995-2014

Fuente: Lange et al., 2018, p. 56.

La disminuación de la riqueza per cápita en España entre 1995 y 2014 se explica 
por la bajada del capital humano como consecuencia del elevado paro, así 
como por el aumento del tamaño poblacional (se habla de riqueza per cápita). 
Estos dos factores son más poderosos que el notable aumento de capital pro-
ducido durante el período.
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4.  Comportamiento de las diferentes “patas” del estado de bienestar en 
España

Matrícula de Honor en Sanidad (GBD, 2016 y GBD, 2017): España en primerísi-
mas posiciones mundiales, incluso utilizando indicadores como la Mortalidad 
Innecesariamente Prematura y Sanitaria (o Clínicamente) Evitable, muy sensi-
bles a la actuación de los servicios sanitarios. Aprobado justillo en Educación (y 
eso porque se valoran los resultados PISA y PIIAC en perspectiva temporal) y 
Suspenso en Políticas Activas de Empleo, Vivienda y Lucha contra la pobreza 
(Ayala, 2016). En Pensiones se ha cumplido con las exigencias de la Unión Euro-
pea, pues con las reformas de 2011 y 2013 (particularmente el factor de sosteni-
bilidad y la fórmula de cálculo del índice de revalorización de pensiones) se es-
tabiliza el peso de las pensiones dentro del PIB en torno al 12% para las décadas 
inmediatas (Zubiri, 2016).

Dentro de este mismo Eje 7 dedicado al EB, se han presentado excelentes tra-
bajos específicos para Sanidad, Dependencia, Pensiones y Vivienda. Samuel Ca-
longe y Antoni Manresa (2018) destacaron el carácter básicamente intergene-
racional de la redistribución en España y señalaron cómo el reciente aumento 
de la desigualdad se ha producido entre los salarios bajos (P50/P10). Ció Patxot 
et al. (2018) realizan un exhaustivo análisis de los condicionantes y posibilida-
des de una reforma del sistema de pensiones. Carme Trilla (2018) destaca 
como una anémica política de vivienda y la resultante precariedad habitacional 
provoca pérdida de efectividad al resto de políticas del EB. Aquí nos limitare-
mos a unas breves referencias a Educación y Políticas Activas de Empleo, área 
donde, como ocurre con la renta básica, el ensayo y el error resultan esencia-
les.

4.1. Educación

En países desarrollados, la educación, incluso medida como años de escolari-
dad formal, constituye la variable más explicativa del estado de salud y este, 
junto con renta, los factores más explicativos del bienestar. Por otra parte, la 
educación como inversión en capital humano es la que puede permitir a un 
país aumentar su productividad y cimentar su cohesión, pues una mejor educa-
ción se correlaciona no solo con estar ocupado con sueldos más altos y mejor 
salud, sino también con mayor confianza en la sociedad, más efectividad en la 
actuación política y participación más elevada en tareas de voluntariado social 
(Figura 11).
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Los resultados de España en PISA (15 años) y PIIAC (18-65 años) no solo que-
dan por debajo de nuestros países de referencia, excepto Italia, sino también 
por debajo de la mayoría de los países del Este de Europa. Y en un mundo que 
tiende al winner takes it all, el porcentaje de alumnos con resultados muy bue-
nos en PISA continúa siendo pequeño: la relativamente elevada matriculación 
en guardería y preescolar todavía no se ha reflejado en estas pruebas de la 
OCDE. En Italia o España, solo 1 de cada 20 adultos es competente en los nive-
les más altos (niveles 4 o 5) de alfabetización. Casi 3 de cada 10 adultos en es-
tos países actúan o están por debajo del nivel más bajo de competencia (nivel 
1) tanto en alfabetización como en aritmética. El sistema educativo español 
efectúa un trabajo mediano en los procesos rutinarios, pero cuando se precisa 
iniciativa y creatividad, fracasa. Sin iniciativa ni creatividad no hay innovación, 
sin innovación no hay crecimiento posible, y sin crecimiento el futuro solo ofre-
ce más devaluación interna y menos progreso social (Cabrales, 2014).

Evolución reciente. Entre 2000 y 2009 se dobla la inversión educativa y los re-
sultados PISA empeoran. Después de 2009, reducciones sustanciales en gasto 
educativo... y PISA mejora. Ninguna sorpresa: superado un nivel mínimo de 
gasto por alumno, importa el cómo y no el cuánto. La crisis reciente también 
ha supuesto un menor abandono escolar prematuro (la dificultad de encontrar 
trabajo deprime el coste de oportunidad de estudiar) y la aceptable equidad 
educativa en España no ha empeorado con la crisis (García-Montalvo, 2018).

Conocimientos o conocidos. En general, una alta educación de los padres pro-
nostica una alta educación de los hijos con el problema de lo que en una gene-
ración pudo ser meritocrático se convierta en dinástico en la siguiente, pues 
los hijos de profesionales de éxito hablarán muchos idiomas y programarán en 
muchos lenguajes (Figura 12). Cuestión espinosa pues aunque el mandarinato 
dinástico (hereditario) estropea el ascensor social, tampoco resulta sencillo 
penalizar a los padres que invierten en sus hijos para que sus oportunidades 
sean iguales a las de los hijos de familias desestructuradas, monoparentales o 
desasistidas. En España e Italia, la situación se agrava, pues pertenecer a la cla-
se alta mejora las oportunidades para encontrar trabajo así como la calidad del 
puesto de trabajo, bastante más que en otros países europeos como Holanda 
o Reino Unido (Figura 13).
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Figura 11. Probabilidad de resultados sociales y económicos destacados 
entre personas altamente alfabetizadas

Fuente: OECD Skills Outlook 2013, p. 27.

Figura 12. Logros educativos según los conseguidos por los padres

Fuente: OECD 2017, p. 76.
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Figura 13. Salario hora según nivel educativo y origen familiar (hombres)

Fuente: https://observatoriosociallacaixa.org/-/situacion-laboral-y-origen-familiar-en-
europa-durante-la-crisis-no-somos-todos-iguales

Para igualar las oportunidades hay que centrarse en la educación preescolar y la 
primaria complementada con un gasto social centrado en los niños y niñas con 
mayor riesgo de exclusión social. Datos de Madrid indican que el nivel educati-
vo de los progenitores explica las competencias y las destrezas indispensables 
de los hijos (Cabrales et al., 2011), y datos de otros lugares señalan que también 
las capacidades no cognitivas (autocontrol, motivación, consideración adecua-
da del futuro, etc.), de nuevo explicadas por las condiciones uterinas y de los 
primeros 5 años de vida, afectan tanto a las condiciones de vida futuras como 
a la salud de las personas (Heckman, 2012). Cada vez más, en un mundo en que 
fácilmente puede crecer la desigualdad entre quienes disponen de suficiente 
capital humano para trabajar con máquinas inteligentes y quienes precisamen-
te serán reemplazados por esas máquinas, la eficiencia en la asignación de ta-
lento, así como la movilidad social, pasan por invertir en la educación de los ni-
ños y las niñas en edades tempranas, particularmente en aquellos con mayor 
riesgo de exclusión social.

4.2. Políticas activas de empleo

Parece surgir en España un cierto consenso entre los principales partidos polí-
ticos, excepto Podemos, para reformar nuestras políticas activas en línea con 
los países más avanzados: hay que activar todos los parados desde el primer 
momento, formación especializada adaptada a cada parado, asesoría en bús-
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queda de empleo, reforma del Sistema Público de Empleo con prioridades cla-
ras, para con ensayo y error irse aproximando a las políticas más eficientes 
(Bentolila et al., 2015). Las tremendas cifras de parados de larga y muy larga 
duración así lo exigen (Figura 14).

Necesidad de más intermediación entre preguntas a contestar y trabajos de inves-
tigación aplicada para ir creando políticas basadas en pruebas (evidence en inglés). 
Ejemplo de knowledge-broker destacado en este campo: IZA World of Labor.

Figura 14. Paro de larga y muy larga duración (> de 12 y 24 meses 
respectivamente)

Fuente: Eurostat.

5. Financiación del estado de bienestar en España

España consolidó gasto corriente en los años anteriores a la crisis de 2008 con 
ingresos tributarios vinculados a la burbuja inmobiliaria. Pinchada esta, los in-
gresos desparecen, el gasto queda y el déficit aumenta, presentando una evo-
lución claramente diferenciada entre España y la Unión Europea (Figura 15).

La presión fiscal en España puede considerarse algo baja cuando se compara 
con los socios europeos. Tras los fuertes ajustes de gasto experimentados 
cabe esperar una actuación sobre los ingresos:

– Eliminación de los beneficios fiscales en IRPF e IVA manteniendo fijos los 
tipos impositivos.

– Existe margen de aumento en impuestos especiales. Cabe introducir el 
impuesto sobre bebidas azucaradas (Ortún et al., 2016).

– Mayor uso de precios públicos.
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Figura 15. Ingresos y gastos públicos: España versus UE

Fuente: Conde-Ruiz, Eurostat.

Otras medidas fiscales complementarias pueden ir en la línea de una mayor 
orientación hacia el workfare huyendo de las peculiaridades que caracterizan 
los EB del Mezzogiorno europeo. Entre estas:

– Créditos fiscales que complementen el sueldo para reducir desigualdad.

– Impuesto de sucesiones para absentistas familiares (a la hora, por ejem-
plo, de atender a los padres en la vejez).

– Separar de manera voluntaria y temporal la nuda propiedad del usufruc-
to para aquellos hipotecados que no puedan llegar a final de mes (López 
Casasnovas, 2015).

6.  Gobierno del Estado del Bienestar en España: Calidad institucional, 
valores poblacionales y perspectivas de cambio

Las instituciones –restricciones formales o informales que regulan las interac-
ciones sociales, económicas y políticas entre los individuos así como sus meca-
nismos de sanción- constituyen mecanismos de cooperación y racionalización 
que mejoran nuestra adaptación a un entorno muy cambiado. En ocasiones, 
estas instituciones utilizan o adaptan instintos ya existentes como el disgusto 
(desarrollado originariamente para evitar envenenamientos e intoxicaciones), 
el sentido de culpa, el impulso a la justicia o el sentido de vergüenza.

Las instituciones, y su enfoque desde la Economía, han tenido amplia influen-
cia en la producción científica en estas dos últimas décadas y su importancia 
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tanto para el crecimiento como para el intercambio está bien establecida. Exis-
ten múltiples medidas de la calidad institucional que sirven para aproximar 
hasta qué punto la democracia española se ha convertido en una partitocracia 
tal como Alejandro Nieto, Manuel Castells o Josep M. Vallés habían señalado 
desde diferentes perspectivas.

Los informes del Banco Mundial, 1996 y 1997, ayudaron a restaurar la impor-
tancia del Estado y corregir la trampa ideológica creada por una interpretación 
completamente errónea de la caída del Muro de Berlín: los enormes fallos de la 
transición de las economías planificadas al mercado. Las economías de Europa 
Central y del Este revelaron que el correcto funcionamiento de los mercados 
es solo una condición necesaria pero no suficiente: sin un Estado eficaz, los 
países fracasan. La realidad y el trabajo académico han ayudado a que el enfo-
que institucional sea ampliamente aceptado hoy. En resumen, se puede decir 
que, para que una sociedad se desarrolle, es necesario que sus instituciones 
hagan individualmente atractivo lo que sea socialmente conveniente.

La medida de calidad institucional que ocupa más espacio en los medios de co-
municación social es la de Transparency International. En ella, España, ha pasa-
do de ocupar la posición vigésima en el mundo, año 2000, a la cuadragésimo 
segunda en 2017, un muy notable descenso en la percepción de corrupción en 
el sector público por parte de diversos organismos internacionales que inter-
vienen en la elaboración del índice (Figura 16). Otras medidas como el Rule of 
Law Index o el Índice de Imparcialidad de la Universidad de Gotemburgo de-
vuelven una imagen de cierto deterioro institucional en España.

Muy posiblemente, los indicadores mejor validados y trayectoria temporal ini-
ciada en 1996 sean los Worlwide Governance Indicators del Banco Mundial que 
recogen seis dimensiones de calidad de gobierno: Voz y rendición de cuentas; 
Estabilidad política y ausencia de violencia; Efectividad gubernativa; Calidad re-
gulatoria; Imperio de la ley (Estado de derecho), y Control de la corrupción. La 
figura 17 muestra datos para España entre 1996 y 2016: los intervalos de con-
fianza dificultan sentenciar deterioro, salvo que se considere la mejora regis-
trada en otros países. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente.

El deterioro institucional en España ha sido en parte un resultado inesperado 
de la unión monetaria de 1999 (el euro), que supuestamente traería ajustes es-
tructurales y reformas institucionales a las economías menos competitivas 
cuando ni la devaluación de la moneda ni el déficit público superior al 3% del 
producto interno bruto fueran ya permitidos. La expansión de 1999 a 2007 a 
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una tasa de crecimiento anual de 3,6%, con burbujas inmobiliarias y financieras, 
sin aumentar la productividad, y un aplazamiento de las reformas (educación, 
mercado de trabajo) permitieron a los gerentes incompetentes ganar dinero y 
a los políticos, satisfacer a los ciudadanos al mismo tiempo. España ya ha incu-
rrido en inversiones y gastos improductivos, ha sufrido la enfermedad holande-
sa, la deuda está causando resaca y llevará un tiempo renovar las instituciones 
españolas (Fernández-Villaverde et al., 2013). El crecimiento español durante la 
expansión de 1994-2007 se basó en la acumulación de factores más que en las 
ganancias de productividad. En particular, el crecimiento anual de la productivi-
dad total de los factores fue del -0,7%, que es bajo en comparación con otras 
economías desarrolladas como las de la UE o EE. UU. La fuente del crecimiento 
negativo de la productividad total de los factores parece haber sido el aumento 
de la mala asignación de los factores de producción entre los distintos sectores 
económicos, especialmente en industrias en las que la influencia del sector pú-
blico es mayor (por ejemplo, mediante licencias o reglamentaciones). Estas in-
dustrias más cercanas al sector público experimentaron aumentos significati-
vamente mayores en la mala asignación (García-Santana et al., 2013).

Figura 16. Índice de percepción de corrupción 2017

Fuente: Transparency International.
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Figura 17. Worlwide Governance Indicators, Spain 1996-2016

Buen gobierno. Es necesario que la población crea en la imparcialidad de las 
administraciones para que el estado de bienestar se consolide. El capitalismo 
corrupto, de amiguetes e influencias, arruina esa confianza. Todos los países 
se enfrentan a un desafío enorme pero bien conocido: ¿cómo conciliar el capi-
talismo, el gobierno de unos pocos, con la democracia, el gobierno de muchos? 
¿Cómo funcionará el capitalismo democrático?

La democracia no es suficiente para construir un buen gobierno. Según Cha-
rron et al. (2015), los tres factores que parecen tener el mayor apoyo empírico 
para comprender las diferencias en la calidad de la gobernanza entre países 
son: 1 / Una gestión pública profesional con una separación estricta entre las 
carreras de políticos y funcionarios, 2 / Descentralización y autonomía en la 
gestión de los recursos humanos y 3 / Transparencia, entendida como el acce-
so a la información pública (sin publicidad ni ocultando los malos resultados) y 
libertad de prensa.
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El buen gobierno público debe garantizar una acción justa por medio de insti-
tuciones gubernamentales imparciales (Holmberg et al., 2012). Cuando los re-
cursos públicos se malbaratan entre la corrupción y el amiguismo, en lugar de 
utilizar criterios objetivos (como la mejora en la calidad del aire o los puntajes 
de alfabetización y aritmética obtenidos por los estudiantes en diferentes es-
cuelas), los ciudadanos se muestran más reacios a favorecer las políticas de 
bienestar con independencia de cuánto les beneficien.

Parece que la participación en los procesos de toma de decisiones sociales 
afecta al bienestar de las personas, y que afecta más a la propia participación 
en el proceso que los resultados de este proceso: los inmigrantes sin derecho a 
voto en Suiza, por ejemplo, se benefician de los resultados, pero no de la parti-
cipación en el proceso.

Enfoque legal. Diseño de leyes, procedimientos, mecanismos de inspección y 
de penalización. Problemas:

– Demasiado énfasis en los controles ex ante que reducen una discreciona-
lidad conveniente si va acompañada de responsabilidad.

– Los mecanismos de inspección son costosos ® baja probabilidad de de-
tección.

– Lentitud de la justicia transmite sensación de impunidad.

– Las penalizaciones sociales resultan más efectivas, pero los factores cul-
turales tienen inercia y no son fácilmente modificables.

– La corrupción es una trampa. Cuando hay mucha, la sociedad no la ve tal 
mal, por eso hay mucha, círculo vicioso.

Enfoque económico: Incentivos, transparencia y competencia.

– Buena gestión pública. Servicio funcionarial meritocrático con salarios 
adecuados, decisiones alejadas de los grupos de influencia.

– La transparencia (sobre financiación pública, resultados) requiere partici-
pación de la sociedad en la gestión gubernamental, libertad de informa-
ción, prensa independiente, cultura democrática y participativa.

– Con transparencia, la competencia es un arma potente para reducir la co-
rrupción. Los gestores de las instituciones/empresas mal gestionadas (in-
eficientes o corruptas) son reemplazados, lo que genera incentivos ex 
ante a una buena administración.
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Ha llegado el momento de introducir en España, con un horizonte de 30 años, 
la idea y práctica de la competencia por comparación en calidad (universida-
des, centros educativos, centros de sanitarios, etc.) sin la necesidad de merca-
dos. No habrá mejor gestión pública sin una mejor política, una mejor gober-
nanza, un concepto que incluya la revisión del financiamiento de los partidos 
políticos, la responsabilidad, la resolución de conflictos de intereses y la profe-
sionalización e independencia de las funciones ejecutivas del sistema.

Ciertamente, los valores sociales en España, basados en la Encuesta de la Fun-
dación BBVA (Figura 18), respaldan las nociones de mérito o competencia mu-
cho menos que en otros países europeos, y habrá que hacer algo para que Es-
paña madure como sociedad. Es posible que se desee informar sobre los 
costos, el rendimiento y la calidad de los servicios financiados con fondos pú-
blicos y alentar la conciencia de los impuestos y las cotizaciones que se pagan 
(bastante ocultos hoy) para ver si la ciudadanía está interesada en cuestiones 
colectivas, al menos, como está interesada en las asociaciones de vecinos que 
existen en cualquier edificio con propiedad compartida (que tampoco es mu-
cho).

7. Recapitulación

España tiene un problema con su gestión pública. Será muy difícil mejorar la 
gestión pública o introducir reformas que aumenten significativamente nues-
tra productividad sin una mejora en la calidad de la política y las instituciones 
que la condicionan. Los requisitos para un mejor gobierno del Estado son tan 
conocidos como ignorados: proteger el financiamiento de los partidos políti-
cos limitando los gastos y controlando las contribuciones privadas; racionalizar 
las regulaciones electorales para acercarse al comienzo de una persona, un 
voto; e independencia de los medios de comunicación pública. Solo un Estado 
efectivo que facilite el tipo de instituciones transparentes e imparciales de paí-
ses como los escandinavos o muchos países de Europa Central permitirá que 
España se fortalezca después de la crisis. No habrá mejor gestión pública sin un 
mejor gobierno, un concepto complejo que incluye, entre otros, la necesidad 
de transparencia, rendición de cuentas, regulación apropiada de conflictos de 
interés y la profesionalización e independencia de las funciones ejecutivas de 
la administración pública.
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Figura 18. Valores referidos a la relación entre esfuerzo e ingresos

 Fuente: Fundación BBVA, 2013.

Los partidos políticos juegan un papel irremplazable en todos los sistemas de-
mocráticos. A diferencia de lo que sucede en otras democracias avanzadas, en 
España, el marco legal vigente no facilita la depuración de los partidos, aunque 
esto se ha revelado durante mucho tiempo como necesario. Los partidos espa-
ñoles son autorregulados: los congresos y los órganos rectores se reúnen 
cuando es aconsejable para sus líderes; el método usual para seleccionar posi-
ciones internas y candidatos para puestos representativos es la cooptación, y 
el control de las cuentas se confía a un organismo, el Tribunal de Cuentas, fuer-
temente politizado, cuyos miembros acceden al cargo por cuota política. En las 
democracias constitucionalmente más avanzadas, los partidos están fuerte-
mente regulados por la ley o, como en el caso británico, por la costumbre. En 
todos los países hay corrupción política, pero la democracia interna en los par-
tidos políticos, la competencia entre aquellos que son líderes y aquellos que 
aspiran a serlo, y la obligación de transparencia impuesta por la ley permite 
que los políticos corruptos sean rápidamente destituidos. En España, esto no 
sucede, y la corrupción crece, debilita la acción gubernamental en una coyun-
tura crítica, provoca el descontento de los ciudadanos y termina provocando 
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una grave crisis para la politización y la pérdida de eficiencia de las institucio-
nes estatales como el Consejo General del Poder Judicial, los Tribunales Supre-
mos, el Tribunal de Cuentas, la Autoridad Tributaria, etc. Hay aún más. El méto-
do de cooptación, repetido una y otra vez, es un método de selección adverso 
que acaba promoviendo a los menos críticos y menos capaces a los lugares de 
responsabilidad. Parece urgente desarrollar una nueva ley de partidos políti-
cos, a fin de regular su actividad, garantizar su democracia interna, transparen-
cia y control de la financiación, y acercar la política a los ciudadanos. Esta es 
una condición necesaria para poder lanzar una reforma institucional mucho 
más amplia con garantías razonables que deberían incluir, entre otras, la refor-
ma de la justicia, la regulación de los lobbies y la separación estricta de las posi-
ciones políticas y administrativas para garantizar la independencia y el profe-
sionalismo de la función pública. Las reglas básicas que debe reunir esta nueva 
ley son muy comunes en las democracias europeas.

Una mejora en la calidad de la política permitirá actuar sobre los factores que 
directamente contribuyen a la buena gobernanza y que se presentan como 
vulnerables al no resultar, como mínimo en apariencia, de una larga evolución 
histórica. Ejemplos: los estudiados por Víctor Lapuente (2015) y el grupo de la 
universidad de Gotemburgo, de los que citamos tres por su estrecha conexión 
con la consolidación de un EB eficiente y equitativo en España:

– Una gestión pública profesional con una separación estricta entre las ca-
rreras de políticos y funcionarios.

– Descentralización y autonomía en la gestión de recursos humanos.

– Acceso a la información pública y libertad de prensa.

Si no se consigue alguna de estas mejoras y la deriva que, por ejemplo, la me-
nor financiación pública de educación o sanidad señalan, sigue su curso, pode-
mos acabar entre un EB entendido como el bienestar de los que trabajan direc-
tamente para el Estado y un EB para “pobres” o sea un pobre EB.

7.1. Resumen de ideas clave:

– El Estado de Bienestar es compatible con la eficiencia dinámica orientán-
dolo al workfare, ya que su mantenimiento depende del número y pro-
ductividad de los futuros trabajadores y contribuyentes.

– En estos años recientes, en España –y una Cataluña con autonomía, tam-
poco total, limitada a las prestaciones en especie del EB- ha dominado 
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una respuesta lineal a la crisis para recuperar la confianza internacional. 
En el campo de las pensiones, ha servido para satisfacer a la Unión Euro-
pea y ajustar pensiones futuras a cotizaciones previstas manteniendo su 
peso en torno al 12% del PIB en las inmediatas décadas. En el resto de los 
campos del EB, no ha existido una estrategia clara de reforma.

– Tanto la mayor reducción de la desigualdad de la historia como la conso-
lidación del EB se produce entre el final de la Primera Guerra Mundial y 
1980. España presenta características diferentes pues no participó en 
ninguna de las dos guerras –los acontecimientos niveladores- y tuvo una 
incivil que en lugar de aumentar la cohesión social tuvo un efecto diviso-
rio.

– El aumento de la desigualdad desde 1980, muy diferente según países, 
amenaza la democracia y el crecimiento. No parece sensato esperar la 
nivelación de guerras, epidemias, revoluciones o fracasos del Estado. 
Justamente ha de ser el Estado –de nuevo con tremendas diferencias en-
tre países- quien ha de jugar ese papel. España lo realiza de manera acep-
table, especialmente si se consideran las prestaciones en especie del EB.

– Armonía social e individualismo encauzado aconsejan, como recomienda 
el World Inequality Report 2018, progresividad impositiva, registro global 
en el que conste la propiedad de los activos financieros (antídoto del la-
vado de capitales, la evasión fiscal y la creciente desigualdad), y mejor 
acceso a la educación (y a ocupaciones bien remuneradas).

- Cataluña presenta unos indicadores de bienestar en torno a la media de 
España, junto con Aragón, Asturias, Baleares y Galicia, siendo salud perci-
bida y renta per cápita las variables más explicativas del bienestar. El 
efecto Mediterráneo la hace mejorar algo en lo que respecta a percep-
ción de satisfacción con la vida.

– Dos de los determinantes básicos del bienestar de la humanidad –calen-
tamiento global y desigualdad- plantean series problemas de acción co-
lectiva entre países.

– Balance EB España/Cat: Matrícula de Honor en Sanidad, Aprobado justillo 
en Educación, Suspenso en Políticas Activas de Empleo, Vivienda, Lucha 
contra la pobreza y Financiación. En Pensiones se ha cumplido con las 
exigencias de la Unión Europea.

– Educación, actuación clave, princesa del EB tanto por justicia (igualdad 
de oportunidades para evitar la pobreza dinástica) como por su impacto 
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en salud, renta, confianza, cohesión social, competitividad del país... cla-
ro que preferiblemente una educación –como otras prestaciones en es-
pecie del EB- impartida en condiciones de competencia por comparación 
en calidad.

– Cambios en financiación EB: Eliminación de los beneficios fiscales en IRPF 
e IVA manteniendo fijos los tipos impositivos; Margen de aumento en im-
puestos especiales (cabe introducir el impuesto sobre bebidas azucara-
das) así como para un mayor uso de precios públicos.

– El deterioro institucional en España, parcialmente consecuencia paradóji-
ca de la moneda única, constituye el principal déficit del país. La riqueza 
institucional de los países pasa por que sea individualmente atractivo lo 
socialmente conveniente. No más Estado, sino mejor Estado. Tampoco 
más mercado que no crea valor.
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LA PRODUCCIÓ EFICIENT I EQUITATIVA DE 
SALUT

Pere Ibern
Centre de Recerca en Economia i Salut.  

Universitat Pompeu Fabra

Una descripció precisa de fins a quin punt la salut dels catalans és el resultat 
d’una producció eficient i equitativa cal fer-la a partir del coneixement i la infor-
mació disponible. Ens cal conèixer les recerques que ens informen del valor de 
la salut i dels recursos que hi esmercem.

Ens cal assenyalar, en primer lloc, considerar quin és l’objectiu final, allò que 
volem maximitzar o optimitzar. Definir que el que es pretén és maximitzar el 
nivell de salut ens porta a preguntar-nos com mesurar el nivell de salut i quin 
hauria de ser. De les opcions més precises possibles, en destacaria tres que no 
són excloents: millorar el nivell mitjà de salut de la població de referència, re-
duir les diferències en salut entre grups i individus, o crear les oportunitats per 
una bona salut.

1. Els principis

L’objectiu més obvi és enfocar-se a obtenir un bon nivell mitjà de salut en un 
període que sorgeix d’un manteniment del nivell inicial i alhora d’una reducció 
de la morbiditat i la mortalitat. Des d’aquesta perspectiva, una millora en l’es-
perança de vida en bona salut representa un objectiu precís.

Ara bé, si tenim en compte que els punts de partida són diferents, aleshores 
podem considerar un objectiu diferent: que el que cal és reduir aquestes dife-
rències en salut. Ens preocuparia doncs com es distribueix la salut en la pobla-
ció, no només el nivell mitjà. Immediatament també ens cal precisar, mesurar 
les diferències i assenyalar aquelles que són abordables d’aquelles que no, al-
guns en dirien diferències injustes. Convindria doncs disposar de mesures 
d’equitat en salut, abans d’afrontar qualsevol estratègia distributiva. Aquesta 
és una qüestió oberta des del punt de vista de les mètriques disponibles.
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I si el que volem és oferir oportunitats equivalents per a la salut, aleshores ens 
haurem de preocupar de millorar les condicions que la determinen, afrontar 
factors de risc que afecten a tots o a una majoria, però també a una minoria 
desfavorida i que es troba allunyada de poder assolir millor nivell de salut. 
Aquesta perspectiva es relaciona amb la creació de capacitats per satisfer els 
objectius vitals.1

Aquestes tres opcions poden comportar conflicte. Així, per exemple, des de la 
primera perspectiva agregada, millorar la salut dels que estan bé pot entrar en 
contradicció amb una perspectiva distributiva.

Les decisions clíniques i alhora les decisions de política sanitària acaben enca-
minant l’orientació precisa. Ara bé, per la pròpia dificultat de mesura, mentre 
la perspectiva agregada resulta abordable, la perspectiva distributiva suposa 
més dificultats d’estimació.

La producció de salut cal comprendre-la des d’una perspectiva diferent a la 
convencional, convé pensar més en termes col·laboratius. No es tracta tant de 
que hi ha un que produeix i un altre que rep el producte. En la mesura que la 
producció de salut és fruit de la interacció dels determinants de la salut, convé 
posar l’èmfasi en cadascun d’ells, en la seva contribució i en la capacitat que 
aportin una major eficiència i equitat a la salut i benestar de la població. Per 
tant, convé saber el punt de partida i alhora identificar potencialment aquells 
àmbits en què la seva contribució a la salut esdevé més cost-efectiva. Cal cen-
trar-nos doncs en aquells determinants modificables, és a dir: els hàbits saluda-
bles, entorn físic, entorn econòmic i social, i serveis de salut.

En relació amb els hàbits saludables, la comprensió de les decisions i actituds 
individuals ha millorat considerablement amb les aportacions de l’economia 
del comportament. Per tant, qualsevol acció des de la salut pública ha d’arre-
lar-se també en aquesta perspectiva, sense deixar de tenir en compte el paper 
dels incentius econòmics.

Amb relació a l’entorn físic, social i econòmic, l’experiència a Catalunya del pro-
grama PINSAP és el marc necessari per a comprendre com des de la perspecti-
va institucional i política cal afrontar el context de millora.

En relació amb els serveis de salut, cal comprendre novament on som i repen-
sar-ho des de diferents perspectives. Des de la demanda: atenent al finança-
ment, prestacions i accés. Des de l’oferta: atenent a la provisió de serveis, or-
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ganització, propietat i contractació. I des de la interacció entre oferta i 
demanda: sistemes de pagament i preus, pressupostos i fixació de prioritats.

Com objectius últims d’un sistema de salut hi ha, almenys, tres opcions:

• Aconseguir els guanys en salut més importants amb una aportació de re-
cursos determinada sense tenir en compte si això vol dir concentrar els 
guanys en un grup social: un enfocament a resultats de salut tradicionals.

• Aconseguir la distribució més justa de salut amb una aportació de recur-
sos determinada sense tenir en compte el nivell actual de salut assolit: un 
enfocament no tradicional de resultats en una forma d’equitat de salut.

• Aconseguir un equilibri adequat entre els guanys en salut per a una apor-
tació de recursos determinada sotmesa a la restricció de distribuir de for-
ma equitativa els guanys de salut en grups socials: un resultat que equili-
bra l’equitat en salut i els guanys per a la salut.

La rellevància de posar-nos d’acord en quina d’aquestes tres perspectives 
adoptem, resulta fonamental per tal d’enfocar qualsevol orientació que repre-
senti una innovació i millora sobre la forma de producció de salut actual.

Un enfocament a resultats agregats de salut tradicional ens portaria a valorar 
com ha millorat, per exemple, l’esperança de vida, i més en concret l’esperan-
ça de vida saludable, i comparar-la amb països propers. Un enfocament distri-
butiu obliga a conèixer l’impacte de les diferències de salut i com disminueixen 
en el temps. Un enfocament equilibrat ens aporta la balança en ambdós crite-
ris, però ens obre dificultats clares d’estimació de l’impacte.

Amb tot això, és rellevant establir quins haurien de ser els principis que fona-
menten una opció equilibrada entre eficiència i equitat.

Primer principi. Responsabilitat individual. Les persones són responsables de la 
seva vida i dels comportaments que afavoreixen una bona salut. Cal vetllar per 
les decisions i accions que comporten risc per a la salut i que depenen de la 
persona. No cal esperar-ne un Estat paternalista que ho resolgui, perquè de-
pèn de l’acció voluntària de cada ciutadà. El paper de l’Estat ha de situar-se en 
ajudar a crear contextos on aquesta acció voluntària i decisions individuals so-
bre la salut siguin efectives.
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Segon principi. Equitat. Vetllar per a què la distribució de la longevitat i qualitat 
de vida sigui acurada entre la població. Això vol dir equitat en l’accés, afavorint 
l’accés a qui més pot beneficiar-se en termes d’una perspectiva vital social-
ment acceptada amb els recursos disponibles. I també vol dir equitat en el fi-
nançament, és a dir, el sistema de salut no es basarà en la disponibilitat a pa-
gar. Es tracta, doncs, que per viure una vida digna, les persones puguin tenir 
les capacitats en salut que els permetin desenvolupar-la.

Tercer principi. Eficiència. La societat i els ciutadans han de procurar el major 
valor per als recursos disponibles per a la salut. Això significa prendre en consi-
deració el conjunt de factors determinants de la salut, i no només el sistema 
sanitari. Les decisions per assolir l’eficiència són fruit de prioritats i incentius 
que socialment i professional es decideixen. En l’àmbit dels serveis de salut, hi 
ha dos nivells diferents a tenir en compte per l’eficiència: el risc d’emmalaltir i 
la producció de serveis. La forma com s’afronten esdevé un element clau dels 
resultats de salut.

El criteri d’eficiència també cal aplicar-lo en termes dinàmics, el que s’acostu-
ma anomenar sostenibilitat. Els recursos públics han de ser capaços de satisfer 
el conjunt de prestacions en el temps.

Quart principi. Professionalisme. Les decisions dels experts en l’àmbit clínic i 
del govern tenen un impacte en la salut dels ciutadans. L’actitud professional 
és aquella que mostra característiques com altruisme, compromís de millora i 
acceptació de l’avaluació pels col·legues. En la mesura que en el sector salut, 
més enllà de l’Estat i el mercat com a assignadors de recursos hi trobem els 
professionals, cal vetllar per l’aplicació d’uns criteris de comportament ètics.

Cinquè principi. Transparència. Els procediments col·lectius de decisió sobre as-
signació de recursos han de ser coneguts i fruit d’un debat públic, fonamentat 
per informació disponible i acurada. En especial, cal conèixer amb precisió 
quins són els recursos disponibles, les opcions alternatives i els resultats obtin-
guts. El procés deliberatiu ha de facilitar que la informació flueixi cap als deci-
sors i les institucions.

Els principis d’equitat i eficiència s’han considerat sovint com un dilema. Es 
creuria que una equitat en salut més gran representa menys eficiència, repro-
duint així el que es considera per l’eficiència als mercats. Al sector salut, aques-
ta consideració ens cau més lluny. Una distribució de la salut més equitativa és 
un objectiu al qual una producció eficient de salut hi ha d’acabar contribuint. 
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Esdevé contradictori que, essent eficients en salut, acabem amb més diferènci-
es de salut que abans. L’eficiència ens compara el resultat amb els recursos 
que hi hem aplicat, mostra una relació funcional, no és un resultat en si mateix. 
El que busquem és millor salut i menys diferències evitables de salut.

La incertesa sobre quan ens podem posar malalts i quin cost tindrà ens fa pen-
sar necessàriament que la millor resposta és assegurar-nos, perquè si estalvi-
em, mai sabríem si n’hi ha prou ni quan ho necessitaríem. La resposta òptima 
és l’assegurança. Ara bé, les asimetries d’informació que presenta la salut, fa 
que l’opció d’assegurança voluntària amb finançament privat esdevingui inacu-
rada. Les estratègies de selecció de risc són la resposta per part de les compa-
nyies asseguradores a la informació privada sobre la salut individual que dispo-
sen els ciutadans. Apareix així un nou dilema entre selecció i eficiència. Les 
companyies poden ser més “eficients” seleccionant els pacients més favora-
bles. La competència en el mercat assegurador acaba determinant-se més per 
la selecció que per l’eficiència en la gestió del risc.

És per això que hi ha solucions regulatòries -imperfectes- per als mercats pri-
vats. Però ateses les imperfeccions, s’ha demostrat que l’única manera satis-
factòria de garantir la cobertura del risc d’emmalaltir és mitjançant l’obligatori-
etat de l’assegurança. I, a més a més, ateses les dificultats regulatòries del 
mercat en relació amb les primes i prestacions, és l’assegurança social la que 
garanteix una solució estable, mentre que el mercat de l’assegurança privada 
presenta mancances competitives.

Als efectes d’aquest article prenem com a referència un context d’assegurança 
social obligatòria per als ciutadans finançat públicament de forma majoritària. 
En aquest context hi conviu l’opció d’assegurança complementària privada, 
que majoritàriament serà duplicada.

2. Els fets

La immediatesa i el dinamisme del món en què vivim ens porta massa sovint a 
considerar la política sanitària com el fruit de la decisió puntual, anecdòtica i 
controvertida del moment. Ens cal una mirada més panoràmica per compren-
dre que, darrere tota política sanitària, hi trobarem uns valors socials que li do-
nen fonament. És a dir, judicis de valor sobre allò que és bo per a la societat.
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L’objectiu final de tota política sanitària descansa sobre la millora de la salut 
poblacional i del benestar individual. L’any 2006, la Unió Europea2 va considerar 
que els sistemes de salut són un pilar de la protecció social, de la cohesió i de la 
justícia social, i assenyala que la universalitat, l’accés a l’assistència de qualitat, 
l’equitat i la solidaritat són els valors europeus compartits. En aquest marc i en 
el seu desenvolupament és on es fonamenta la política sanitària des d’una pers-
pectiva dels fets i decisions públiques. Repassem-ne breument els resultats.

Esperança de vida. Des de l’any 1990, l’esperança de vida ha augmentat en 6 
anys fins al 2014 (Gràfic 1). I alhora l’esperança de vida en bona salut com a pro-
porció de l’esperança de vida total ha millorat substancialment. L’any 1994, les 
dones passaven el 75% de la seva vida amb bona salut i al 2014 van passar-hi el 
79,9%. Per als homes seria el 80% i 84,3%, respectivament. La primera dada és, 
doncs, clara: es viu més anys i la proporció de la vida en bona salut ha millorat.

Font: Eurostat Database completed with data from OECD Health Statistics 2016.

Morbiditat i mortalitat. Els grans grups de causes de mort més freqüents són 
els tumors en els homes i les malalties de l’aparell circulatori en les dones. 
Aquestes dues causes apleguen més de la meitat de les defuncions, però, con-
siderant tots dos sexes conjuntament, els tumors causen més defuncions.

En les dones, les cinc malalties que ocasionen més defuncions (en valors abso-
luts) i que, per tant, poden comportar un volum de demanda més gran per als 
serveis sanitaris són les demències, les malalties cerebrovasculars, el grup d’al-
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tres malalties del cor, les malalties isquèmiques del cor i la malaltia d’Alzhei-
mer. En els homes, les patologies més freqüents són el càncer de pulmó, les 
malalties isquèmiques del cor, la bronquitis i l’asma, les malalties cerebrovas-
culars i la resta de malalties del cor.

Si ens fixem en les principals causes de mortalitat, podem comparar la situació 
relativa de Catalunya i països similars (Taula 1). Mentre que en càncer de pul-
mó, i de còlon i recte en homes, ens trobem en una posició de més del 10% de 
mortalitat relativa, en el cas de les dones ens trobem en tots casos millor, per a 
les patologies seleccionades i considerades com a principals.
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Despesa. El mateix any 2014, a Catalunya gastàvem 2.839 € per persona, dels 
quals 1.930 eren finançats públicament i 909 ho eren privadament (Gràfic 2). 
Una comparació elemental entre els dos gràfics ens fa veure que, mentre la 
despesa sanitària se situa en la 12a posició, ens trobem a la capçalera en espe-
rança de vida i també en una posició destacada pel que fa a esperança de vida 
en bona salut.

Gràfic 2. Despesa sanitària per càpita, 2015 (o any més recent)

1. Includes investments. 2. OECD estimate. 3. For Luxembourg, the population data refer 
only to the total insured resident population, which is somewhat lower than the total 
population.
Fonts: OECD Health Statistics 2016, Eurostat Database i WHO, Global Health Expenditure 
Database.

Ara bé, si diem que els determinants de la salut són múltiples, seria agosarat 
fer una correspondència entre nivell de salut i despesa, o prendre-ho com indi-
cador d’eficiència. Per tant ho hem de prendre tan sols com una dada més a 
tenir en compte. En la mesura que l’eficiència en la consecució de la salut té 
factors diversos, no som capaços de trobar un indicador agregat que ens per-
meti respondre acuradament.
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La determinació de l’eficiència dels serveis de salut i més concretament d’hos-
pitals ha estat objecte d’una literatura àmplia en economia de la salut. S’ha fet 
des de dues perspectives, la paramètrica i la no paramètrica. Els resultats 
d’ambdues aporten diferències que obliguen a interpretació i això ajuda poc 
als decisors. A Catalunya, malauradament, no disposem d’aplicacions recents i, 
atesos els canvis de l’última dècada, fa que en aquest moment no siguin relle-
vants esmentar-los.

Productivitat. En canvi tenim algunes aproximacions incompletes però conti-
nuades a la productivitat dels proveïdors finançats públicament. A partir del 
que coneixem com a Central de Balanços, es recull la informació financera de 
tots els centres de Catalunya, atenció especialitzada, salut mental i residències 
sociosanitàries. Si prenem el d’atenció especialitzada referent a 2005 i 2015, 
podem observar la productivitat del personal assistencial, mesurada en Uni-
tats de Mesura Estandarditzades (UME). El 2005 va situar-se en 40,67 UME per 
treballador assistencial, i el 2015 va ser de 38,43, per tant, una reducció. Aques-
ta dada podria ser comparable si no hi haguessin tants canvis tecnològics i me-
suréssim els episodis tractats. Només podem constatar-ho a efectes descrip-
tius. Fora bo disposar d’estudis semblants als que realitza l’NHS britànic i que 
són aclaridors de quines són les variacions i el nivell de productivitat al sistema 
de salut.

Satisfacció. La satisfacció dels catalans respecte al CatSalut s’ha mantingut 
constant durant els darrers cinc anys. De 2011 a 2016 s’ha situat en 6,83-6,84 en 
una puntuació d’1 a 10, l’any 2009 es trobava en 6,80. La valoració de l’atenció 
hospitalària i primària és sempre millor que la d’urgències. El baròmetre sanita-
ri de Catalunya és l’estudi que ens permet comprendre aquesta informació de 
forma evolutiva i homogènia.

Diferències en salut. Recentment s’ha publicat un estudi detallat que mostra les 
diferències en salut i utilització segons condició socioeconòmica. Es constata 
l’existència de diferències en tots els indicadors analitzats, tant per sexe com 
per edat. I el propi estudi destaca com la complexitat en la morbiditat és més 
gran quan menor és la condició socioeconòmica. L’impacte de l’atur i de la 
seva durada és consistent. Ara bé, l’estudi ens diu que no ens pot aproximar a 
la necessitat, i que es refereix tan sols a l’àmbit públic. La dificultat de mesura 
de la necessitat esdevé una fita inassolible i qualsevol aproximació resta tan 
sols en un intent i en un estudi de diferències, però no es pot inferir-ne equitat. 
Ara bé, la identificació de col·lectius vulnerables permet que el Pla de Salut de 
Catalunya estableixi accions en l’àmbit de l’atenció maternoinfantil, salut in-
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fantil i de l’adolescència, d’atenció a la gent gran, persones que pateixen malal-
ties que causen discapacitat o dependència, i les que pateixen violència. Per 
tant, la perspectiva de reducció de les diferències hi és present, malgrat que la 
seva mesura i avaluació esdevé complicada.

3. El consens en política sanitària

L’adopció de decisions públiques en relació amb aquests valors essencials re-
quereix un consens polític. Pertoca al parlament i al govern assenyalar què sig-
nifiquen exactament aquests valors compartits (objectiu) i quines decisions cal 
adoptar per assolir-los (mitjans). L’existència d’un consens social sobre aques-
tes qüestions esdevé una peça clau de l’engranatge. Més enllà de l’acord polí-
tic parlamentari, cal que tots els actors que participen en el sistema de salut 
remin en la mateixa direcció. Precisament un dels elements que es consideren 
factor d’èxit d’un sistema sanitari és el consens social3.

Ens cal, doncs, una política sanitària basada en el màxim consens possible per 
tal de tenir un sistema eficient i equitatiu. Distingir aquells mitjans que poden 
ser efectius per assolir objectius d’aquells que no ho són esdevé una prioritat. 
Disposar d’evidència per tal de contrastar aquelles decisions que produiran el 
millor resultat és crucial, però alhora complex. La complexitat prové de les sin-
gularitats i del context on es desenvolupa cada política. Allò que ha funcionat 
en un lloc i moment determinat pot ser difícil de ser reproduït en un altre. Mal-
grat aquest atenuant, saber allò que funciona amb un criteri expert i objectiu 
ha d’ajudar a millorar les decisions. Molts informes d’experts sobre reforma 
sanitària han tractat d’adoptar aquesta perspectiva, si bé amb un impacte for-
ça limitat. La falta d’aplicació del consell expert té a veure almenys amb les difi-
cultats d’establir consensos amplis i la comprensió del procés polític4.

4. El pacte nacional de salut i els àmbits de consens

La Comissió de Salut del Parlament de Catalunya va acordar, el febrer de 2013, 
impulsar els treballs per assolir un acord per a la salut a Catalunya en el marc 
d’un model propi. En aquest acord es defineixen les bases del sistema sanitari 
català, estables i consensuades per tots els agents implicats. Es va precisar que 
els membres de la comissió serien els representants dels diversos grups parla-
mentaris i els agents que formen part del Consell Català de la Salut. Els treballs 
de la comissió es van desenvolupar en vuit grans àmbits temàtics. Es van pren-
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dre com a referent els sis blocs inicials que, segons l’Organització Mundial de la 
Salut, han de constituir un sistema sanitari, i s’hi van afegir dos àmbits identifi-
cats com a clau per al sistema (la recerca i innovació, i el compromís ciutadà). 
Els àmbits han estat, doncs: finançament i cobertura, professionals, prestaci-
ons i catàleg de serveis, model de serveis, avaluació i transparència, recerca i 
innovació, compromís ciutadà i governança.

Entrar en el detall del contingut dels 83 acords del Pacte Nacional de Salut5 va 
més enllà del que es pretén en aquest article, tan sols es farà una breu referèn-
cia als aspectes clau destacables. En l’àmbit de finançament i cobertura s’asse-
nyala amb claredat l’opció per un accés universal de la ciutadania al Sistema 
Nacional de Salut i, alhora, s’estableix un criteri de nivell de finançament públic 
en salut suficient i sostenible, que es relacioni amb el nivell de riquesa del país i 
que convergeixi amb la despesa de països amb producte interior brut per càpi-
ta equivalent i sistema sanitari similar.

• Consolidar el sistema sanitari català com un Sistema Nacional de Salut 
que genera drets i deures garantint l’accés universal de la ciutadania als 
serveis sanitaris.

• Garantir un finançament públic en salut suficient i sostenible, atenent al 
nivell de riquesa del país, fent convergir el nivell de despesa amb la dels 
països amb un PIB/càpita i sistema sanitari similar.

• Mantenir el model de finançament del sistema sanitari en què els impostos 
progressius són la principal font de recursos.

En relació amb els acords de cobertura i accés, cal destacar-ne aquests dos:

• Garantir l’equitat d’accés amb qualitat a les prestacions i serveis (diagnòs-
tic i tractament) amb criteris poblacionals, socials i territorials. S’entén 
equitat com a igualtat d’oportunitats d’accés a un tractament efectiu per a 
una mateixa necessitat d’atenció.

• Garantir l’existència del catàleg bàsic seguint criteris de seguretat, evi-
dència científica, cost-efectivitat i avaluació d’impacte pressupostari, 
que incorpori prestacions d’atenció sanitària, però també intervencions 
comunitàries de promoció i protecció de la salut i prevenció de la malaltia.

L’Estat té una obligació de garantir una assignació de recursos suficient per tal 
de satisfer les necessitats d’accés als serveis assistencials i de salut pública. En 
la mesura que la determinació del recursos no es basa en la disponibilitat a pa-
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gar sinó en la necessitat, convé disposar de dues perspectives, la relativa al 
“capital”, les inversions en capacitat productiva, i la relativa als serveis. Amb-
dues perspectives han de relacionar-se amb la necessitat de millorar la salut i el 
benestar, i és per això que cal un criteri superior i assolible sobre el nivell de 
salut i de reducció de les diferències. Aquest criteri superior a Catalunya ve de-
terminat pel Pla de Salut, on s’hi determinen el conjunt d’objectius a assolir en 
un termini precís. És un esforç notable i continuat que s’ha anat fent repetida-
ment i que cal considerar-lo exemplar.

La planificació de la capacitat instal·lada, de l’oferta, va establir-se en el seu 
moment a partir del Mapa Sanitari. En l’actualitat, el procés ha esdevingut bar-
rejat en part amb el Pla de Salut i també amb decisions i projectes o plans pun-
tuals. La definició de la capacitat instal·lada és una de les eines primeres i pri-
mordials de la política sanitària. És en aquest sentit que cal dotar-la precisament 
de tot el contingut necessari per fer-la efectiva.

La interacció entre oferta geogràfica i prestacions dona lloc, de fet, a l’accés 
als serveis. Per això en l’actualitat, l’anàlisi en termes de mapa sanitari entès 
com instal·lacions (hospitals, centres d’atenció primària...) esdevé insuficient. 
L’opció seria, doncs, un mapa de l’oferta de serveis, que té en compte el con-
junt de prestacions i l’accés que tenen els ciutadans arreu de Catalunya. El de-
tall de l’oferta de serveis ens ha d’aportar prescripcions sobre l’opció més efici-
ent, en la mesura que no cal només garantir accés geogràfic, també temps, 
nivell de qualitat fruit del volum o condicions de servei.

En l’àmbit dels professionals s’ha considerat que la planificació de necessitats 
de professionals, les competències i les capacitats acreditades han de ser ob-
jecte de reconsideració atenent als canvis sociodemogràfics, econòmics i tec-
nològics. S’explicita l’èmfasi en el professionalisme com a criteri que guia la re-
lació entre professionals amb la ciutadania, amb el sistema sanitari i els 
proveïdors, i la necessitat d’establir mecanismes per tal de fer efectiva la parti-
cipació dels professionals en l’elaboració de polítiques i la gestió.

• Garantir el professionalisme com a base de la relació dels professionals 
amb la ciutadania, amb el sistema sanitari i els proveïdors, i promoure la 
participació sistemàtica del seu coneixement en la planificació, gestió i ava-
luació dels processos d’atenció, en el marc d’un nou contracte social presi-
dit per la transparència i la rendició de comptes i amb la finalitat última 
d’assolir més qualitat, eficiència i equitat.
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• Establir mecanismes per tal que els professionals sanitaris participin de 
forma efectiva en la formulació de les polítiques de recursos humans i 
en la gestió de les organitzacions sanitàries.

• Reconsiderar i consensuar amb perspectiva de futur la planificació de ne-
cessitats de professionals sanitaris, els rols, les competències i capaci-
tats acreditades en el marc de les prioritats i objectius establerts al Pla de 
salut de Catalunya i al Mapa sanitari, sociosanitari i de salut mental, amb 
l’objectiu de donar la millor resposta a:

– les necessitats de salut de les persones;

– les necessitats generades pel treball interdisciplinari que permetin 
pràctiques segures i donar resposta i “tenir cura” de la singularitat de les 
persones;

– les necessitats de resolució del contínuum assistencial;

– el reforçament de l’autonomia de gestió;

– els canvis demogràfics de les professions (feminització i envelliment);

– els canvis en la tecnologia i el coneixement;

– la dotació de professionals que permeti pràctiques segures, reflexives i 
donar resposta al “tenir cura” a la singularitat de la persona i un treball 
per evidències orientat cap a resultats, i

– expandir l’aportació de la professió infermera i la integració del far-
macèutic comunitari i els professionals de la salut pública en el sistema.

I també es van establir criteris respecte la negociació col·lectiva i la contracta-
ció professional:

• Crear un acord marc pel model contractual aplicable al conjunt del sistema 
sanitari públic, respectant la negociació col·lectiva de les parts i l’autono-
mia de gestió dels centres.

• Establir un model retributiu basat en la categoria professional, el coneixe-
ment, les competències, l’experiència, la responsabilitat desenvolupada i 
els resultats de l’activitat professional en relació amb els objectius de siste-
ma sanitari.

La forma organitzativa que adopten els serveis de salut esdevé crucial per a 
l’eficiència en la producció de serveis. Els incentius per tal que la producció sigui 
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eficient poden provenir dels senyals que ofereixen els preus/sistemes de paga-
ment, de la propietat privada i del professionalisme. Al sector salut el mecanis-
me de preus esdevé controvertit en la mesura que el mercat i la formació de la 
demanda són fruit d’un mercat de béns de confiança majoritàriament. El pres-
criptor -metge- defineix la necessitat – demanda- i alhora la informació de preus 
és poc transparent i conté errors. És per tot això que s’acostuma a parlar de 
sistema de pagament i de contractació perquè d’aquesta forma es pretén tenir 
en compte criteris que van més enllà del valor i cost intrínsec de la prestació.

En aquest context, alguns dels acords destacables són aquests:

• Definir i desplegar un model de relació entre qui assigna els recursos 
(Servei Català de la Salut) i els proveïdors de serveis públics que tingui en 
compte els elements següents:

– La identificació del contracte com a instrument comú de gestió, amb 
les peculiaritats territorials (model de compromís i regulació), que ha de 
ser avaluat i revisat periòdicament, buscant l’equilibri entre criteris assis-
tencials i econòmics.

– La transparència interna i externa dels contractes i dels resultats (eco-
nòmics i de salut).

– L’orientació dels objectius i les intervencions als resultats en salut, or-
ganitzatius i de qualitat assistencial.

 •  La promoció i el reconeixement del treball en xarxa dels centres en 
l’àmbit territorial.

– Els incentius a l’eficiència dels proveïdors del SISCAT reforçant l’avalua-
ció dels objectius del contracte, per tal de garantir el màxim rendiment 
dels recursos públics. S’ha de vetllar per tal que hi hagi un equilibri entre 
el risc assumit i el retorn obtingut per part de les entitats que proveeixen 
serveis al SISCAT.

• Incrementar l’ús de fórmules de pagament basades en els resultats en salut 
i qualitat de vida, en substitució dels models de pagament per prestació de 
serveis, seguint indicadors prèviament definits i coneguts.

• Considerar la introducció de preus públics per a serveis exclosos del catàleg 
del SISCAT, facilitant l’accés a aquestes prestacions a la població amb 
menys recursos. Els preus han de reflectir els costos dels serveis que es 
prestin i s’ha de vetllar perquè tinguin un impacte neutral en la competèn-
cia en el sector. Per a prestacions incloses al catàleg de serveis, la facturació 
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es farà segons preus públics, que es fixaran d’acord amb costos reals a tots 
els tercers obligats a pagament al sistema sanitari públic.

• Elaborar i aplicar una normativa reguladora de la provisió d’activitat priva-
da des de centres del SISCAT que contingui: un codi ètic, una regulació de 
preus en les prestacions complementàries, una definició de les prestacions, 
mecanismes de control i transparència en el sistema de contractació i en 
l’activitat i els seus resultats.

• Establir un marc contractual de provisió de serveis d’atenció farmacèutica 
basat en els resultats en salut en termes d’efectivitat i eficiència, i en les 
necessitats de la població de referència.

L’organització interna dels serveis assistencials ha de dissenyar-se per tal que 
el conjunt de decisions i accions es prenguin d’acord amb els criteris i els incen-
tius que es defineixen. En aquest sentit cal destacar els següents acords:

• Facilitar el contínuum i la integració (funcional) assistencial, respectant 
l’autonomia de gestió, mitjançant:

– la creació i desplegament d’aliances o ens aglutinadors dels proveïdors 
d’un territori;

– la fixació d’objectius compartits d’integració de serveis seguint criteris 
d’efectivitat clínica i eficiència econòmica, preservant els aspectes quali-
tatius de l’assistència;

– el desplegament de les TIC i els sistemes d’informació;

– el desenvolupament de la història clínica compartida per tal que la infor-
mació rellevant per a l’atenció sanitària i social de la ciutadania sigui ac-
cessible als professionals;

– el desenvolupament del treball en xarxa, i

– la revisió de processos assistencials.

En paral·lel, s’han d’impulsar estratègies de coordinació entre els serveis sani-
taris i socials per avançar en la integració de tots dos nivells d’atenció.

En l’àmbit del compromís ciutadà hi podem destacar:

• Promoure el rol del ciutadà com a agent actiu del sistema sanitari, responsa-
ble de la seva salut, que assumeix estils de vida saludables i pren decisions 
sobre el seu procés assistencial, la seva salut i fa un ús adequat dels serveis.
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• Definir i desplegar mesures que impulsin la decisió compartida en tots els 
processos de malaltia, però especialment en els moments de final de vida.

• Garantir el dret de la ciutadania a rebre informació sobre la seva salut de 
manera clara i comprensible tot respectant les seves decisions.

En l’àmbit de recerca, destacaria aquest acord:

• Optimitzar els recursos destinats a la recerca en funció del grau de transla-
ció, innovació i capacitat de donar resposta a la salut i qualitat de vida i 
creació de riquesa, cercant un equilibri entre els continguts de recerca bàsi-
ca clínica (diagnòstic, tractament, cures i resultats en salut), en cures, en 
serveis sanitaris i en salut pública.

La governança del sistema esdevé una peça clau que obliga al seu redisseny 
pels canvis del context que hi ha hagut. Entre els acords hi trobem aquests:

• Consolidar la separació de les funcions dels agents del sistema respectant 
l’autonomia de gestió dels centres garantint la rendició de comptes davant 
de la ciutadania. L’assignació de les funcions entre els agents és la següent:

– El Departament de Salut és el responsable de les polítiques sanitàries (as-
sistencials, de salut pública i de recerca i innovació) del finançament del 
sistema, la planificació estratègica i l’avaluació del finançament i els re-
sultats en salut. Exerceix d’autoritat sanitària mitjançant la regulació, la 
inspecció i el control, l’autorització i l’acreditació. La rendició de comp-
tes la realitza en primera instància davant de la ciutadania mitjançant el 
Parlament de Catalunya.

– El Servei Català de la Salut és el responsable de garantir la cobertura uni-
versal i pública de les prestacions sanitàries de qualitat i eficients a la ciu-
tadania de forma equitativa, a través de l’assignació de recursos, de 
l’avaluació dels serveis proporcionada per les entitats del SISCAT i del 
desenvolupament de la planificació operativa. La rendició de comptes la 
realitza, en primera instància, davant del Consell de Direcció del Servei 
Català de la Salut i el Departament de Salut.

– Les entitats proveïdores del SISCAT proporcionen els serveis sanitaris a 
la població en el marc de les directrius determinades en el contracte amb 
el Servei Català de la Salut. La rendició de comptes la realitza, en primera 
instància, davant del Servei Català de la Salut.
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• Garantir la presència del coneixement assistencial i clínic en els òrgans de 
govern de les entitats proveïdores del SISCAT.

• Garantir l’autonomia de gestió de les institucions sanitàries establint meca-
nismes de seguiment i d’auditoria de processos i resultats.

• Definir criteris de selecció dels integrants dels òrgans de govern de les insti-
tucions sanitàries que considerin els mèrits professionals, la perspectiva de 
gènere, el coneixement clínic del territori, de la gestió empresarial i de les 
especificitats de les institucions, i el compromís amb la missió i els valors de 
les organitzacions.

• Establir mecanismes de seguiment continuat de la solvència financera de 
les institucions sanitàries en el marc del SISCAT, així com els criteris que cal 
adoptar en cada situació.

• Fer transparent el contracte (els objectius de salut, el compliment dels 
acords d’accessibilitat i resolució al territori i el volum econòmic) amb inde-
pendència de les formes de pagament, en tant que l’instrument principal de 
relació entre el Servei Català de la Salut i les entitats proveïdores del SISCAT.

El procés per arribar a aquest conjunt d’acords va ser fruit d’una elevada parti-
cipació. Diversos motius d’oportunitat política van impedir que la totalitat dels 
representants confirmessin el seu acord al darrer moment. Cal assenyalar que 
en l’elaboració del document hi va haver contribucions de tots, també d’enti-
tats i grups polítics que no van donar finalment el seu suport. L’acord al qual es 
va arribar es va presentar al Parlament de Catalunya i es va donar així l’opció 
de mostrar el sistema sanitari que desitja una àmplia representació social.

5. Les recomanacions d’experts: l’experiència del CASOST

Al mateix temps que cristal·litzava el Pacte Nacional de Salut, el Consell Asses-
sor per la Sostenibilitat del Sistema Sanitari6, un dels consells assessors del 
President de la Generalitat, emetia un conjunt d’informes que establien pautes 
i recomanacions regulatòries en àmbits concrets. Es tractava d’impulsar canvis 
per a la millora de l’eficiència i equitat en entorns com l’assegurança privada, la 
contractació pública o el mercat farmacèutic.

Per al cas de l’assegurança, podem destacar les següents recomanacions:
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• Es proposa la creació d’un producte bàsic certificat de prestacions homo-
gènies. Aquest seria un producte certificat per l’autoritat reguladora i es 
comercialitzaria a través d’un portal que facilités la comparativa i la mi-
llor comprensió de les cobertures. En aquest context el contracte d’asse-
gurança ha de ser de base individual.

• La desgravació fiscal sobre les primes pretén establir un marc de protec-
ció dels consumidors amb un producte certificat. Tindria un gradient en 
augment en la mesura que aquell paquet bàsic de cobertura fos equiva-
lent al que oferís el sector públic, i s’establiria un percentatge de desgra-
vació amb un topall màxim en valor absolut, especialment en relació amb 
prestacions sempre efectives, però de cost no assumible en la seva tota-
litat per part del sector públic. Alhora, els productes que poden accedir a 
desgravació fiscal han de presentar condicions equivalents de cobertura, 
períodes de carència i exclusions, i garantia de renovació garantida, amb 
tractament diferent entre concurrents i no concurrents als oferts públi-
cament. Els augments de les primes han de ser objecte de regulació. Pel 
que fa a productes no sotmesos a desgravació fiscal, aquests poden es-
tablir criteris propis en el contracte individual.

Per al cas de la contractació pública, destaquem:

• Desplegar una normativa que permeti disposar de major capacitat per 
dur a terme contractacions, realitzar inversions i prendre decisions a les 
entitats del sector públic de salut, augmentant la simplificació, agilització 
i eficiència d’aquestes actuacions. Aquesta funció de contractació és cab-
dal per tal de configurar un model d’atenció capaç de donar resposta àgil 
a les contingències que s’esdevenen.

• Donar resposta a la situació en què es troben les entitats del sector salut 
en el marc de l’aplicació de la regulació de la SEC 2010, impulsant la trans-
posició de la directiva europea des del Parlament de Catalunya, abans de 
l’abril de 2016, d’acord amb les possibilitats que diversos juristes entenen 
que permet l’actual legislació, permetent respectar la riquesa que repre-
senta el sistema sanitari català.

El conjunt d’informes de recomanacions incorporaven una perspectiva compa-
rada sobre les opcions preses en altres països. Van ser presentats i publicats i 
són accessibles.
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6. Comentari final

Hi ha tres missatges clau a considerar davant l’eficiència i l’equitat en un siste-
ma de salut. El primer de tots es refereix a la seva definició i el context de crite-
ris i principis que els fan possibles en un sistema de salut. La segona qüestió es 
refereix a què ens cal conèixer amb precisió mesures explícites d’eficiència i 
equitat tractant d’agregar la informació ja disponible per tal d’obtenir conclusi-
ons clares. Per exemple, el coneixement d’una de les dimensions de l’eficiència 
com és la productivitat dels serveis de salut esdevé fonamental. La tercera es 
refereix a la necessitat d’establir consensos per tal que les decisions públiques 
siguin fermes i permetin una aplicació satisfactòria. Sense consensos, la procla-
mació d’eficiència i equitat com a principis del sistema de salut acaba essent 
tan sols una retòrica fruit de l’oportunisme polític del moment.
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Abstract

La Llei 39/2006, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en si-
tuació de Dependència (Llei), va instituir un dret subjectiu de ciutadania, amb voca-
ció universal i un abast poblacional molt ampli.
Onze anys després, el seu desenvolupament, funcionament i finançament ha gene-
rat molta frustració en la població. La Llei ha estat objecte d’importants “retalla-
des”, tant en el seu contingut com en la disposició de recursos econòmics, la qual 
cosa fa que ara tinguem una Llei “disminuïda”. Aquest article analitza alguns 
d’aquests aspectes i tracta d’estimar la necessitat addicional de recursos econòmics 
per resoldre algunes d’aquestes disfuncions.

1.  Objectiu i àmbit de protecció de la Llei de la Promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de dependència: unes 
expectatives molt elevades

La Llei 39/2006, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones 
en situació de dependència (la Llei), va ser aprovada amb un gran consens polí-
tic i suposava un repte per a la societat: reconèixer el dret de les persones en 
situació de dependència a ser ateses en l’àmbit de la protecció social de l’Estat. 
La ciutadania ho va acollir amb una enorme satisfacció tal com ho demostrava 
el Baròmetre del CIS de maig de 2007.

L’objecte de la Llei és reconèixer un dret universal, subjectiu i perfecte: el dret 
a la promoció de l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació 
de dependència (Article 1 de la Llei) mitjançant la creació d’un Sistema per a 
l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) configurat com una xarxa 
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d’utilització pública que integra, de forma coordinada, centres i serveis, públics 
i privats, degudament acreditats (Article 6).

La Llei defineix la quantia mínima que l’Estat aporta a les Comunitats Autòno-
mes (CA) per al finançament de les prestacions de les persones en situació de 
dependència (Article 7-1). És el denominat Nivell Mínim.

La Llei és molt ambiciosa pel que fa a l’àmbit de protecció dels individus, el 
qual inclou tota persona que estigui reconeguda segons els barems establerts 
“en situació de dependència”, sigui quina sigui la seva edat. Aquest és un tret 
diferencial d’altres països de la UE en els quals l’àmbit d’atenció a la dependèn-
cia es limita a persones majors de 65 anys i la protecció de les persones menors 
de 65 anys està regulada en altres lleis específiques.

Les úniques restriccions de la Llei per ser persona beneficiària són els requisits 
d’“elegibilitat” i el de “residència”. El criteri d’elegibilitat es determina per la 
“quantitat” d’ajuda d’una tercera persona que la persona dependent necessita 
per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD). Es classifi-
ca en tres graus de dependència: dependència moderada (Grau 1), dependèn-
cia severa (Grau 2) i gran dependència (Grau 3); la intensitat d’ajuda va des 
d’una vegada al dia, fins a la presència continuada d’una altra persona. Un òr-
gan de valoració multidisciplinari és l’encarregat d’avaluar les persones i pro-
posar el grau de dependència segons un barem de valoració de la dependència 
(BVD) establert a nivell estatal, el qual assigna el nivell de puntuació assolit per 
la persona (art. 26 i 27 de la Llei).

El criteri de la residència es determina per la condició de residir en el territori 
espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dels quals dos hauran de ser immedia-
tament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per als menors de 5 
anys, el període de residència s’exigirà a qui en tingui la guarda i custòdia. En el 
cas d’espanyols no residents a Espanya, el Govern podrà establir mesures de 
protecció en favor d’ells, i també es contempla el cas dels emigrants espanyols 
retornats (Article 5).

1.2. Nombre de persones protegides: Estimació i realitat

El nombre de beneficiaris ha estat un dels focus de debat en la gestació de la 
Llei atès que la projecció del seu nombre, així com la seva distribució per graus 
de dependència, determina el cost de les prestacions. La memòria econòmica 
de la Llei va prendre com a referent l’estimació realitzada pel Llibre blanc, la 
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qual situava el nombre de persones beneficiàries, l’any 2005, en 1,12 milions, 
mentre altres estimacions donaven xifres més elevades, com, per exemple: 
Share en 1,45 milions només amb persones de més de 65 anys, Abellán i Puges 
en 1,5 milions i Rodríguez Cabrero en 2,3 milions, entre d’altres.

Després de tres anys i mig de posposar l’entrada de beneficiaris del Grau 1 (des 
de principis de 2012 fins a juliol de 2015)1, finalment, la Llei està desplegada en 
la seva totalitat. Si es fa la comparació de les magnituds de persones “protegi-
bles”, entre les previstes per la Llei el 2015 –incorporant els increments deri-
vats de l’augment de la població– i el nombre real a 31/12/2017, 1,26 milions, 
s’observa que aquesta dada és inferior a la dada estimada, aproximadament 
un 8% menys, la qual cosa indueix a pensar que encara no s’ha acabat el perío-
de de desplegament de la Llei i, probablement, la xifra final serà superior a l’es-
timada. Vegeu el quadre.

Quadre 1. Nombre de persones beneficiàries:  
Previstes en la Llei i situació a 31/12/2017

Moderada Severa 
Gran 

dependència
TOTAL

Persones benef.es�mades "Llei" 648.442 472.461 252.345 1.373.248
Persones benef.a 31/12/2017 414.197 475.744 375.010 1.264.951

Font: Llibre blanc de la dependència i estadistiques gestió de la dependència.

En el transcurs dels primers tres anys de la Llei, es van refer els criteris del 
“barem d’avaluació de la dependència” implementant un “nou barem” en el 
2011, el qual intentava reclassificar la distribució per graus de dependència 
rebaixant la previsió del nombre de persones amb gran dependència (Grau 3) 
sense afectar la xifra global de persones dependents. La realitat, set anys 
després del nou barem, és que no sembla que l’intent d’abaixar el nombre de 
persones qualificades com a “grans dependents” hagi tingut un efecte im-
portant, ateses les dades de final de 2017, on es pot veure que el percentatge 
de beneficiàries del Grau 2 i del Grau 3 és superior a les xifres previstes en la 
Llei. Vegeu gràfic.

1. El RDL 20/2011, de 30 de desembre, ho posposa fins al 2013; la Llei 2/2012, fins al 2014 i la Llei 
20/2012 fins al 15 de juliol de 2015.
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Gràfic 1. Nombre de beneficiaris per grau de dependència

47,22%

34,40%

18,38%

32,74%

37,61%

29,65%

Moderada Severa Gran dependència

Distribució per graus de dependència: Es�mat 
i a 31/12/2017.

Es�mat Real_2017

Font: Llibre blanc de la dependència i estadístiques gestió de la dependència

La distribució per graus entre les CA no és uniforme. En la selecció de CA que 
aquí es presenta, es pot observar que les CA de Madrid i Castilla i Lleó són les 
que tenen un major nombre de beneficiaris del Grau 3 i, en canvi, Catalunya i el 
País Basc les que tenen un major nombre de beneficiaris del Grau 1. La distribu-
ció de beneficiaris per graus no és banal, atès que té una repercussió en la des-
pesa de les prestacions de la dependència. Vegeu quadre.

Quadre 2. Nombre de beneficiaris per grau de dependència a 31/12/2017
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1.3. Taxa de cobertura de la protecció de la dependència

Es pot mesurar una aproximació a l’abast del Sistema de protecció a la depen-
dència a través de les ràtios: cobertura de la població protegida i cobertura de 
la població atesa per habitant.2

En el cas de 2017, els resultats serien:

• Ràtio població protegida/habitant = 2,64%.

• Ràtio població atesa/habitant = 1,95%.

2.  Les prestacions: el difícil equilibri entre serveis i prestacions 
econòmiques

La Llei estructura un model de prestacions integrat per serveis públics, presta-
cions en metàl·lic i subsidis a les persones beneficiàries per tal de respondre a 
les necessitats dels usuaris. El model té una clara vocació d’assistència profes-
sional, és a dir, que l’atenció a la persona en situació de dependència sigui pres-
tada per cuidadors professionals –bé sigui en centres, be sigui en els domicilis– 
però preveu, també, que puguin ser els familiars qui es facin càrrec de la seva 
cura. La persona ha de romandre en el seu entorn residencial sempre que sigui 
possible i serà atesa en un centre substitutiu de la llar (residència) quan la per-
sona tingui una gran dependència o necessiti un control continuat dels seus 
moviments; també contempla la faceta de prevenció i promoció de l’autono-
mia personal.

En síntesi, els tipus de prestacions que articula la Llei són: serveis públics insti-
tucionalitzats, els quals inclouen centres públics i concertats destinats a ser-
veis residencials i centre de dia; serveis públics d’atenció domiciliària mitjan-
çant el servei d’ajuda a domicili, teleassistència i assistència personal; una 
prestació dinerària a la persona que viu al domicili per ser atès per un cuidador 
familiar, subsidis per a l’atenció institucional en un centre privat homologat 
per la CA corresponent (prestacions vinculades) i serveis de prevenció.

Es denomina Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) el 
conjunt de serveis i prestacions econòmiques destinat a la promoció de l’auto-

2. La població resident a 31/7/2017 és de 46.549.045 habitants a nivell estatal.
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nomia personal, l’atenció i protecció a les persones en situació de dependèn-
cia. La gestió del SAAD recau en les CA i es crea un òrgan de coordinació com a 
instrument de cooperació per a l’articulació del Sistema, el qual està format 
per l’Administració General de l’Estat (AGE), les CA i les Entitats Locals (Articles 
6, 8 a 12 de la Llei). Malgrat la descentralització de la gestió, l’AGE exerceix el 
rol d’òrgan fiscalitzador de l’activitat atès que és qui reglamenta el marc bàsic 
d’actuació deixant un marge limitat a les CA per al desenvolupament del seu 
propi sistema d’actuació i gestiona el finançament de la part estatal de les 
prestacions. L’escàs marge d’actuació de les CA per determinar el seu propi 
model podria suposar, per exemple, que altres tipus de prestacions no esta-
blertes en la Llei no fossin considerades com a prestacions de la dependència, 
o que ràtios de personal més elevades que les indicades puguin ser excloses 
del finançament estatal totalment o parcialment.

Pel que fa a la provisió de serveis en residències i centres de dia, la Llei no con-
templa crear noves infraestructures per a l’atenció a les persones en situació 
de dependència, sinó que integra en el SAAD els centres públics i privats homo-
logats existents en el moment del naixement de la Llei, i incentiva la creació de 
les noves places mitjançant la concertació amb centres privats de qualsevol ti-
pologia jurídica sempre que estiguin acreditats per a l’atenció a la dependèn-
cia. L’escassa vocació inversora es posa de manifest en els ínfims pressupostos 
dedicats a la inversió d’infraestructures.

L’acreditació s’exigirà a tots els centres públics i privats que s’integrin en el 
SAAD, excepte aquells centres privats que s’ofereixen a acollir beneficiaris de 
la Llei però sense disposar de l’etiqueta d’acreditat, la qual cosa fa que s’esca-
pin de la reglamentació exigida als centres de la xarxa pública, malgrat que sí 
que estan obligats a limitar el preu del servei segons l’hagi establert la CA. Els 
destinataris d’aquests centres són aquelles persones beneficiàries de la Llei 
que, per diferents circumstàncies, no poden ser ateses en un centre de la xarxa 
pública (SAAD) i reben un subsidi (prestació vinculada) per satisfer la quota del 
centre. En la pràctica, és una manera de poder assignar places residencials sen-
se passar pel procés de contractació de places.

La teleassistència és una prestació auxiliar d’altres prestacions malgrat que el 
llistat de prestacions de la Llei figura a part. No té gaire sentit pensar que 
aquest servei per si sol sigui suficient per satisfer les necessitats d’una persona 
amb una gran dependència o dependència severa. Generalment, aquest servei 
és auxiliar de l’ajuda domiciliària o de la prestació econòmica de cures famili-
ars.
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El servei d’ajuda a domicili generalment és prestat pels Municipis, els quals te-
nen autonomia sobre la regulació d’aquest servei, tal com ho demostra l’enor-
me varietat de preus que s’hi troba. No obstant això, si atenen persones bene-
ficiàries de la Llei, estan obligats a proporcionar les hores d’atenció segons el 
grau de dependència de la persona d’acord amb allò que la Llei estableix.

La Llei classifica com a prestacions econòmiques: la prestació vinculada a un 
servei, l’assistència personal per tasques socioeducatives i la prestació econò-
mica de cuidador familiar, però les dues primeres no haurien de ser considera-
des com a prestacions econòmiques atès que venen a ser un “subsidi a la per-
sona” en el sentit de compensar una part del preu a pagar per la compra d’un 
servei professional (residència/centre de dia i assistent personal). Realment, 
l’única prestació econòmica és la de “cuidador familiar”, que és una assignació 
mensual l’import de la qual varia en funció del grau de dependència de la per-
sona beneficiària i es complementava amb una bonificació de la quota de la 
Seguretat Social del cuidador.3 L’RDL 20/2012 va suprimir la bonificació de la 
Seguretat Social de les cuidadores.

La persona beneficiària dels serveis està obligada a pagar una part del preu 
públic establert per la CA corresponent, si bé l’import a pagar variarà en funció 
de la seva capacitat econòmica (copagament). Quant a les prestacions econò-
miques, també estan subjectes al copagament, l’import del qual és retingut di-
rectament de la quantitat a cobrar de la prestació.

La Llei regula un sistema “bàsic” d’incompatibilitats entre prestacions, a les 
quals les CA poden acabar de donar forma, podent, en tot cas, restringir-les 
però no augmentar-les si això suposa un cost superior al que resultaria de se-
guir la norma. Un principi bàsic és la incompatibilitat entre dues prestacions 
econòmiques i també la d’un servei residencial amb qualsevol altra prestació. 
Dos serveis generalment compatibles són el servei d’ajuda a domicili i el de te-
leassistència, i la prestació econòmica de cuidador familiar amb el servei d’aju-
da domiciliària/teleassistència sempre que es compleixin determinades condi-
cions.

El PIA (programa individual d’atenció) es el procediment emprat per a l’assig-
nació de la/les prestació/ons a la persona en situació de dependència. A Catalu-
nya, els serveis socials dels Municipis són els òrgans encarregats d’atendre 

3. A partir del 2012, ja no se subvenciona i deixa de ser obligatori.
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l’usuari i/o famílies per tal de determinar la prestació o prestacions. L’usuari té 
cert marge d’elegibilitat de la prestació, excepte per a la prestació econòmica 
de cuidador familiar.

3. La refundació de la Llei de la dependència (RDL 20/2012)

La reforma de la Llei s’emmarca en un procés de recrudescència de la crisi eco-
nòmica a partir de mitjan 2010 i en un canvi d’orientació de la política econòmi-
ca del nou Govern sorgit de les eleccions a finals de 20114. La nova orientació de 
la política econòmica se centra en la devaluació salarial, la liberalització del 
mercat laboral i la reducció dels dèficits fiscals, mitjançant la contenció de la 
despesa pública i l’augment dels impostos, substituint les anteriors polítiques 
expansives de la despesa.

En el paquet de reformes per a l’estabilitat pressupostària –RDL 2012–, s’hi in-
clouen les retallades a la Llei. El Govern contextualitza la reforma de la Llei com 
a “urgent” atès que, tal com diu en el preàmbul del Reial decret-llei, «su desar-
rollo amenaza la sostenibilidad del sistema, tiene consecuencias perjudiciales para 
el empleo y perjudica la viabilidad de los sectores productivos relacionados con la 
dependencia»5. D’aquesta manera tan subtil, sense debat pressupostari i a cor-
recuita, el nou Govern aprova un Reial decret que configura una “Llei d’atenció 
a la dependència disminuïda”, la qual retalla drets de les persones beneficiàries, 
rebaixa l’oferta i la qualitat assistencial, redueix el pressupost destinat a l’aten-
ció a la dependència i incrementa els ingressos a través dels copagaments. 
L’única mesura positiva que inclou és l’extensió de la prestació de “l’assistència 
personal” a tots els graus de dependència, mentre que abans només podien 
sol·licitar-la aquelles persones en situació de dependència molt greu (Grau 3).

D’altra banda, tampoc s’entén que la Llei, tal com estava estructurada “origi-
nalment”, pogués perjudicar el creixement de l’economia, atès que “quasi tot” 
el sistema de provisió de serveis de la Llei ja es venia efectuant a través de les 
empreses del sector privat mitjançant la concertació de serveis, o a través de 
subvencions “indirectes” com és el cas de les prestacions vinculades al servei6. 

4. En aquestes eleccions va guanyar el Partit Popular desplaçant del Govern al Partit Socialista.
5. BOE de 14 de juliol de 2012, pàg. 50.435, paràgraf segon.
6. Fórmula en la qual l’Administració assegura l’ocupació d’unes places privades a través de sub-

vencionar la persona beneficiària i completar els ingressos per pagar la residència o qualsevol 
altre servei que es financi segons aquesta modalitat.



103

Júlia Montserrat Codorniu

Així doncs, la referència a “causar perjudicis a la viabilitat del sectors produc-
tius” s’intueix que estava dirigida a “frenar l’expansió de la prestació econòmi-
ca (en metàl·lic) de cures en l’entorn familiar (PECEF)” i substituir-la per presta-
cions en serveis proveïts per empreses privades, atès que la PECEF s’havia 
situat com a prestació “estrella” en aquells moments.

Una de les conseqüències immediates de la nova orientació de la Llei, a partir 
de 2012, és l’increment de les prestacions vinculades, les quals escapen del 
control de qualitat de la resta dels serveis públics concertats.7 El nucli central 
de les retallades és l’RDL 20/2012, però ve acompanyat d’altres reformes que 
les complementen. Vegeu quadre.

Quadre 3. Resum de mesures que modifiquen la configuració inicial de la Llei 
39/2006

7. Montserrat Codorniu, J. (2015).
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3.1.  La demonització de la prestació econòmica per al cuidador familiar 
(PECEF) i la precarització del servei d’ajuda domiciliària

La Llei 39/2006 va introduir la PECEF com un últim recurs al qual s’hauria d’acu-
dir si l’atenció professional (centres de dia i ajuda domiciliària) no eren accessi-
bles a la persona en situació de dependència, per exemple, en entorns rurals, 
casos de molt lligam familiar, entre d’altres; per això li van concedir el títol 
d’“excepcional”. Però la realitat va ser una altra. Al cap de cinc anys de la posa-
da en marxa de la Llei, la PECEF era la prestació “estrella” arribant a superar el 
50% de les prestacions en la majoria de les CA. Les Autonomies van veure en 
aquesta prestació una forma ràpida d’augmentar el nombre de beneficiaris de 
la Llei, justificant, així, un elevat grau de compliment amb la Llei. Paral·lela-
ment, les persones beneficiàries de la PECEF també estaven satisfetes al dispo-
sar d’uns recursos econòmics que els servien, en alguns casos, per comprar 
serveis professionals en el mercat privat, en altres per gratificar al cuidador 
“no declarat” o la possibilitat de compensar el respir dels familiars i, en tots els 
casos, contribuir a les despeses de material d’higiene, alimentació i farmàcia, 
entre d’altres.

La PECEF va ser una de les prestacions que més va rebre les retallades de 2012 
(RDL20/2012)8. El “acoso y derribo” se centrà en diversos fronts:

– Disminució del 15% de les quanties màximes establertes.

– Supressió de la bonificació de la quota de la Seguretat Social del cuida-
dor.

– L’efectivitat de la prestació pot demorar-se dos anys sense possibilitat de 
reclamar la retroactivitat de la prestació (potestat de la CA per apli-
car-ho).

– Fraccionament i ajornament dels deutes de la prestació econòmica per 
cuidador familiar fins a 8 anys.

– Penalització a les CA que prescriguin PECEF per sobre d’un determinat 
nivell disminuint-li l’import del Nivell Mínim que hauria de rebre9.

8. “RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fo-
mento de la competitividad”.

9. RD 1050/2013, de 27 de desembre, pel qual es regula el nivell mínim de protecció establert en 
la Llei 39/2006. S’aplica un coeficient corrector a l’import del Nivell Mínim a percebre per la 
CA si la seva proporció de PECEF és superior a la del conjunt de les CA.
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En el rerefons d’aquestes mesures estava l’enorme endeutament de les CA 
amb un gran volum d’endarreriments en els pagaments de les PECEF, especial-
ment els referents als de les retroactivitats per a gran quantitat de PECEF i pels 
llargs períodes de temps transcorreguts entre la sol·licitud i el reconeixement 
de la prestació. A partir de 2012, no es reconeixen retroactivitats i l’efectivitat 
de la prestació s’inicia a partir del reconeixement del grau de dependència.

Ben al contrari del que es podria esperar, la reducció de la PECEF no comporta-
va l’augment del nombre d’hores d’atenció dels serveis d’ajuda a domicili, sinó 
que l’RDL 20/2012 disminuïa la intensitat en tots els graus de dependència. La 
prestació d’una mitjana de poc més de dues hores diàries per a una persona 
amb gran dependència (Grau 3) que, segons la pròpia definició de la Llei neces-
sita cura continuada dues o tres vegades al dia, no sembla que sigui suficient 
per cobrir les necessitats assistencials de la persona; el mateix raonament es 
pot aplicar a l’atenció prevista per al Grau 2, al qual dedica, com a màxim, una 
mitjana d’una hora i mitja diària. Això comporta que la família haurà de conti-
nuar dedicant-hi molt de temps i esforç o haurà de recórrer a la compra de 
serveis professionals privats, que no sempre estan a l’abast de totes les butxa-
ques. Vegeu quadres.

Quadre 4. Hores d’atenció del servei d’ajuda a domicili

Graus i 
nivells 

dependència

Fins
31 juliol 2012

Graus
(*)

A par�r de
1 agost 2012

Grau 3-2 70 - 90 h/mes
Grau 3-1 55 - 70 h/mes
Grau 2-2 40 - 55 h/mes
Grau 2-1 30 - 40 h/mes
Grau 1-2 21 - 30 h/mes
Grau 1-1 12 - 20 h/mes

Grau 3 46 - 70 h/mes

Grau 2 21 - 45 h/mes

Grau 1 màxim
20 hores /mes

(*) A partir del 2012 es suprimeixen els nivells (segon dígit).

Font: RDL 20/2012 i elaboració pròpia
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Quadre 5. Quanties màximes prestació econòmica cuidador familiar

Fins juliol 
2012

Grau 3-2 520,69 442,59  
Grau 3-1 416,98 354,43  
Grau 3 (*)   387,64
Grau 2-2 337,25 286,66  
Grau 2-1 300,90 255,77  
Grau 2 (*)   268,79
Grau 1-2 180,00 153,00  
Grau 1   153,00

A par�r de 2012

(*) A partir del RDL 20/2012 sols es considera el nivell per a les persones que ja el tenien 
assignat

Les quanties de les prestacions econòmiques del cuidador familiar estan con-
gelades des de 2012, la qual cosa comporta una precarització progressiva de la 
PECEF. Cal dir que tampoc s’han desenvolupat actuacions de suport al cuida-
dor familiar (no professional) per tal de donar suport a aquesta figura, com, 
per exemple, formació, serveis de respir, grups d’autoajuda, etc.

En síntesi, s’està fent fracassar la PECEF quan en altres països de la UE li estant 
donant valor. Per exemple, Àustria, Holanda o Anglaterra reconeixen prestaci-
ons econòmiques com una forma de potenciar la responsabilitat de l’usuari en 
l’administració de les seves despeses. L’OCDE (2013) apunta que atorgar pres-
tacions econòmiques o subsidis a persones grans perquè visquin en el seu do-
micili està associat a una major qualitat de vida. La Comissió Europea (Europe-
an Commission, 2014a) preveu que, en els propers anys, la conjunció de factors 
com l’increment de l’envelliment i la reducció de la població en edat laboral, 
juntament amb el previsible increment dels preus dels serveis professionals, 
farà necessari redefinir l’atenció de les persones en el seu domicili potenciant 
l’autonomia personal i la cura per part de cuidadors no professionals.

3.2.  Impactes de les retallades en els serveis d’atenció residencial i 
centres de dia

L’RDL 20/2012 incideix en la rebaixa del llistó de la qualitat assistencial en els 
centres institucionalitzats. Un dels efectes directes de les rebaixes pressupos-



107

Júlia Montserrat Codorniu

tàries és la contenció (per no dir reducció) dels preus de les places concerta-
des, i les empreses concertades ho traslladen a la contenció dels costos de per-
sonal, preservant una plantilla de personal “poc qualificada” o, podem dir, 
menys qualificada del que fou establert en l’acord del Consell Territorial de Ser-
veis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la dependència el 
27/12/2008.

L’esmentat acord determina els criteris comuns d’acreditació dels personal per 
a garantir la qualitat dels centres i serveis del SAAD, establint les categories 
professionals que haurien de tenir els centres acreditats. El termini per a la 
consecució d’aquest objectiu era 31/12/2015 però, atesos els problemes finan-
cers de les entitats proveïdores com a conseqüència de les “retallades”, aquest 
termini va ser prorrogat fins al 2017 però, atès que en la indicada data els cen-
tres tampoc assolien aquesta exigència, el Consell Territorial de Serveis Socials 
i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, va adoptar un 
acord10 que modifica els criteris aprovats el 2008 i amplia el termini fins al 2022 
per regularitzar la situació d’aquells professionals que a 31 de desembre de 
2017 no haguessin assolit els certificats de professionalitat o títols de formació 
professional requerits segons la normativa, però acreditessin tenir experiència 
laboral. A principis de 2018, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
va treure una nota informativa indicant que s’està elaborant la normativa cata-
lana necessària, adaptada a aquests nous requeriments i que substituirà l’or-
dre TSF/334/2016, de 12 de desembre, per la qual es regula la qualificació pro-
fessional del personal auxiliar d’atenció a les persones en situació de 
dependència.

La baixa qualitat dels centres acreditats es posa de manifest, també, en altres 
aspectes com és la precarietat laboral amb salaris baixos i una elevada propor-
ció de contractes temporals, de “jornada reduïda” i de poca intensitat laboral, 
essent molt freqüents els contractes de menys de 20 hores setmanals. Aques-
ta situació provoca una alta rotació de personal, la qual cosa repercuteix en la 
qualitat assistencial.

10. Resolució d’11 de desembre de 2017, de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, que 
modifica parcialment l’acord de 27 de novembre de 2008, sobre criteris comuns d’acreditació 
per a garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l’autonomia i atenció a la de-
pendència, modificat per l’acord de 7 d’octubre de 2015. (BOE 30 desembre de 2017).
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En els centres col·laboradors –centres privats que acullen beneficiaris de la Llei 
de la dependència que reben una prestació vinculada–, el fet que la relació 
contractual per la prestació del servei s’estableixi entre empresa i usuari, en 
lloc d’entre Administració i empresa, fa que aquests centres escapin del con-
trol del compliment dels requisits de personal exigits en els centres acreditats.

Pel que fa als centre de dia, les estadístiques denoten que és un servei amb 
poca demanda. Malgrat ser aquest servei un bon complement per a les perso-
nes beneficiàries ateses en el seu domicili, com a instrument de prevenció i re-
habilitació de les persones en situació de dependència, factors com una reduï-
da flexibilitat dels horaris –obrir més tard que l’horari d’entrada de les oficines, 
la qual cosa no possibilita que el familiar els pugui acompanyar–; la manca de 
transport, o de transport subvencionat, per tal de recollir-los, i el fet de no es-
tar oberts els caps de setmana, o al menys els dissabtes, entre altres, explicari-
en aquesta baixa demanda. Cal afegir, també, que aquest servei no és gratuït i 
que l’import del copagament és, probablement, un element desincentivador 
per a usuaris als quals els suposa un dispensi important, malgrat se’ls garantei-
xi un mínim d’ingressos –“renda garantida”– del 100% de l’IRSC11, atesos els bai-
xos ingressos12 de què disposen la majoria, i més si han de pagar despeses addi-
cionals com ara menjador o transport.

3. 3. Els subsidis en l’atenció a les persones en situació de dependència

Les prestacions vinculades al servei s’han vist afavorides amb les retallades de 
2012 per l’aturada en la concertació de places, essent derivades les necessitats 
de serveis residencials/centres de dia als centres privats col·laboradors amb 
l’Administració.

Les prestacions d’assistència personal13 tenen un mercat molt limitat per l’es-
càs nombre de persones que tenen dret a demanar-les i són les úniques presta-
cions que van ser afavorides en l’RDL 20/20152, a l’estendre els beneficis 
d’aquesta prestació a la resta de graus de dependència que fins aquell moment 
estava reservada al Grau 3.

11. La quantia mensual de l’indicador de renda de suficiència (IRSC) és de 569,12 euros (14 men-
sualitats).

12. La majoria de les persones beneficiàries tenen ingressos per sota de dues vegades l’import de 
l’IRSC.

13. Prestacions econòmiques per a la contractació d’assistents personals que facilitin al benefici-
ari l’accés a l’educació o al treball.
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3.4.  Aspectes “frontera” en l’atenció de les persones en situació de 
dependència

Un dels problemes no resolts satisfactòriament, i que fa anys que és objecte 
de debat públic, és el de la coordinació sociosanitària. L’article 14 de la Ley 
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud assenyala que s’ha d’as-
segurar el “contínuum assistencial” mitjançant la coordinació dels serveis 
socials i sanitaris. Si bé, teòricament aquest principi és fonamental, en canvi 
s’observa que no funciona, o almenys el problema no està resolt d’una ma-
nera institucionalitzada; els mecanismes de desplaçament dels usuaris entre 
el sistema de serveis socials i el sistema sanitari no funcionen. El centres so-
ciosanitaris a Catalunya actuen com un servei de descàrrega de les altes hos-
pitalàries per a aquelles persones que necessiten rehabilitació intensiva 
però, al final de l’estada de tres mesos com a màxim, no hi ha una connexió 
directa amb els centres de serveis socials d’atenció a la dependència, si és el 
cas que la persona no pugui retornar al seu domicili. La situació inversa en-
cara és més difícil, ja que no existeix un protocol pel qual una persona atesa, 
per exemple, en un centre residencial, pugui passar a un centre sociosanita-
ri. En ambdós casos, la manca d’interoperabilitat entre els serveis socials i 
sanitaris incideix en una disminució de la quantitat i qualitat assistencial de 
la persona.

Un dels aspectes que la Llei de la dependència contempla de resquitllada són 
les ajudes tècniques, les quals no considera prestacions de la dependència. La 
disposició addicional tercera de la Llei inclou la possibilitat que l’AGE i les CA 
puguin establir acords per al finançament de les ajudes tècniques, les quals tin-
dran la consideració de subvencions als usuaris, la qual cosa comporta discreci-
onalitat i possible exclusió en funció de la capacitat econòmica de la persona. 
La Llei en cap cas contempla la inversió en noves tecnologies que puguin facili-
tar la vida autònoma o reduir l’atenció d’una tercera persona. En altres països 
hi ha experiències pioneres en la robotització d’habitatges i en la utilització de 
noves tecnologies que permeten al cuidador familiar continuar amb la vida la-
boral controlant les activitats del familiar en el seu domicili. L’argument a favor 
de les noves tecnologies és, tot i que la inversió pugui ser elevada, l’altra cara 
de la moneda: una reducció dels costos de l’atenció domiciliària i dels serveis 
residencials.
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4. Estructura i evolució de les prestacions d’atenció a la dependència

Els dos quadres següents mostren l’estructura i evolució del nombre de perso-
nes beneficiàries, a nivell estatal i a nivell de Catalunya. A nivell estatal s’obser-
va una important disminució del nombre de prestacions econòmiques de cui-
dador familiar, quasi del 12%, disminució impulsada per l’RDL 20/2012. No 
obstant això, cal observar que el nombre de prestacions econòmiques de cui-
dador familiar ha augmentat entre 2016 i 2017 en 18.897, la qual cosa apunta 
que malgrat que aquesta prestació no es prescriu amb tanta intensitat com 
abans, encara continua essent important. La ràtio de prestacions per beneficia-
ri ha disminuït lleugerament des de 2012, passant d’1,27 a 1,23. Vegeu quadre.

Quadre 6. Estructura i evolució de les prestacions i dels beneficiaris  
a nivell estatal. Anys 2012, 2016 i 2017

2012 2016 2017
Prevenció 19.653 33.591 42.379
Teleassistència 130.829 151.545 174.907
Ajuda domicili 122.661 159.977 179.753
Centres dia 63.830 83.817 88.451
Residències  124.736 148.790 153.261
Subtotal serveis 461.708 577.720 638.751 48,20% 56,50% 57,18%
Prestacións vinculades 63.225 85.016 98.140
Assistència personal 1.039 4.429 6.036
Subtotal subsidis 64.264 89.445 104.176 6,71% 8,75% 9,32%
P. economica cuidador familiar 431.868 355.352 374.249
Subtotal prestació econòmica 431.868 355.352 374.249 45,09% 34,75% 33,50%

TOTAL prestacions 957.841 1.022.517 1.117.176 100% 100% 100%
Total beneficiaris 751.864 830.265 906.869

Prestacions dependència (Comunitats Autònomes + Ceuta i Melilla) 
2012 2016 2017

Nota: Les dades són mitjanes anuals de les prestacions i dels beneficiaris.

Font: SISAAD i elaboració pròpia.

Pel que fa a la situació a Catalunya, s’observa que l’impacte de les retallades de 
2012 ha estat molt intens, de forma que el 2017 el nombre de beneficiaris ate-
sos a penes igualava la xifra de 2012, i el 2016 aquesta dada era encara més pe-
tita; això significa que, durant aquest temps de la crisi, a penes es cobria la taxa 
de reposició dels usuaris. També es detecta que hi ha hagut una reducció im-
portant del nombre de prestacions econòmiques de cuidador familiar, un 
14,6%, augmentant les de serveis residencials i subsidis en un 15,8% i un 1,17%, 
respectivament.
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Quadre 7. Estructura i evolució de les prestacions i dels beneficiaris  
a Catalunya. Anys 2012, 2016 i 2017

2012 2016 2017
Prevenció 2.103 1.355 1.065
Teleassistència 12.981 16.249 17.004
Ajuda domicili 15.193 21.044 23.730
Centres dia 6.385 10.954 11.272
Residències  16.685 26.334 27.022
Subtotal serveis 53.346 75.936 80.093 32,25% 47,14% 48,03%
Prestacións vinculades 12.603 9.255 10.757
Assistència personal 17 13 15
Subtotal subsidis 12.620 9.268 10.772 7,63% 5,75% 6,46%
P. economica cuidador familiar 99.471 75.896 79.327
Subtotal prestació econòmica 99.471 75.896 75.896 60,13% 47,11% 45,51%

TOTAL prestacions 165.437 161.100 166.761 100% 100% 100%
Total beneficiaris amb prestació 132.364 126.603 136.063

2012 2016 2017
Prestacions dependència (Catalunya) 

Nota: Les dades són mitjanes anuals de les prestacions i dels beneficiaris.

Font: SISAAD i elaboració pròpia.

Tant a nivell estatal com a nivell de Catalunya, s’observa que el nombre de be-
neficiaris el 2017, un cop desplegada la Llei en la seva totalitat, no arriba als 
llindars previstos en la memòria econòmica de la Llei, respectivament 1,1 mili-
ons i 250.00 beneficiaris, en xifres rodones. No obstant això, si s’afegeix el 
nombre de beneficiaris en llista d’espera14 (310 mil i 83 mil, respectivament), el 
nombre de beneficiaris s’aproximaria a la xifra estimada. De tota manera, po-
dem dir que la Llei encara no està desplegada en la seva totalitat.

4.1.  Desajustos entre oferta i demanda en les prestacions de la dependència. 
Els llimbs de la dependència

A mesura que s’ha anat desplegant la Llei, s’han posat de manifest diferents 
desajustos en la gestió de les prestacions, essent el més evident el del desequi-
libri entre l’oferta i la demanda, probablement derivat de les restriccions pres-
supostàries de les Autonomies i del dèficit del finançament estatal de les pres-
tacions. La incapacitat de l’Administració de donar resposta a la demanda de 

14. No hi ha dades estadístiques que discriminin el nombre de persones esperant que se’ls faci el 
PIA i les que ja el tenen, però esperen la prestació.
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les persones beneficiàries (quan tenen Resolució del grau de dependència) fa 
que la llista d’espera, coneguda com a “llimbs de la dependència”, vagi crei-
xent.

L’elevat volum de persones en aquesta situació i el temps que els usuaris pas-
sen en aquesta situació són objecte de debat en tots els fòrums, informes i arti-
cles que analitzen el desplegament de la Llei. L’Asociación de Directores y Ge-
rentes de Servicios Sociales ho remarca en totes les seves publicacions i en els 
debats on participa. Un dels efectes derivats és que, atesa la fragilitat dels usua-
ris, un elevat nombre d’ells moren abans que se’ls hi hagi concedit la prestació.

El quadre següent posa de manifest que les persones “en els llimbs” a finals de 
2017 (310 mil) eren quasi un 25% del nombre total de beneficiaris. De les quatre 
CA amb un major percentatge, cal destacar, pel volum que representen, Cata-
lunya, la que més amb un 37,1%, i Andalusia, amb un 31,8%. Vegeu quadre.

Quadre 8. Nombre de persones en els llimbs de la dependència

Beneficiaris amb 
Resolució

Atesos
Benef. sense 
prestació (*)

Sense prest/
total beneficiaris

Andalucía 288.517 196.730 91.787 31,81%
Aragón 33.334 25.617 7.717 23,15%
Asturias 24.657 21.242 3.415 13,85%
Illes Balears 20.370 16.761 3.609 17,72%
Canarias 30.637 19.417 11.220 36,62%
Cantabria 19.753 15.283 4.470 22,63%
Cas�lla y León 89.981 88.709 1.272 1,41%
Cas�lla-La Mancha 63.127 51.473 11.654 18,46%
Catalunya  224.261 141.058 83.203 37,10%
Comunitat Valenciana 73.114 61.488 11.626 15,90%
Extremadura 35.147 25.582 9.565 27,21%
Galicia 67.228 55.370 11.858 17,64%
Madrid 150.191 117.758 32.433 21,59%
Murcia 39.279 33.962 5.317 13,54%
Navarra 15.321 12.284 3.037 19,82%
País Vasco 76.344 62.070 14.274 18,70%
La Rioja 10.916 7.396 3.520 32,25%
Ceuta y Melilla 2.774 2.631 143 5,16%

TOTAL 1.264.951 954.831 310.120 24,52%

(*) Llimbs de la dependència

Font: SISAAD i elaboració pròpia
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5. El cost de l’atenció a la dependència

L’estimació dels costos de les prestacions de dependència és una mica “fei-
xuc” pel fet que les Autonomies, encarregades de gestionar les prestacions de 
dependència, no porten un sistema de comptabilitat analítica que permeti se-
gregar les despeses entre els diferents programes d’atenció establerts en el 
corresponent departament. Això implica una gran dificultat si es vol estimar la 
despesa a partir de la liquidació dels pressupostos de les CA per la seva falta 
d’homogeneïtat i transparència al respecte.

Així doncs, per fer l’estimació dels costos, ha calgut basar-se en la informació 
d’usuaris i prestacions lliurada per les Autonomies a l’AGE, per tal de rebre el 
Nivell Mínim del finançament, la qual s’incorpora a les estadístiques de l’IM-
SERSO, en el sistema denominat SISAAD (Sistema Informàtic del SAAD). Els 
costos dels serveis s’extreuen de la informació que recull l’IMSERSO de les Au-
tonomies i es confecciona un “model” per estimar el cost d’acord amb les 
prestacions efectuades en cada Autonomia. El resultat obtingut es compara 
amb altres estimacions per tal de validar els resultats obtinguts. El quadre se-
güent mostra les estimacions realitzades per l’autora des de 2012 fins a 2016 
per al conjunt del SAAD.

Cal subratllar que una cosa són les prestacions de la Llei i una altra és el cost 
del Sistema d’atenció a la dependència, que inclou “altres prestacions” d’al-
tres règims de la Seguretat Social com és el de les Mutualitats dels Funcionaris 
de l’Estat i aquelles que atorga la Seguretat Social o l’Estat en funció d’allò es-
tablert amb anterioritat a la Llei i que el legislador ha volgut mantenir separa-
dament dels criteris, de la gestió i del finançament de la Llei, com, per exem-
ple, els complements per “ajuda de tercera persona” a les pensions de gran 
invalidesa.

Els costos estimats de les prestacions de l’atenció a la dependència segons el 
“model” van des de 6.412,50M€ any, en el 2011, fins als 7.685,37M€ any, en el 
2017. Altres autors com Prada (2015) xifren el cost de les prestacions en 
7.051,92M€ en el 2014, import una mica superior a l’estimat en el quadre; en 
canvi, l’estimació per a l’any 2016 de l’ADyGSS és de 6.000M€. Així doncs, es 
pot dir que les xifres aquí exposades es situen en un punt intermedi entre amb-
dues, la qual cosa reforça la consistència de les estimacions realitzades.
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Quadre 9. Els costos de l’atenció a la dependència

Font: Elaboració pròpia amb base de dades SISAAD i costos estimats amb dades de 
l’Informe Personas grans.

La despesa per persona atesa varia de 8.682 euros any en el 2011 a 8.475euros 
any en el 2017, reflectint, a més de la inflació, la diferent distribució d’usuaris 
atesos segons grau de dependència. S’observa que a partir de 2015 la  
“despesa/beneficiari atès” disminueix i això es deu a l’entrada d’usuaris amb 
grau de dependència 1 (lleus), el cost dels quals és bastant inferior al dels graus 
2 i grau 3.

A mesura que la demanda s’estabilitzi, la proporció d’usuaris entre els dife-
rents graus de dependència tendirà a mantenir-se així com el cost/usuari (be-
neficiari atès).

5.1. L’impacte pressupostari de les retallades

L’impacte de les “retallades” incloses en el RDL 20/2012, s’estima en 8.745 M€ , 
la qual cosa suposava un 0.83% del PIB (2014). L’estalvi estimat és l’equivalent a 
un poc més d’un any del cost d’atenció a la dependència15. No obstat això, hi ha 
diferents estimacions de l’estalvi atès que no totes consideren els mateixos 
ítems com, per exemple, la realitzada per l’Asociación de Directores y Gerentes 
de Servicios Sociales (ADyGSS) que la situa, al voltant de 3.774 M€ ja que no 
considera l’impacte de la “no entrada d’usuaris del Grau 1” i estima un menor 
impacte en la reducció de les prestacions. Veure quadre.

15. En l’any 2016, el cost de l’atenció a la dependència va suposar un 0,6% del PIB.
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Quadre 10. Estimació de l’estalvi de les retallades

5.2.  Comparació de la despesa per PIB entre Espanya i altes països de la Unió 
Europea

L’indicador de “despesa en atenció a la dependència sobre el PIB” mostra, per 
una banda, l’efecte de les “retallades” respecte a la contenció dels pressupos-
tos de les CA entre 2012 i 2014 (la despesa PIB no augmenta) i, per altra banda, 
la (lenta) recuperació de la despesa a partir de 2014.

El gràfic següent mostra la posició relativa d’Espanya respecte a altres països 
de la Unió Europea inclosos en les dades de l’OCDE. S’observa que l’indicador 
de despesa d’atenció a la dependència d’Espanya el 2015 és de 0,8 (0,75, se-
gons l’estadística) i representa, aproximadament, la meitat del que gasta la 
mitjana de països de l’OCDE.
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Gràfic 2. Indicador de la despesa en atenció a la dependència per PIB (%)

Font: OCDE (2017a).

6. El finançament de les prestacions de la dependència

La Llei de la dependència preveu un finançament mixt “públic/privat” que es 
tradueix com la col·laboració dels usuaris en el finançament de les prestacions 
(copagament), i en un finançament compartit entre l’AGE i l’Autonomia (art. 
32) comprometent que aquestes contribueixin, com a mínim, amb la mateixa 
quantitat que l’aportada per l’Estat.

El finançament del Nivell Mínim, aquella quantia mínima que l’Estat aporta pel 
finançament de les prestacions de les persones en situació de dependència, va 
íntegrament a càrrec de l’Estat (art. 9). Inicialment també es va establir un fons 
addicional, anomenat Nivell Acordat, la finalitat del qual era complementar el 
Nivell Mínim, que va ser suspès a partir de l’exercici 2012.

El pressupost estimat per fer front a les despeses del Nivell Mínim ha de figurar 
en la Llei de Pressupostos de l’Estat. Atès que las prestació de la dependència 
és un dret subjectiu, el Govern ha de recórrer a suplements de crèdits en el cas 
que la quantia estipulada inicialment resulti insuficient.
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Els imports del Nivell Mínim estan relacionats amb el grau de dependència de 
l’usuari, però no amb el cost de les prestacions, la qual cosa fa que, a major 
cost de la prestació, la quantitat aportada pel Nivell Mínim sigui en proporció 
més petita. Aquest criteri, tal com està redactat, és un incentiu perquè les CA 
proporcionin als seus usuaris prestacions low cost. En definitiva, es castiga 
aquelles Autonomies que no segueixen criteris “economicistes”, sinó que ho 
fan amb criteris d’eficàcia.

El quadre següent mostra les quanties del Nivell Mínim, que han estat modifi-
cades a partir del 201816 respecte de les establertes l’any 2012 (RDL 20/2012). 
Malgrat la pujada dels imports del Nivell Mínim, els problemes del finançament 
de les prestacions amb els criteris del Nivell Mínim continuen existint; és a dir, 
afavoreixen prestacions low cost atès que la CA rebrà en proporció més diners 
si prescriu una prestació de baix cost que si ho fa amb una de més cara; per 
exemple, un usuari amb un Grau 3, a l’Administració li resulta millor donar-li 30 
hores al mes d’ajuda a domicili (540 euros, aproximadament) que una plaça en 
una residència (1.800 euros, aproximadament), no només perquè el cost de la 
prestació és inferior, sinó també perquè rebrà la mateixa quantitat del Nivell 
Mínim (190,13 euros) i, per tant, el cost net de l’Administració, sense tenir en 
compte el copagament, serà de 349,87 euros amb el servei d’ajuda domiciliària 
i de 1.609,87 euros si li prescriu una plaça en una residència.

Quadre 11. Quanties mensuals del Nivell Mínim de finançament de les 
prestacions

Anys 2012-2017
(€ mes)

Any 2018
(€ mes)

Grau 3 177,89 190,13
Grau 2 82,84 84,49
Grau 1 44,13 47,38

6.1. Impacte del finançament del Nivell Mínim en les Autonomies

Les Autonomies veuen com, cada cop més, van augmentant les seves aportaci-
ons a causa de la disminució de la aportació estatal en concepte de “Nivell Mí-

16. “Real Decreto 1082/2017, de 29 de diciembre, por el que se determina el nivel mínimo de pro-
tección garantizado a las personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia”.
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nim” i la no dotació del Nivell conveniat a partir del 2011. L’evolució de la ràtio 
“Nivell Mínim/usuari” mostra un descens que va des de 1.744 euros any el 2011 
fins 1.347 euros any el 2017; és a dir, una disminució de 22,7% entre aquests dos 
exercicis. Cal puntualitzar que la mitjana d’usuaris del quadre 12 no inclou els 
usuaris de Ceuta i Melilla ja que tenen un sistema de finançament diferent i no 
participen del Nivell Mínim. Veure quadre.

Quadre 12. Evolució aportacions del finançament “Nivell Mínim” 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nivell mínim (M eany) 1.284,54 1.406,28 1.206,78 1.140,06 1.189,39 1.190,03 1.218,13

Núm. Usuaris Nivell Mínim (1) 736.698 749.931 746.695 732.715 754.272 827.767 904.283

Nivell Mínim/usuaris (%) 1.744 1.875 1.616 1.556 1.577 1.438 1.347

(1) No s’inclouen les persones usuaries de Ceuta ni Melilla ja que no participen del Nivell Mínim.

Font: Elaboració pròpia amb Informes anuales Imserso i estadístiques SISAAD.

S’observa que el percentatge de finançament del Nivell Mínim sobre el cost de 
l’atenció disminueix al llarg dels anys passant del 20% en el 2011 al 15.9% en el 
2017. És la conseqüència del model de finançament que no té en compte que, a 
mesura que augmenta el nombre d’usuaris atesos amb un major grau de de-
pendència, el percentatge de finançament del Nivell Mínim disminueix.

Quadre 13. Indicador “percentatge del cost de les prestacions cobert pel 
Nivell Mínim”

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nivell mínim (M eany) 1.284,54 1.406,28 1.206,78 1.140,06 1.189,39 1.190,03 1.218,13

Cost prestacions usuaris Nivell Mínim 
(M eany)(1) 6.402,00 6.694,43 6.563,78 6.572,77 7.078,60 7.264,52 7.670,87

Nivell Mínim/cost prestacions (%) 20,06% 21,01% 18,39% 17,35% 16,80% 16,38% 15,88%

(1) Cost prestacions beneficiaris del Nivell Mínim

Font: Elaboració pròpia

El gràfic següent posa de relleu el descens continuat del finançament del Nivell 
Mínim per usuari des de l’any 2010 i mostra una lleu tendència de repunt l’any 
2015, que no es pot considerar significativa.
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Gràfic 3. Relació entre el cost per usuari i el Nivell Mínim per usuari

6.2. El copagament dels usuaris

Les retallades de 2012 van repercutir també en els usuaris, augmentant els im-
ports dels anomenats “copagaments” en una mitjana del 5%, però amb inten-
sitats diverses segons les Autonomies. Els criteris per determinar el copaga-
ment els estableix cada Autonomia d’acord amb uns principis bàsics 
consensuats per les CA en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales. El 
model de copagament de Catalunya té algunes peculiaritats respecte a la res-
ta de models autonòmics, la més destacable de les quals és, d’acord amb la 
Llei de Serveis Socials, eximir de copagament el cost del mòdul social en les 
prestacions garantides com són les de la dependència; l’usuari només haurà 
de pagar l’import del mòdul assistencial, el qual és fixat a la Llei de Pressupos-
tos de la Generalitat.

Malgrat que les normes del copagament a Catalunya no són tan carregoses 
com en altres llocs, l’actual regulació genera situacions de desigualtat entre els 
usuaris, penalitzant les persones amb rendes mitjanes-baixes pel fet que les 
quotes establertes no són progressives (tarifa plana) i pel fet d’incloure el va-
lor patrimonial en la determinació del seu copagament. La imputació del patri-
moni és una font d’iniquitats entre els usuaris. Malgrat que aquesta mesura 
sembli “progressiva”, no ho és atès que no fa pagar més a les persones amb 
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rendes mitjanes-altes, que en qualsevol cas ja paguen el màxim establert sense 
incloure’l.

Hi ha un total “obscurantisme”, tant per part de les CA com a través del SISA-
AD, en informar sobre els copagaments ingressats per les Autonomies, mal-
grat que aquestes tenen l’obligació d’informar sobre el copagament imputat a 
la persona beneficiària quan s’informa de les altes d’usuaris en el Sistema17. Per 
tal de poder avaluar l’efecte del cost que han de suportar les CA en el finança-
ment de les prestacions de la dependència, diferents estudiosos del tema 
n’han fet estimacions. L’autora18 estima en un 23% el cost retornat pel copaga-
ment, ADyGSS (2016) en un 20%, Prada (2014) en un 27,8% i Beitia (2014) en un 
26,8%. És a dir, que es pot estimar aproximadament en un 25% l’aportació mitja-
na dels usuaris sobre el cost total de la dependència.

6.3.  Balanç de les aportacions de cada una de les parts que intervenen en el 
finançament de l’atenció a la dependència

Ateses les estimacions efectuades del cost de les prestacions de la Llei, de les 
aportacions de l’AGE i de l’estimació del copagament dels usuaris, el balanç de 
l’esforç financer de cada una de les parts es pot veure en el gràfic següent. 
S’observa que les Autonomies cada cop carreguen amb un percentatge més 
elevat del cost de les prestacions atès que, cada cop més, es més petita la par-
ticipació que fa l’AGE a través del Nivell Mínim. L’aportació pressupostaria que 
realitzen les Autonomies, un cop descomptat el que ingressen dels usuaris, és 
quasi dues terceres parts del cost total de les prestacions (estimat en un 64% 
en 2017) mentre que la part de l’AGE a penes arriba al 16%, contravenint allò 
que s’havia pactat que ambdós administracions (central i autonòmica) haurien 
de contribuir en la mateixa proporció.

La participació de l’AGE sobre el cost de les prestacions anirà decreixent si es 
mantenen els criteris d’aplicació actuals essent inclús superada pel percentat-
ge de participació de les persones usuàries. Atesa la desinformació sobre el 
que s’ingressa dels copagaments s’ha pres com a referència el 20% -criteri utilit-
zat per l’IMSERSO en la seva estimació dels costos-.  Veure gràfic.

17. Orden SSI/2371/2013.
18. Veure Montserrat Codorniu, J. (2015), pàgina 19.
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Gràfic 4 Distribució de la participació dels agents en el finançament de 
l’atenció a la dependència

Cal posar de relleu que la distribució del finançament en cada Autonomia serà 
diferent en funció de tots els paràmetres esmentats però, en general, la distri-
bució de la participació de cada un dels agents seguirà la tendència descrita si 
no es modifica l’actual sistema de finançament.

7.  Escenaris d’estimació de costos SAAD reduint la llista d’espera i 
impacte financer a l’AGE i a Catalunya

Entre els problemes més punyents, cal assenyalar el de la gestió dels “llimbs de 
la dependència”, el qual provoca malestar als usuaris que, tot i tenir dret a gau-
dir de prestacions, veuen com passa el temps sense poder accedir al servei o a 
la prestació econòmica que els correspon.

El següent focus d’atenció seria el finançament deficitari del Nivell Mínim, el 
qual causa, en les CA, un dèficit major del previst i estipulat en la Llei de la de-
pendència. Les CA acaben assumint el dèficit provocat per l’AGE ja que elles 
són les responsables de proveir les prestacions als usuaris.
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Per tal d’estimar l’augment de costos que representaria reduir la “llista d’espe-
ra” i el que representaria per a l’Estat contribuir amb la meitat del cost a finan-
çar les CA, un cop deduïts els copagaments, s’han confeccionat tres escenaris 
que contemplen les següents situacions:

– Escenari 1. Estimació de costos SAAD i increment pressupostari en l’AGE 
amb el nombre de persones beneficiàries ateses el 2017.

– Escenari 2. Estimació de costos SAAD i increment pressupostari en l’AGE 
amb l’increment del nombre de beneficiaris igual a la meitat de la llista 
d’espera.

– Escenari 3. Estimació de costos SAAD i increment pressupostari en l’AGE 
amb l’increment del nombre de beneficiaris igual a la totalitat (quasi) de 
la llista d’espera.

D’entrada, s’estimen els costos totals de les prestacions de la dependència 
amb el nombre de beneficiaris atesos el 2017. S’augmenta el nombre de benefi-
ciaris en 150.000 en el segon escenari i en 300.000 en el tercer escenari, 
d’acord amb les dades de “beneficiaris sense prestació” a 31/12/2017, recollides 
en el “Quadre 8”, arrodonint les xifres per sota atès que és previsible un marge 
de persones a la llista –fluxos d’entrada de nous usuaris. El cost anual per be-
neficiari atès s’extreu de les estimacions realitzades, de les quals surten les xi-
fres del “Quadre 9”. L’import del Nivell Mínim és el que consta en els pressu-
postos de la Seguretat Social de 2018 i que fan referència al 2017. S’agafa com a 
hipòtesi, en els tres casos, que els usuaris aporten com a copagament el 25% 
del cost de la prestació.

Els resultats mostren, en primer lloc, com varien els costos del conjunt de les 
prestacions d’atenció a la dependència, la qual cosa suposaria passar de 8,6 
mil milions d’euros el 2017 a 10 mil milions d’euros en la hipòtesi del segon es-
cenari i 11,48 mil milions d’euros en el tercer escenari. En total, els costos esti-
mats del SAAD apunten a una xifra molt superior a l’estimada per la Llei 
39/200619. Cal afegir que en les estimacions realitzades no està inclòs el que 
suposaria l’augment de la quantitat i de la qualitat assistencial.

En segon lloc, els escenaris mostren l’augment pressupostari que significaria 
per a l’AGE la distribució equitativa amb les CA i assumint els increments de 

19. Estimació de 9,35 mil milions d’euros.



123

Júlia Montserrat Codorniu

costos derivats de la gestió de la llista d’espera. Així, en el primer escenari, 
l’AGE hauria de contribuir anualment amb 1.974 milions d’euros més per fer re-
alitat el principi de finançament equitatiu entre AGE i CA. El segon escenari 
mostra que l’augment pressupostari hauria de ser de 2.508 milions d’euros, i el 
tercer escenari estima un augment pressupostari anual de l’AGE en 3.132 mili-
ons d’euros. Aquestes xifres suposen quelcom més que duplicar, aproximada-
ment, la quantitat actual transferida per l’AGE en concepte de Nivell Mínim. 
Vegeu quadre.

Quadre 14. Increment de costos del conjunt de les prestacions de la 
dependència i l’impacte en l’AGE, en diversos escenaris, amb una distribució 

equitativa entre AGE i CA

Escenari  1. Cost total prestacions atenció dependència i hipòtesi distribució equita�va AGE i CAs

Nova 
proposta

Distribució 
percent

Aportació  
Nivell Minim Increment

Total cost prestacions dependència 8.628 100%
Copagament usuaris (M€) 2.157 25%
Nova aportació AGE  (M€) 3.236 37,50% 1.262 1.974
Nova aportació CCAA (M€ 3.236 37,50%

Escenari  2. Cost total prestacions reduint a la meitat la llista d'espera (150.000 persones)
Nova 

proposta
Distribució 

percent
Aportació  

Nivell Minim 
Increment

Total cost prestacions dependència 10.055 100%
Copagament usuaris (M€) 2.514 25%
Nova aportació AGE  (M€) 3.770 37,50% 1.262 2.508
Nova aportació CCAA (M€) 3.770 37,50%

Escenari 3. Cost total prestacions eliminant la llista d'espera (300.000 persones) 
Nova 

proposta
Distribució 

percent
Aportació  

Nivell Minim 
Increment

Total cost prestacions dependència 11.482 100%
Copagament usuaris (M€) 2.693 25%
Nova aportació AGE  (M€) 4.394 37,50% 1.262 3.132
Nova aportació CCAA (M€ 4.394 37,50%

Font: Dades del SISAAD i elaboració pròpia.

A nivell de Catalunya es realitza un exercici similar a l’anterior, realitzant esce-
naris de simulació del cost que suposaria la reducció de la llista d’espera. En el 
primer escenari, s’elimina la meitat dels beneficiaris en llista d’espera (40.000 
persones) i, en el segon escenari, s’elimina la quasi totalitat de la llista d’espera 
(80.000 persones). Pel que fa als resultats, en el primer escenari, la despesa 
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pública incrementaria en 380,6 M€ i en el segon escenari en 761,1 M€. S’estima 
que l’impacte pressupostari suposaria un increment entre un terç i dos terços 
del pressupost de 2017. Vegeu quadre.

Quadre 15. Increment del cost de les prestacions de la dependència a 
Catalunya segons diferents escenaris

Hipòtesis Increment cost (M €) Impacte pressupostari
Primer escenari Reduir 40 000 beneficiaris 380,56 33,33%
Segon escenari Reduir 80 000 beneficiaris 761,12 66,67%

Font: Elaboració propia amb dades del SISAAD. Dades 2017.

Malgrat que el Nivell Mínim augmentés en la proporció necessària per equili-
brar les aportacions de les CA, veus acreditades reclamen una “revisió global 
del model de finançament de la Llei” per tal que les Autonomies, a més de re-
cursos addicionals, tinguin un major marge de maniobra en la gestió i no hagin 
d’estar supeditades a demanar mensualment a l’AGE els recursos necessaris 
per fer funcionar el Sistema. En definitiva, es proposa passar del sistema actual 
de “finançament per prestació” a un sistema de transferències a les CA en fun-
ció d’uns determinats paràmetres.

8. Consideracions finals i propostes de millora

Després d’onze anys des del seu inici, la Llei de la Dependència encara no ha 
tocat “sostre”; s’estima un increment d’usuaris de més de 300.000 persones a 
nivell de l’Estat espanyol i més de 80.000 persones a Catalunya.

Restriccions pressupostàries, manca d’oferta de serveis, grans expectatives 
dels ciutadans i ineficiència en la gestió dels expedients, entre d’altres, fan que 
Catalunya sigui el territori amb més persones beneficiàries en la llista d’espera 
per accedir a les prestacions de dependència segons dades de finals de 2017.

S’aprecien greus desajustos en l’adequació de l’oferta de serveis amb les ne-
cessitats de les persones beneficiàries, sovint derivats de les retallades de 2012 
(RDL 20/2012) que van minvar tant els recursos econòmics destinats a aquesta 
finalitat com la intensitat i la qualitat de les prestacions. Als serveis de proximi-
tat, com ho és el servei d’ajuda domiciliària, tant necessaris i importants en ter-
mes de contenció a la institucionalització i de respecte a les preferències dels 
ciutadans, no se’ls està donant la importància necessària, retallant les hores 
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d’atenció de servei d’ajuda domiciliària i amb una oferta de serveis rígida i poc 
adequada als temps moderns.

A hores d’ara, bona part dels centres de la xarxa pública no disposen dels es-
tàndards de qualitat mínima exigits per prestar els serveis, requisits acordats a 
l’inici de funcionament de la Llei. El termini del 2015, inicialment fixat per tenir 
totalment la plantilla de personal amb la titulació requerida, s’ha anat pospo-
sant fins al 2020, a la vegada que s’ha rebaixat el llistó de qualitat professional 
inicialment exigit.

No s’ha sabut resoldre, de manera satisfactòria, la necessitat de disposar d’un 
ventall ampli i suficient de prestacions per mantenir a la persona en el seu en-
torn familiar. S’ha desqualificat la prestació econòmica de cuidador familiar 
sense disposar de prestacions alternatives suficients –servei d’ajuda domicilià-
ria, centres de dia, entre d’altres– per suplir l’atenció dels familiars.

El marc regulatori de la Llei és rígid, “uniformador” i deixa poc marge d’actua-
ció a les Autonomies perquè pugin desenvolupar el seu propi model de presta-
cions, probablement més adequat a les característiques dels seus usuaris.

La Llei ha vingut acompanyada d’un model de finançament fiscalitzador, ine-
quitatiu i clarament insuficient que dificulta el seu desplegament. Les Autono-
mies assumeixen el dèficit econòmic resultant d’un model mixt de finança-
ment on l’altre contrapart, l’AGE, no contribueix en la proporció establerta en 
la Llei i amb uns criteris clarament inequitatius que indueixen les CA a proveir 
prestacions de low cost.

El cost de prestacions del SAAD serà més alt del que estava previst inicialment 
en la memòria de la Llei 39/2006, un cop s’estabilitzi l’entrada de persones be-
neficiàries al Sistema. Les estimacions apunten a impactes pressupostaris en-
tre un terç i dos terços del pressupost actual.

En síntesi, com a propostes de millora, en destacarien les següents:

a) Impulsar el canvi del model de finançament entre AGE i Autonomies 
passant d’un sistema de “pagament per prestació realitzada” a un altre 
de “pressupost finalista per a l’atenció d’una determinada quota de 
persones beneficiàries” que asseguri el finançament de prestacions su-
ficients i de qualitat.
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b) Repensar el model d’atenció a les persones en situació de dependència, 
especialment pel que fa al conjunt de prestacions de cura de les perso-
nes en l’entorn familiar.

c) Garantir un sistema de prestacions de qualitat exigint els requisits i apli-
cant controls en tots els centres que prestin atenció a les persones en 
situació de dependència.

d) Cal pensar en passar de polítiques reactives a polítiques proactives per 
tal de preveure i promoure l’autonomia personal.

El Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència haurà d’estabilitzar-se 
abans d’afrontar els reptes del futur immediat de l’entrada massiva en l’edat 
de jubilació dels components de la generació dels baby-boomers.

Referències bibliogràfiques

ABELLÁN, A., PÉREZ, J., AYALA, A., PUJOL, R. i SUNDSTRÖM, G. (2017), “De-
pendencia y Cuidados”. INFORME España 2017 (Blanco, A., Chueca, A. i 
López-Ruiz, J. A.), Madrid, Universidad Pontificia Comillas, pp. 169-234.

BEITIA, R. (2015), “La sostenibilidad del Sistema para la Autonomía y atención a 
la dependencia durante el trienio 2012-2014”, Revista Zerbitzuan, núm. 60.

EUROPEAN COMMISSION (2014a), “Adequate social protection for long-term 
care needs in an ageing society”.

EUROPEAN COMMISSION (2014b), “Adequate social protection for long-term 
care needs in an ageing society”, Report jointly prepared by the Social Pro-
tection Committee and the European Commission, Brussel·les.

EUROPEAN COMMISSION (2015), “Economic and budgetary projections for 
the 28 EU Member States (2013-2060)”, European Commission, Ageing re-
port, Brussel·les.

LÓPEZ CASASNOVAS, G. i FANER, J. (2011), “Consideraciones para la reforma y 
mejora de la aplicación de la Ley de Dependencia a partir de la observación 
de sistemas comparados”, Papeles de Economía Española, núm. 129, pp. 149-
156.

LÓPEZ CASASNOVAS, G. et al. (2014), “Análisis comparativo de los servicios de 
atención a la dependencia en España y Suecia”, Presupuesto y gasto público, 
núm. 77.



127

Júlia Montserrat Codorniu

MONTSERRAT CODORNIU, J. (2011), “Copago en la Ley de Promoción de la Au-
tonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia: 
costes e impactos en la renta de los usuarios”, Papeles de Economía Españo-
la, núm. 129/2011, pp.195-207.

MONTSERRAT CODORNIU, J. (2014), “El impacto de la crisis en el Sistema de 
atención a la dependencia: ¿Hacia un cambio de modelo?”, VII Informe FOES-
SA, Madrid.

MONTSERRAT CODORNIU, J. (2015), “Impactos de las medidas de estabilidad 
presupuestaria en el sistema de autonomía y atención a la Dependencia: re-
tos del futuro”, Revista Zerbitzuan, núm. 60, pp. 9-36.

OCDE (2013), “A Good Life in Old Age? Monitoring and Improving Quality in 
Long-term Care”, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing.

OCDE (2017a), “Long-term care expenditure”, Health at a glance: OECD indica-
tors.

OCDE (2017b), “Measuring social protection for long-term care”.

PRADA, M. D. i BORGE, L. M. (2014), “Una aproximación al coste de la depen-
dencia en España y su financiación”, Fundación Caser, Madrid.

RICO CALLADO, J. (2013), “La población dependiente en España y su distribu-
ción por grados según el baremo de Valoración de la Dependencia. Estima-
ción y comparación con la población reconocida. Gestión y análisis de las po-
líticas públicas”, Nueva Época, núm. 9.

RODRÍGUEZ CABRERO, G. i MARBÁN GALLEGO, V. (2013), “Long-term care in 
Spain: Between family care tradition and the public recognition of social 
risks”. Reforms in long-term care policies in Europe: Investigating institutio-
nal change and social impacts. C. Ranci, E. Pavolini (eds.), Springer, No-
vaYork, pp. 201-19.

 





129

CAP A UN NOU ESTAT DEL BENESTAR: 
SOSTENIBLE, ADEQUAT I EQUITATIU

Concepció Patxot
Professora del Departament d’Economia,  

Universitat de Barcelona.  
Xarxa de Referència en Economia  

i Polítiques Públiques (XREPP)

Meritxell Solé
Investigadora Postdoctoral.  

Departament d’Economia.  
Universitat de Barcelona.  

Xarxa de Referència en Economia  
i Polítiques Públiques (XREPP)

Guadalupe Souto
Professora del Departament d’Economia Aplicada.  

Universitat Autònoma de Barcelona.  
Xarxa de Referència en Economia  

i Polítiques Públiques (XREPP)

Resum

Al llarg del segle passat, els països occidentals han organitzat i desenvolupat el que 
es coneix com l’estat del benestar, organitzat al voltant de quatre pilars fonamen-
tals: l’educació, la sanitat, les pensions i altres prestacions socials. Avui dia, els estats 
s’enfronten al gran repte que suposa l’envelliment de la població, que amenaça la 
viabilitat financera del sistema de protecció social, que s’ha organitzat dirigit molt 
majoritàriament (via pensions de jubilació i sanitat) a la gent gran, i que ha de ser fi-
nançat per una població en edat activa cada vegada menys nombrosa.

1. Introducció

Els sistemes de benestar desenvolupats a la majoria de països europeus al llarg 
del segle passat són un dels grans assoliments socials de l’edat contemporà-
nia. Mitjançant l’estat del benestar, els estats assumeixen la responsabilitat de 
proporcionar als seus ciutadans uns serveis mínims bàsics als quals es conside-
ra que tothom ha de tenir accés independentment de la seva renda i riquesa, 
com són l’educació i la sanitat. Però, a més a més, s’encarrega també de substi-
tuir les rendes a aquelles persones que per diferents circumstàncies han per-
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dut (temporal o definitivament) la capacitat d’obtenir-les per si mateixes. És el 
cas de les prestacions d’atur o de les pensions (jubilació, incapacitat, a favor de 
supervivents).

Tot i que el seu grau de desenvolupament difereix entre països, en termes ge-
nerals es pot dir que l’estat de benestar descansa sobre quatre pilars fonamen-
tals: l’educació, la sanitat, les pensions i altres prestacions socials (com les polí-
tiques de protecció de la família, la protecció dels aturats o l’atenció a les 
persones en situació de dependència). En l’actualitat, les pensions constituei-
xin la despesa social més important a gairebé tots els països occidentals, amb 
excepció dels anglosaxons. Així, per exemple, segons dades de l’Eurostat, 
l’any 2014 la despesa en pensions a la UE dels 28 suposava més del 12,5% del 
PIB, molt per sobre del 7,1% de despesa en salut o del 4,8% en educació.

El procés d’envelliment que afecta de manera generalitzada a tots els països 
occidentals suposa un important repte per al sosteniment financer de l’estat 
del benestar. La gran majoria dels programes de transferències socials són molt 
dependents de l’estructura d’edats de la població, de manera que un canvi 
dràstic de la relació entre gent en edat de treballar i gent econòmicament de-
pendent (nens i gent gran) té efectes immediats en el balanç del sistema (cos-
tos menys ingressos). Espanya és precisament un dels països que afronten un 
procés d’envelliment més fort. A més de presentar una de les taxes de fecundi-
tat més baixes del món i una de les esperances de vida més elevades, la transi-
ció va ser relativament més pronunciada. Així doncs, la preocupació per les me-
sures que s’han de dur a terme de cara a garantir la viabilitat financera de 
programes com les pensions està més que justificada. En aquest treball ens pro-
posem fer una revisió dels sistemes de pensions als principals països de l’OCDE. 
Analitzarem els diferents tipus d’organització, les seves característiques princi-
pals, i també les principals reformes que s’han dut a terme en els darrers anys. 
Posteriorment, ens centrarem en analitzar més en detall el cas espanyol, revi-
sant diferents treballs que han projectat la seva evolució futura tenint en comp-
te les últimes reformes aprovades (endarreriment de l’edat de jubilació i intro-
ducció de mecanismes d’ajust per rebaixar la quantia de les pensions).

Per últim, dediquem un apartat d’aquest treball a contextualitzar el sistema de 
pensions dintre del conjunt de l’estat de benestar. Si bé les pensions suposen 
el programa de més despesa, no és l’únic important per garantir un sistema de 
protecció social adequat per a la societat. En particular, mostrarem que men-
tre que el sistema de pensions garanteix un benestar mínim per a la població 
gran, no passa el mateix amb els nens i joves que, igual que els grans, no tenen 
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capacitat per obtenir per si mateixos els recursos que necessiten per cobrir les 
seves necessitats. De manera pràcticament universal, els estats del benestar 
s’han desenvolupat principalment mirant a la gent gran, mentre que han dei-
xat molt més desprotegits els més joves. La crisi econòmica iniciada el 2008 ha 
posat de manifest aquest biaix, amb conseqüències dramàtiques en alguns pa-
ïsos com ara Espanya, on l’absència de polítiques de protecció familiar no ha 
permès pal·liar els greus efectes de la crisi. Com a conseqüència, la taxa de po-
bresa infantil és a prop del 30% (gairebé un de cada tres nens viu en risc de po-
bresa i exclusió social, segons dades de l’Eurostat per al 2015), i els joves que 
volen incorporar-se al mercat laboral afronten taxes d’atur de fins al 50%.

2. Panorama dels sistemes de pensions a Europa i altres països de l’OCDE

Els sistemes de pensions a la majoria de països són sistemes de repartiment i 
contributius, com es descriu més avall. Un sistema de repartiment cobreix les 
pensions dels actuals jubilats amb els ingressos per cotitzacions que obté dels 
treballadors en el mateix període –alternativament, un sistema de capitalitza-
ció acumula les aportacions realitzades pels treballadors i les converteix en 
una pensió quan arriben a la edat de jubilació. D’altra banda, que un sistema 
sigui contributiu vol dir que existeix una relació –més o menys forta– entre la 
pensió rebuda i les cotitzacions realitzades anteriorment pel mateix individu, al 
llarg de la seva vida laboral. Sovint aquests sistemes s’anomenen també bis-
marckians, en contraposició als sistemes de tipus assistencial o à la Beveridge, 
que tenen com objectiu proporcionar una pensió mínima i igual per a tots, amb 
independència de les eventuals contribucions realitzades en el passat. Val a dir 
que, a molts països, el sistema públic de pensions té una part assistencial para-
l·lela (les anomenades pensions no contributives de jubilació i incapacitat) dife-
renciada de la part contributiva. A Espanya, el sistema no contributiu, que es 
va posar en marxa el 1991, està gestionat per les CA (i l’IMSERSO a Ceuta i Meli-
lla). Hi poden accedir aquelles persones que per situació de edat o invalidesa 
no tenen capacitat per obtenir rendes del treball i tampoc no reuneixin els re-
quisits per una pensió contributiva, ni tenen altres fonts d’ingressos. No obs-
tant, la part més important del sistema públic de pensions espanyol és sense 
dubte el sistema contributiu, gestionat per la Seguretat Social i organitzat en 
diferents règims de cotització1.

1. Amb el Sistema de la Seguretat Social, coexisteix el Sistema de Classes Passives de l’Estat, 
gestionat pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, que cobreix als funcionaris de l’Estat cen-
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Els sistemes públics de pensions són motiu de preocupació tant a nivell inter-
nacional (diferents organitzacions com ara l’FMI, l’OCDE i la UE han participat i 
participen activament en el debat) com pel govern i la societat dintre de cada 
país. En particular, el debat gira bàsicament en torn a dos objectius prioritaris: 
com garantir a mig i llarg termini la sostenibilitat financera de sistemes organit-
zats majoritàriament com sistemes de repartiment, a l’hora que es pugui acon-
seguir també l’anomenada adequació de les pensions, és a dir, que la seva 
quantia sigui suficient per garantir unes condicions de vida adequades per a la 
gent grans (l’OCDE es refereix a també a l’objectiu d’adequació com la sosteni-
bilitat social de les pensions, en paral·lel a la sostenibilitat financera). Es tracta, 
sense dubte, de dos objectius plenament legítims i justificables tot i que, 
malauradament, en bona part resulten contraposats. D’aquí que l’OCDE es re-
fereixi al problema de trobar un equilibri entre pensions adequades i sosteni-
bles com al “puzle de les pensions”.

Els països més avançats de l’OCDE compten amb sistemes de pensions obliga-
toris, majoritàriament gestionats pel sector públic. No obstant, existeixen di-
ferències, a vegades significatives, en l’organització d’aquests sistemes. A la 
Taula 2.1 es resumeixen les característiques dels sistemes de pensions als paï-
sos més importants. Es pot dir que els sistemes de pensions s’articulen en 
torn de tres blocs principals (tot i que, lògicament, la seva importància és 
molt diferent entre països). En primer lloc se situaria el nivell assistencial, ges-
tionat públicament i que garanteix una renda mínima per aquelles persones 
que no queden cobertes pels altres programes. Es tracta doncs d’un sistema 
means-tested (s’ha d’acreditar que no se sobrepassa un determinat llindar de 
renda), sense cap relació entre la prestació rebuda i les cotitzacions passades. 
Com es pot comprovar, gairebé tots els països (excepte Holanda) compten 
amb un sistema de tipus assistencial. En el cas d’Espanya, com s’esmentava 
més a dalt, es tracta de les anomenades “pensions no contributives de jubila-
ció i invalidesa”, introduïdes el 1990 i actualment gestionades per les CA. 
Aquestes pensions, en no ser contributives ni estar gestionades per la Segu-
retat Social, no s’han de finançar amb les cotitzacions socials, sinó amb in-
gressos generals. Cal destacar el cas de Dinamarca, on un 88% de la població 
més gran de 65 anys rep una pensió assistencial. No obstant, això té molt a 
veure amb l’organització del sistema de pensions en aquest país, bastant dife-
rent al de la resta. A Dinamarca, el sector públic ofereix una pensió mínima a 

tral ingressats al cos abans de 2011 (a partir d’aquest any els de nou ingrés van quedar inte-
grats en el règim general de la Seguretat Social).
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tothom, mentre que el gruix del sistema s’organitza en torn a plans ocupacio-
nals gestionats privadament. A més a més, la quantia de la pensió mínima a la 
qual tenen dret els beneficiaris es minora segons el nivell de pensió que rebin 
del pla ocupacional obligatori, cosa que fa que en molts casos la quantia de la 
prestació pública rebuda sigui molt baixa. Un sistema semblant el trobem 
també a Holanda.

En segon lloc, trobem el sistema contributiu gestionat públicament. Es tracta 
del programa més important a la gran majoria de països. Només Holanda i 
Dinamarca manquen d’un programa com aquest, ja que organitzen el seu sis-
tema de pensions bàsicament a través de plans ocupacionals. El Regne Unit 
es troba en procés de transició cap a aquest sistema de pensió pública míni-
ma complementat per plans ocupacionals, que culminarà el 2018. El sistema 
públic contributiu de pensions s’organitza com un sistema de repartiment a 
tots els països, tot i que amb característiques diferents. A molts (inclosa Es-
panya) el sistema és de benefici definit, la qual cosa vol dir que la quantia de 
la pensió es determina en funció del “passat” de l’individu (les seves cotitza-
cions) i independentment del seu “futur” (quant de temps cobrarà la pensió i 
quins són els ingressos del sistema). En conseqüència, en un sistema de bene-
fici definit, el risc financer del sistema (que les cotitzacions siguin o no sufici-
ents per pagar les pensions) l’assumeix l’estat o les generacions cotitzants. 
L’alternativa seria un sistema de contribució definida, on la pensió d’entrada 
al sistema es determinaria en funció dels ingressos del sistema i del temps 
esperat en la jubilació, de manera que el risc financer recau sobre la genera-
ció que es jubila. Alguns països han endegat reformes introduint altres regles 
de càlcul.

Cal esmentar el cas de Suècia, que va posar en marxa un “sistema de comptes 
nocionals”. En aquest cas, la carrera de cotitzacions de cada individu es regis-
tra en un compte virtual personal. Cada any, aquest compte s’incrementa amb 
la part proporcional del saldo dels comptes dels individus de la mateixa edat 
que hagin mort durant el període, i que, per tant, no arribaran a cobrar pensió 
(es produeix per tant un flux intrageneracional, ja que els individus que moren 
traspassen els seus actius virtuals als que hi sobreviuen de la mateixa edat). 
Arribada la jubilació, la pensió de cada individu es calcula a partir del capital 
acumulat al seu compte virtual, i aplicant una sèrie de correctors per tenir en 
compte factors com l’esperança de vida o la relació entre ingressos i despeses 
del conjunt del sistema. Així doncs, un sistema de comptes nocionals és un sis-
tema de contribució definida. Més endavant, altres països europeus com Itàlia 
van posar en marxa també aquest sistema. Per la seva banda, Alemanya va op-
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tar per adoptar un sistema de punts en el qual cada any de cotitzacions per una 
base igual al salari mitjà de l’economia dona dret a un punt de pensió. Els punts 
obtinguts s’incrementen (redueixen) si la base de cotització és més elevada 
(baixa) del salari mitjà. A l’hora de la jubilació, se sumen tots els punts i se mul-
tipliquen per un factor conversor, que es calcula cada any en funció de dife-
rents variables com possibles canvis de la taxa de cotització o la relació entre 
pensionistes i cotitzants. França també té una part del sistema contributiu pú-
blic organitzat d’aquesta manera.

Respecte del tercer bloc, integrat pels plans de pensions gestionats privada-
ment, que tant poden ser plans ocupacionals com plans individuals. A Dina-
marca i Holanda, com ja es va comentar, els plans ocupacionals privats són 
obligatoris i substitueixen el sistema contributiu públic. D’altra banda, a Suè-
cia els plans ocupacionals privats també són obligatoris, si bé en aquest cas 
no substitueixen, sinó que complementen, el sistema públic de pensions con-
tributives. A la resta de països on aquests plans no tenen caràcter obligatori, 
la seva importància és molt dispar. S’estima que un 57,3% de la població en 
edat de treballar a Bèlgica i un 41.6% als EUA té algun pla ocupacional privat. 
A Alemanya, s’estima que estan coberts un 56,4% dels cotitzants. D’altra ban-
da, la seva presència és gairebé simbòlica als països del Sud d’Europa (3,2% i 
3,3% de la població en edat de treballar a Portugal i Espanya, respectivament). 
Pel que fa als plans privats individuals, són voluntaris en tots els casos i la 
seva importància també varia entre països. Destaca Suècia, on s’estima que 
un 36% dels ocupats compten amb un pla de pensions personal privat, men-
tre que les xifres més baixes les trobem a Portugal (4%) i França (5,3%). D’altra 
banda, cal esmentar també diferències no només en el disseny del sistema de 
pensions sinó també en altres característiques respecte del seu funciona-
ment a la pràctica. Així, per exemple, s’observen diferències rellevants a 
l’edat mitjana de jubilació efectiva i, com a conseqüència, al nombre d’anys 
mitjans que els individus cobren pensió de jubilació. El 2014, a França, l’edat 
de sortida del mercat laboral es trobava per sota dels 60 anys, mentre que al 
Japó els homes treballaven fins als 69,3 anys i les dones fins als 67,3. A Euro-
pa, l’edat mitjana de jubilació més elevada la trobem a Portugal (67 anys els 
homes i 66,2 les dones).
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Taula 2.1. Els sistemes públics de pensions als principals països  
(2014 o últim any disponible)

ASSISTENCIAL CONTRIBUTIU PRIVAT Edat efectiva 
de sortida 
del mercat 
de treball
Homes -  
dones

Anys 
esperats 
cobrant 
pensió

Homes - 
dones

(cobert.)
(1)

Mínim
(cobert.)

(2)

Contributiu
(tipus)

(3)

Ocupacional
(cobert.)

(4)

Personal
(cobert.)

(5)

Alemanya 2,0 no SP 56,4 35,2 62,7 - 62,7 19,4 - 22,8

Àustria 11,0 no BD 15,1 18,0 62,2 - 60,2 19,9 - 25,4

Bèlgica 5,0 11,0 BD 57,3 Nd 60,0 - 59,3 21,1 - 25,8

Dinamarca 88,0 no no 83,3(o) 22,4 63,0 - 60,6 18,3 - 23,3

Espanya 6,0 28,0 BD 3,3 15,7 62,2 - 63,1 20,4 - 23,7

França 4,0 37,0 BD+SP 20,2 5,3 59,4 - 59,8 23,0 - 27,2

Itàlia 5,0 32,0 CNO 7,4 8,9 61,4 - 61,1 21,1 - 25,4

Holanda nd no no 88,0(o) 28,3 62,9 - 61,9 19,2 - 23,5

Portugal 17,0 59,0 BD 3,2 4,0 67,0 - 66,2 15,6 - 19,4

Regne 
Unit

27,0 no BDi 30,0i 11,1 64,1 - 62,4 18,5 - 22,7

Suècia 42,0 no CNO 90,0(o) 36,0 65,2 - 64,2 18,2 - 21,9

Canadà 34,0 no BD 25,7 24,7 64,5 - 62,4 18,8 - 23,7

Japó 2,0 no BD Nd Nd 69,3 - 67,6 15,8 - 21,8

EUA 7,0 no BD 41,6 22,0 65,9 - 64,7 17,1 - 20,7

(1) Percentatge de població de més de 65 anys que rep una pensió del sistema assistencial.
(2) Percentatge de pensions al sistema contributiu que reben la pensió/prestació mínima. “No” vol dir 
que el sistema no contempla pensions mínimes.
(3) Com s’organitza el sistema públic contributiu: SP = sistema de punts; BD = benefici definit; CNO = 
comptes nocionals; PF = prestació fixa; no = no existeix sistema contributiu públic.
(4) Percentatge de població coberta per plans ocupacionals en relació amb la població en edat de 
treballar (16-64), excepte a Alemanya (en proporció a la població cotitzant a la Seguretat Social) i a 
Suècia (en proporció al nombre total d’ocupats). Als països assenyalats amb (o), els plans ocupacionals 
són obligatoris (Dinamarca, Holanda i Suècia). Al Regne Unit, el sistema contributiu està en transició i, 
a partir de 2018, només proveirà una pensió mínima fixa, i els plans ocupacionals seran obligatoris.
(5) Percentatge de població coberta per plans privats individuals en relació amb la població en edat de 
treballar (16-64), excepte a Alemanya (en proporció a la població cotitzant a la Seguretat Social) i a 
Suècia (en proporció al nombre total d’ocupats).
nd = no disponible

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’OCDE (Pensions at a Glance) i l’AWG (The 2015 
Ageing Report).
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La Taula 2.2 recull les principals dades de despesa pública en pensions als dife-
rents països, així com els valors dels factors més rellevants que condicionen 
aquesta despesa. Itàlia és el país amb més despesa en pensions públiques en 
l’actualitat (15,7% del seu PIB), seguida de França (14,9%). A la banda baixa se 
situen els països amb menys importància del sistema públic (un 4,3% a Canadà i 
un 6,7% als Estats Units). A Europa, la despesa més baixa la trobem a Holanda 
(6,9%) i al Regne Unit (7,7%), ambdós casos, recordem, amb una presència im-
portant dels plans gestionats privadament.

Taula 2.2. La despesa pública en pensions als principals països de l’OCDE

Despesa 
pública 

Total
(1)

Taxa de 
dependència 
demogràfica

(2)

Taxa 
decobertura

(3)

Taxa 
d’ocupació

(4)

Taxa bruta 
substitució

(5)

Alemanya 10,0 35,3 106,2 74,0 37,5

Àustria 13,9 30,3 117,9 71,1 78,1

Bèlgica 11,8 31,7 80,8 61,8 46,6

Dinamarca 10,3 32,2 119,2 73,5 21,5

Espanya 11,8 29,6 73,5 58,7 82,1

França 14,9 32,8 139,0 63,8 55,4

Itàlia 15,7 36,5 108,1 56,3 69,5

Holanda 6,9 30,5 116,2 74,2 27,1

Portugal 13,8 31,7 114,5 63,9 73,8

Regne Unit 7,7 30,8 118,8 72,7 21,6

Suècia 8,9 34,8 118,4 75,5 37,0

Canadà 4,3 25,9 78,8 72,5 36,7

Japó 10,2 47,2 127,6 73,4 35,1

EUA 6,7 24,7 82,6 68,7 35,2

Notes:
(1): Despesa pública en pensions en percentatge del PIB, any 2014.
(2): Població de 65 i més anys respecte de la població en edat de treballar, any 2015.
(3): Nombre de pensions de jubilació percebudes per persones de 65 i més anys (tant públiques com 
privades) sobre la població de 65 i més anys. Les dades procedeixen del Banc Mundial i es refereixen a 
2010 excepte Canadà (2007), Japó (2003) i EUA (2008).
(4): Població ocupada en proporció a la població en edat de treballar. Dades referents a 2014 (OCDE).
(5): Ràtio entre la pensió mitja inicial del sistema públic obligatori (tant contributiu com assistencial) i 
el salari mitjà del treballador al llarg de tota la seva carrera laboral. Dades referents a 2014 (OCDE).

Font: Elaboració pròpia a partir del Ageing Report 2015 (CE), Pensions at a Glance 2015 
(OCDE), Banc Mundial i OCDE Indicators.
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3. Principals reptes que afronten els sistemes de pensions

En termes de PIB, la despesa en pensions ha augmentat a la majoria de països 
en les últimes dècades. Com ens mostra la Figura 3.1, només Suècia i Holanda 
han registrat descensos, mentre que països com Portugal, Itàlia, França i Espa-
nya registraren les pujades més importants a Europa entre 1990 i 2011.

Figura 3.1. La despesa en pensions a l’OCDE (en percentatge del PIB)
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1990 2013

Font: OCDE, Pensions at a Glance 2017.

Per veure quins factors són determinants en l’evolució de la despesa en pensions 
en termes del PIB, resulta molt entenedora la següent descomposició. La des-
pesa total en pensions (DP) és igual al producte del nombre de pensions (NP) i la 
quantia mitjana de la prestació (pm). Per la seva banda, el PIB es pot expressar 
com el producte del nombre de treballadors (L) i la seva productivitat mitja (h):

(1) 

És a dir, la despesa en termes de PIB depèn bàsicament de l’anomenada taxa 
de suport (relació entre el nombre de pensionistes i de treballadors cotitzants) 
i de la relació entre la pensió mitja i la productivitat de l’economia (una mesura 
del poder adquisitiu de les pensions i de la generositat del sistema). Multipli-
cant i dividint el segon terme de l’equació [1] per la població en edat de jubila-
ció (PEJ) i la població en edat de treballar (PET), i reordenant obtenim:
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(2) 

 

És a dir, la despesa en pensions de jubilació en termes de PIB resulta ser el pro-
ducte de quatre elements que constitueixen alhora tres tipus de factors:

a) Un factor demogràfic format per la taxa de dependència de la gent gran (la 
ràtio entre gent gran i gent amb edat de treballar). Si la resta de components 
de l’expressió es mantenen constants, un increment de la taxa de dependència 
demogràfica suposa un increment de la mateixa quantia a la ràtio despesa pen-
sions/PIB.

b) Un factor de mercat de treball, que no és sinó la inversa de la taxa d’ocupa-
ció. Mantenint els altres factors constants, un increment de la taxa d’ocupació 
provocarà una reducció de la despesa en pensions en termes de PIB (ja que 
s’incrementa la producció).

c) Un factor que podem anomenar institucional, atès que recull les característi-
ques del sistema de pensions. D’una banda, la taxa de cobertura del sistema, 
que indica quantes de les persones en edat de jubilació són beneficiàries d’una 
pensió. En segon lloc, el quocient entre la pensió mitjana i la productivitat mit-
jana, que és un indicador de la generositat del sistema. De manera que, a me-
sura que la cobertura del sistema sigui més alta i les pensions més quantioses, 
la despesa en termes de PIB augmentaria.

Així doncs, la descomposició que ens mostra l’equació [2] ens permet fer una 
anàlisi senzilla, però alhora molt entenedora, del que pot passar amb la des-
pesa en pensions en el futur proper. No és difícil deduir que l’envelliment de la 
població és un dels grans reptes que hauran d’afrontar els sistemes de pensi-
ons en el futur proper a tots els països avançats, però de manera especialment 
important a Espanya i Catalunya. D’una banda, les taxes de natalitat s’han re-
duït de manera generalitzada als països avançats. Com es mostra en la Figura 
2.2, el nombre de fills per dona ha caigut per sota de l’anomenada taxa de re-
posició de la població (2,1) a la majoria de països. D’altra banda, les taxes de 
mortalitat s’anaren reduint de manera progressiva i continuada, amb el conse-
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qüent increment de l’esperança de vida. Val a dir que Espanya i Catalunya pre-
senten actualment uns dels índexs de fecunditat més baixos de l’OCDE (1,3 i 
1,41, respectivament, només per sobre de Portugal), mentre que la seva espe-
rança de vida és, en canvi, de les més elevades (83,3 a Espanya i 83,4 a Catalu-
nya, només superades pel Japó amb 83,7).

Figura 3.2. Evolució de la fecunditat i l’esperança de vida als països avançats
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de les Nacions Unides i l’OCDE. Dades per a 
Catalunya a partir de les dades d’Idescat i Blanes i Spijker (2010).
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Atenent les projeccions demogràfiques futures, la proporció de població amb 
65 i més anys pràcticament es doblarà a Espanya d’aquí al 2050, fet que suposa 
una taxa d’envelliment molt per sobre de la mitjana de l’OCDE. Val a dir que a 
Catalunya la proporció de població amb 65 i més anys esperada és lleugera-
ment inferior a la d’Espanya, tot i que se situaria també per sobre de la mitjana 
de l’OCDE (Figura 2.3).

Figura 3.3. L’envelliment de la població.  
Proporció de població amb 65 i més anys
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’OCDE, l’INE i l’IDESCAT.

Pel que fa a la resta de factors determinants de la despesa en pensions en ter-
mes de PIB mostrats a l’Equació 2, podem esperar sens dubte una millora de la 
taxa d’ocupació. Això és especialment cert tenint en compte que la crisi econò-
mica de 2008 va afectar molt negativament el mercat laboral. La pregunta és si 
aquesta millora que es pot esperar de la taxa d’ocupació podria ser suficient 
per a compensar l’efecte de l’envelliment sobre la despesa, i malauradament la 
resposta és clarament que no. La taxa d’ocupació a Espanya es troba actual-
ment a un dels nivells més baixos dels països avançats (60,5% al 2016), i més de 
sis punts per sota del nivell previ a la crisi (66,8% al 2007). Considerem el cas 
que aquesta taxa precrisi es recuperés, i, fins i tot, que millorés fins a assolir el 
75% (el nivell de Suècia a 2015, que és ni més ni menys que el nivell més elevat 
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observat en les últimes dècades a tots els països avançats). Un increment de la 
taxa d’ocupació espanyola del 60,5% al 2016 fins al 75% de Suècia implicaria una 
disminució del “factor del mercat laboral” a l’equació [2] de només un 19,3% 
(d’un 165 a un 133). És a dir, en el supòsit més optimista, un mercat laboral amb 
pràcticament plena ocupació permetria compensar menys d’una cinquena part 
de l’increment esperat a la despesa a causa de l’envelliment.

Així doncs, està clar que l’envelliment tindrà com a conseqüència inevitable un 
increment considerable en despesa en termes de PIB a menys que es modifiqui 
algun dels elements del “factor institucional”, és a dir, o bé la cobertura del 
sistema (el nombre d’individus amb dret a pensió) o bé la seva generositat (la 
quantia de la pensió), la qual cosa posa en risc la sostenibilitat social de les pen-
sions (que siguin suficients per garantir un nivell de vida digne a les persones 
grans).

Figura 3.4. La taxa d’ocupació  
en alguns països de l’OCDE
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’OCDE  
(Labour Market Statistics) i l’INE (EPA).
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Ens queda per analitzar què pot passar per la banda dels ingressos. A Espanya, 
com a molts altres països, la principal font de finançament de les pensions con-
tributives són les cotitzacions socials realitzades pels treballadors. Així doncs, 
els ingressos de la Seguretat Social (IC) depenen bàsicament de la massa salari-
al (el salari mitjà de l’economia –w– multiplicat pel nombre d’ocupats –L–) i del 
tipus o taxa de cotització (t):

(3) 

És a dir, els ingressos del sistema de pensions en termes de PIB depenen bàsi-
cament de la relació entre els salaris i la productivitat (w/h), i de la taxa de co-
tització. Ara bé, al contrari del que es podria pensar inicialment, la sostenibili-
tat financera del sistema de pensions no depèn tant dels salaris com de la taxa 
de cotització. Tot i que un increment del nivell salarial (tant del salari mitjà en 
termes de productivitat com de la massa salarial total en termes de PIB) signifi-
caria un increment d’ingressos atenent a l’Equació [3], alhora implicaria una 
reducció de la taxa de substitució de les pensions (ràtio entre la pensió mitjana 
i el salari mitjà). Per demostrar-ho, retornem a l’Equació [1] i reformulem-la de 
la següent manera:

(4) 

La sostenibilitat financera implica la igualtat entre les Equacions d’ingressos 
[3] i despeses [4], per tant:

(5) 

És a dir, deixant de banda els efectes que els increments salarials per sobre de 
la productivitat podrien tenir sobre l’economia agregada, d’entrada suposari-
en tant un increment d’ingressos com de despesa per al sistema de pensions, i, 
a la fi, millorarien la sostenibilitat financera via una reducció de la taxa de subs-
titució (pm/w), és a dir, a costa d’empitjorar l’adequació de les pensions (soste-
nibilitat social).
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Resumint, els sistemes de pensions de jubilació organitzats com a sistemes de 
repartiment són molt sensibles als canvis en l’estructura demogràfica de la po-
blació. El procés d’envelliment progressiu que està tenint lloc a la majoria dels 
països desenvolupats obliga a buscar solucions que suposen un difícil equilibri 
entre dos objectius plenament justificats com són la sostenibilitat financera del 
sistema, per una banda, i la sostenibilitat social o adequació del nivell de les 
pensions, per una altra.

4. Les línies de reforma als últims anys

Les últimes dècades han estat un període molt intens pel que fa a reformes 
dels sistemes de pensions a tots els països. La majoria de governs han canviat 
els principals paràmetres dels seus sistemes, i, en alguns casos, fins i tot han 
canviat el disseny, amb l’objectiu de donar més pes als sistemes capitalitzats. 
En qualsevol cas, l’objectiu principal d’aquestes reformes ha estat el d’aconse-
guir, o almenys millorar, la sostenibilitat financera dels sistemes públics, ame-
naçada pel fort procés d’envelliment. La majoria de països ja havien endegat 
reformes dirigides a reduir la despesa en pensions abans de la crisi econòmica 
mundial de 2008, si bé és cert que, amb posterioritat, la intensitat reformadora 
ha augmentat de manera generalitzada. A continuació, es fa un resum de les 
principals mesures que s’han anat introduint als diferents països.

El canvi més visible (i, per tant, políticament més costós) ha estat el d’endar-
rerir l’edat de jubilació més enllà dels mítics 65 anys. La majoria de països l’han 
endarrerit als 67, i fins i tot ja s’està parlant en alguns casos d’arribar als 70 
anys. Val a dir que aquest endarreriment de l’edat general de jubilació ha anat 
en molts casos acompanyat d’un increment paral·lel dels anys necessaris per 
obtenir la pensió màxima, que van des dels 45 anys a Àustria i Bèlgica fins als 
38,5 que es necessitaran a Espanya a partir de 2027. D’altra banda, la majoria 
de països van implementar també mesures per penalitzar les jubilacions antici-
pades i afavorir les diferides (més enllà de l’edat general), sempre amb l’objec-
tiu de mantenir els treballadors en actiu a les edats més elevades.

En segon lloc, trobem un paquet de mesures dirigides a reforçar el caràcter 
contributiu dels sistemes, fent més proporcional la relació entre la pensió ob-
tinguda i les cotitzacions prèvies de l’individu al llarg de la seva carrera laboral. 
Així, la tendència ha estat la d’incrementar el període d’anys considerats per al 
càlcul de la pensió d’entrada, que actualment a molts països ja és tota la vida 
laboral (Taula 4.1). Val a dir que, també com a mesura per reforçar la contributi-
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vitat, a la majoria de països es considera la possibilitat que els treballadors amb 
carreres de cotització llargues avancin la seva jubilació a l’edat de referència 
(és el cas d’Espanya, que permetrà la jubilació des dels 65 anys sense penalitza-
cions a la quantia de la pensió per aquells treballadors amb 38,5 o més anys 
cotitzats).

Tercer, la majoria de països han introduït en els seus sistemes de pensions al-
gun tipus de mecanisme automàtic per tenir en compte el desequilibri entre 
ingressos i despeses. És el que es coneix en general com a un “factor de soste-
nibilitat”, que pretén ajustar el sistema de pensions a la creixent esperança de 
vida, i que pot implementar-se de diferents maneres (Taula 4.1). En molts ca-
sos, es passa així d’un sistema de prestació definida a un de contribució defini-
da. Països com Dinamarca i Portugal han optat per lligar l’edat de jubilació a 
l’esperança de vida. Altres com França, Suècia i Espanya, en canvi, deixen fixa 
l’edat de jubilació i és la quantia de les prestacions la que es vincula als eventu-
als increments de l’esperança de vida. Alemanya, en canvi, ha optat pel que es 
coneix com un “factor d’ajust automàtic” del sistema, que no va lligat directa-
ment a l’evolució de l’esperança de vida. Com el sistema alemany funciona de 
manera que els individus acumulen punts de cotització, a l’hora de transformar 
aquests punts en drets de pensió, es fa servir un factor de conversió que té en 
compte la ràtio cotitzants-pensionistes, de manera que la quantia de la pensió 
es redueix a mesura que una esperança de vida creixent provoqui un incre-
ment de la ràtio de pensionistes. Tant Suècia com Espanya han optat per incor-
porar un factor d’ajust automàtic a més a més del factor de sostenibilitat. En el 
cas de Suècia, s’ha establert un mecanisme per corregir a la baixa la revalora-
ció de les bases de cotització passades en el càlcul de la pensió si el sistema té 
dèficit. En el cas d’Espanya, s’ha optat per un mecanisme molt més dràstic, ja 
que no només afecta a les pensions d’entrada (com és el cas d’Alemanya i Suè-
cia), sinó a totes les pensions del sistema. És l’anomenat índex de revaloració 
anual de les pensions, que en funció dels desequilibris del sistema impedeix 
créixer les pensions per sobre d’un mínim del 0,25% anual (val a dir que a la res-
ta de països les pensions s’actualitzen anualment amb l’índex de preus al con-
sum o bé amb la taxa de creixement dels salaris).

Per últim, cal esmentar també les polítiques que han portat alguns països amb 
l’objectiu de promoure plans de pensions capitalitzats de caràcter complemen-
tari. Fins i tot, alguns països de l’Europa de l’Est han anat substituint progressi-
vament les pensions contributives públiques per plans privats, a l’estil de Dina-
marca i Holanda.
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Taula 4.1. Característiques del sistemes públics contributius amb reformes

Factor de sostenibilitat

Nombre 
anys pel 

càlcul
de la pensió

(1)

Taxa 
d’acumulació

Anual (%)
(2)

Revaloració 
anual de les 

pensions
(3)

Factor d’ajust 
automàtic

(4)

Quantia de la 
pensió segons 
esperança de 

vida

Edat de 
jubilació 
segons 

esperança 
de vida

Alemanya VL 0,97 W+FS VPP

Àustria 26-40 1,78 P

Bèlgica VL 1,33 P

Espanya (U)25 1,82 (v) IRP IRP sí

França M(25)/VL 1,16/0,51 P sí(*)

Itàlia VL 1,46 P sí sí

Portugal VL 2,3-2 (s) P+PIB sí sí

Suècia VL 0,95 (s) W MAB

Canadà L (83%M) 0,64

Japó VL 0,55

EUA M(35) 0,75

Notes:
(1): Nombre d’anys de cotitzacions passades que es tenen en compte pel còmput de la pensió. VL= 
salari mitjà de tota la carrera laboral completa; M) = els millors x anys de tota la vida laboral; (U) = els 
últims anys. A França es consigna en primer lloc el valor corresponent al sistema bàsic i, en segon lloc, 
al sistema ocupacional obligatori.
(2): Percentatge de pensió que s’acumula per cada any cotitzat. (v) = varia amb el nombre d’anys 
treballats; (s) = varia en funció del salari. A França, es consigna en primer lloc el valor corresponent al 
sistema bàsic i, en segon lloc, al sistema ocupacional obligatori.
(3): És l’índex utilitzat per actualitzar cada any el valor de les pensions ja existents en el sistema. W = 
creixement dels salaris; FS = factor de sostenibilitat; P = índex de preus; IRP = índex de revaloració 
anual, calculat cada any en funció del balanç de la Seguretat Social.
(4): VPP = el valor de cada “punt de pensió” acumulat es multiplica per un factor que té en compte la 
ràtio de pensionistes/cotitzants, IRP = índex de revaloració anual de les pensions, que es calcula tenint 
en compte el balanç del sistema; MAB = mecanisme de balanç automàtic que redueix la revaloració de 
les bases de cotització en cas que el sistema tingui dèficit per aconseguir l’equilibri.
(*) A França, el factor d’ajust s’ha legislat fins al 2035 (desapareixeria a partir d’aquest any).

Menció expressa mereix el cas de Suècia, que el 1999 va posar en marxa una pro-
funda reforma del seu sistema de pensions que més tard va ser imitada a altres 
països europeus. Per una banda, les cotitzacions dels treballadors es van desdo-
blar en dues parts. Una part petita es destina a un fons capitalitzat, mentre que la 
resta es computa en el que es va anomenar un “compte nocional”. El funciona-
ment d’aquest compte nocional reprodueix el d’un fons capitalitzat en el sentit 
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que cada treballador sap en tot moment quin capital té acumulat (tot i que sigui 
virtualment). Aquest capital es revalora anualment en funció de dades macroe-
conòmiques i del balanç del sistema (diferència entre ingressos i despeses). Arri-
bada la jubilació, la pensió es calcularà en funció del capital acumulat al compte 
nocional i la esperança de vida restant de l’individu. No obstant, els comptes no-
cionals no són reals en el sentit que no acumulen el capital. Continuen sent un 
sistema de repartiment, tot i que molt més transparent per als treballadors, que 
són conscients de si les cotitzacions aportades són o no suficients per garantir la 
seva pensió. Aquesta és probablement una de les causes que l’edat de jubilació 
en aquest país sigui de les més altes d’Europa, ja que els treballadors tenen incen-
tius claríssims per jubilar-se més tard per poder cobrar pensions més altes.

Per tant, el ventall de reformes és ampli, també degut a la diversitat dels siste-
mes. En aquest context, val la pena ressaltar que un sistema de pensions de 
repartiment on s’ajusten els paràmetres legals com a resposta als canvis en 
l’estructura d’edats de la població, dona lloc a canvis en la distribució de la ren-
da a nivell intergeneracional (dels treballadors a la gent gran o a l’inrevés). Si, a 
més el sistema s’allunya de la pura contributivitat, genera també redistribució 
intrageneracional (dins de la mateixa generació, de pobres a rics). És indubta-
ble que aquest tret complica el debat sobre la reforma de les pensions.

5. La sostenibilitat del sistema de pensions espanyol

La sostenibilitat financera del sistema de pensions s’ha situat al centre del de-
bat sobre la reforma dels estats de benestar a tot Europa. El procés d’envelli-
ment de la població espanyola preocupa especialment. Per una banda, les ta-
xes de fecunditat han disminuït significativament durant les darreres dècades, 
fins a assolir uns dels valors més baixos a Europa. D’altra banda, l’esperança de 
vida de la població se situa entre les més altes del món. Com a conseqüència, la 
taxa de dependència demogràfica (població de 65 anys i més respecte de la 
població en edat de treballar) ha començat a créixer de manera contínua, tot i 
que moderada, a l’última dècada. De cara al futur s’esperen increments de 
pràcticament el 100% al 2050 respecte del valor de 2015. Esteve, Devolder i Do-
mingo (2016) estimen que les dones nascudes el 1975 esdevindran les més infe-
cundes de totes les generacions nascudes a Espanya en els darrers 130 anys 
(una de cada quatre dones nascudes aquest any no tindrà cap fill). Aquests au-
tors assenyalen que Espanya encapçala el retard en la maternitat a Europa, es-
sent l’edat de tenir el primer fill de les més elevades del món en l’actualitat. 
Aquesta dada és preocupant si es té amb compte que, sovint, el nombre de 
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fills és inferior al desitjat. Espanya és un dels països de la Unió Europea amb la 
major distància entre el nombre de fills desitjats i el nombre de fills tinguts 
(Castro-Martín i Seiz-Puyuelo, 2014).

Certament, les generacions de baby boomers (nascuts entre 1957 i 1977) incre-
mentaran de manera molt important la pressió sobre la sostenibilitat financera 
del sistema de pensions de repartiment a partir de 2020, quan comencin a asso-
lir l’edat de jubilació. No obstant, no seria pas just ignorar que també van gene-
rar importants efectes positius. D’una banda, a partir de l’última dècada del se-
gle passat, va permetre una relació molt favorable entre el nombre de cotitzants 
i el de pensionistes (integrats aquests per les generacions poc nombroses nas-
cudes just després de la Guerra Civil), la qual cosa significà superàvits impor-
tants als comptes de la Seguretat Social. No obstant, aquests superàvits no es 
van començar a acumular en un fons de reserva fins els 2000 (i només parcial-
ment), sinó que es varen dedicar a altres despeses (complements a mínims, 
pensions no contributives...) que teòricament haurien d’haver-se finançat amb 
ingressos generals i no pas amb cotitzacions. D’altra banda, la jubilació dels 
baby boomers podria introduir algun element de millora en el mercat de treball. 
Una població en edat de treballar disminuïda és previsible que porti associades 
menors taxes d’atur. Amb tot, la magnitud d’aquest ajust és una incògnita.

La forta crisi econòmica iniciada al 2008 ha posat en el punt de mira el mercat 
de treball com a factor determinant de la viabilitat financera de les pensions. El 
seu possible paper compensatori de les projeccions demogràfiques s’ha vist 
amenaçat per taxes d’atur desbordades i salaris que no creixen. La discussió 
sobre el rol d’aquests dos factors ha ocupat de manera creixent el debat aca-
dèmic, però també el mediàtic. La preocupació sobre la futura sostenibilitat 
del sistema, molt present a la societat espanyola i en el debat polític, conviu 
paradoxalment amb demandes de major creixement de les pensions actuals, 
vehiculades en diferents propostes de grups polítics i socials.

El deteriorament dels comptes del sistema de la Seguretat Social durant els dar-
rers anys ha estat significatiu. En concret, des de l’any 2011 s’han enregistrat dè-
ficits creixents, arribant a l’1,5% del PIB el 2015. Aquesta evolució ha compromès 
seriosament el Fons de Reserva de la Seguretat Social, que va arribar a assolir 
un 6,2% del PIB el 2011, i que havia pràcticament desaparegut a finals de 2017 
(0,5% del PIB). Les bones xifres de l’esmentat Fons abans de la crisi eren el reflex 
d’un saldo positiu de la Seguretat Social de l’1,1% del PIB de mitjana enregistrat 
en el període 2000-2008. La crisi econòmica ha capgirat la tendència. L’incre-
ment sobtat de la taxa d’atur provocà el creixement de les prestacions d’atur, 
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alhora que una caiguda dels ingressos per cotitzacions. Entre el 2007 i el 2012, la 
taxa d’atur va incrementar-se del 8,3% al 26,1% per al total d’Espanya, i del 6,6% al 
23,1% en el cas de Catalunya. Com a conseqüència, la situació de dèficit financer 
del sistema, prevista a partir de la dècada de 2020 amb la jubilació de la genera-
ció de l’explosió demogràfica, es va avançar considerablement en el temps.

Com s’ha esmentat més a dalt, la despesa en pensions en relació amb el PIB i la 
seva evolució es poden analitzar mitjançant la seva descomposició en tres tipus 
de factors: demogràfics, de mercat de treball i de disseny del propi sistema o 
institucionals (Equació [1.2]). Aquest exercici permet tant analitzar l’evolució 
observada en els darrers anys com fer projeccions sobre el seu comportament 
futur. D’acord amb les dades de població de l’INE, la taxa de dependència de-
mogràfica ha crescut 4,5 punts percentuals en els últims vint anys en el cas d’Es-
panya (3,5 a Catalunya). Per la seva banda, la taxa de substitució de les pensi-
ons, mesurada com la relació entre la quantia de la pensió mitjana i el salari 
mitjà de l’economia, ha mantingut una tendència creixent durant les últimes 
dècades. És a dir, històricament, les pensions han crescut per sobre dels salaris. 
En particular, entre 1980 i 2016, la pensió mitjana de jubilació va registrar una 
pujada mitjana anual de més del 2% en termes reals, mentre que la dels salaris 
fora inferior a l’1% anual. Com a conseqüència, mentre al 1980 la pensió mitjana 
de jubilació representava al voltant d’un 35% del salari mitjà, al 2016 aquesta 
proporció havia pujat fins al 55%. Part d’aquest increment de les pensions per 
sobre dels salaris respon a les polítiques de revaloració anual aplicades fins al 
2014 (quan es va introduir el nou índex de revaloració). Però també han inter-
vingut altres factors. En primer lloc, l’anomenat efecte substitució, provocat 
pel fet que les pensions dels que s’incorporen a la jubilació són generalment 
superiors a les dels que moren. En segon lloc, pel baix creixement de la produc-
tivitat a Espanya, que ha limitat considerablement el creixement dels salaris. 
Per últim, també han pogut jugar un paper rellevant els topalls de pensió (límits 
mínims i màxim), ja que, mentre que les pensions mínimes han crescut molt en 
les darreres dècades, les màximes s’han mantingut pràcticament constants en 
termes reals, disminuint el seu pes en relació amb la pensió mitjana.

Pel que fa a la taxa d’ocupació, val a dir que Espanya és un dels països euro-
peus amb pitjors registres. Així, segons dades d’Eurostat, al 1995 només el 
46,8% de la població en edat de treballar estava ocupada (quan la mitjana de la 
UE-15 era del 59,9%). No obstant, va haver-hi una clara millora de l’ocupació 
durant els anys següents que van pujar la xifra fins a un màxim del 65,8%, en la 
línia de la mitjana a Europa el 2007. No obstant, la crisi econòmica iniciada im-
mediatament després va provocar una reducció dramàtica de l’ocupació per 
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sobre del 55% el 2013. Només a partir de 2014 s’aprecien signes de recuperació, 
tot i que de nou es va ampliar la bretxa amb la mitjana europea.

Hernández de Cos, Jimeno i Ramos (2017) estimen que l’increment de la des-
pesa en pensions contributives de la Seguretat Social des de 1980 respon, a 
parts similars, a una pressió demogràfica més alta i a un increment de la taxa 
de substitució. Per la seva banda, les taxes d’ocupació elevades van exercir un 
paper de contenció de la despesa durant el període 1995-2007 però, a partir de 
la crisi iniciada el 2008, van contribuir també a augmentar el pes de la despesa 
en pensions en el PIB.

En endavant es revisen els resultats dels treballs més recents que analitzen 
l’evolució futura del sistema de pensions de la Seguretat Social a Espanya. Pre-
nem com a punt de partida la descomposició de la despesa de les pensions de 
jubilació respecte al PIB descrita a l’Equació [1.2], en la qual s’obtenen tres tipus 
de factors: demogràfic (taxa de dependència de la gent gran, D), mercat de tre-
ball (inversa de la taxa d’ocupació, TO) i factors de tipus institucional (taxa de 
cobertura del sistema -C- i taxa de reemplaçament definida com a la quantia de 
la pensió respecte de la productivitat -R-). Es tracta d’una aproximació comuna 
en estudis que avaluen la sostenibilitat del sistema de pensions, si bé els factors 
emprats en la descomposició en els diferents treballs poden diferir en el detall. 
Així, Conde-Ruiz (2017) empra els mateixos factors, tot i que no es limita a l’anà-
lisi de les pensions de jubilació, sinó al conjunt de pensions contributives del 
sistema de Seguretat Social. Per la seva banda, Hernández de Cos, Jimeno i Ra-
mos (2017) fusionen elements institucionals i demogràfics en un únic factor, el 
nombre de pensions sobre la població en edat de treballar, que anomenen 
“taxa de dependència econòmica”. L’Ageing Working Group (AWG) de la Co-
missió Europea, als seus informes sobre projecció de despesa en pensions als 
països europeus, també utilitza la descomposició de la despesa amb algunes 
variacions. En primer lloc, la taxa de dependència de la gent gran la defineix 
com la població de 65 o més anys sobre la de més de 20 anys (en lloc de 16 o 
més). La taxa de cobertura contempla totes les pensions contributives (jubila-
ció i altres) sobre la població de 65 o més anys i la taxa de reemplaçament s’ob-
té com la ràtio entre la pensió mitjana i el salari mitjà de tota l’economia. Per úl-
tim, al factor de mercat de treball també pren com a població rellevant en edat 
de treballar aquella entre 20 i 64 anys, però, en comptes d’utilitzar el nombre 
d’ocupats, fa servir el total d’hores treballades per les persones entre 20 i 74 
anys. Al seu torn, aquest factor de mercat de treball es descompon en tres efec-
tes: la ràtio entre població de 20 a 64 anys sobre la població treballadora de 20 
a 64 anys (que trobem en altres descomposicions) i dos efectes que intenten 
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recollir els canvis en la intensitat de treball i el previsible allargament de les car-
reres laborals.2 Finalment, el treball de Patxot, Solé i Souto (2017) obté projecci-
ons de despesa de pensions de jubilació a partir d’un model de microsimulació 
dinàmica (no de projeccions comptables). Com que el model projecta només el 
mercat de treball (no tota l’economia), l’indicador de la despesa en pensions 
que obtenen és la ràtio de pensions de jubilació sobre la massa salarial total, si 
bé es pot transformar en la ràtio tradicional de despesa en pensions sobre PIB 
aplicant projeccions sobre el pes dels salaris en l’economia (massa salarial so-
bre PIB o, de manera equivalent, ràtio entre salaris i productivitat mitjana).

Taula 5.1. Descomposició de la despesa en pensions respecte del PIB

Estudi (despesa 
considerada)

Factor mercat de treball
(1/TO)

Factor
Demogràfic

(D)

Factors 
Institucionals

(C, B, R)

Despesa 
en 

pensions

Ageing Report (2015)
(Total Pensions 
contributives)

 

Conde (2017)
(Total Pensions 
contributives)

 

Hernández de Cos, 
Jimeno i Ramos (2017)
(Total Pensions 
contributives)

Patxot, Solé i Souto 
(2017)
(Pensions jubilació)

Notes: TO = taxa d’ocupació; TO’ = taxa d’ocupació corregida pel nombre d’hores efectivament 
treballades; D = taxa de dependència demogràfica; C = taxa de cobertura; R = taxa de substitució de les 
pensions; POB = població; HT = hores treballades; L = nombre d’ocupats; w = salari mitjà de l’economia; 
NP = nombre de pensions contributives; NPJ = nombre de pensions contributives de jubilació; pm = 
pensió mitjana; h = productivitat mitjana (PIB/L); DPT = despesa en pensions contributives, i DPJ = 
despesa en pensions de jubilació.

2. En particular, multiplicant i dividint la ràtio de població 20-64 (POB20-64) i hores treballades 
per la població 20-74 (HT20-74) pel nombre d’ocupats d’edats 20-64 (L20-64) i les hores tre-
ballades per la població 20-64 (HT20-64) obtenen:
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A la Taula 5.2 es mostra una comparativa dels resultats obtinguts en els diferents 
estudis per a la projecció de despesa en pensions amb horitzó 2050. Les diferènci-
es de nivell s’expliquen per les esmentades diferències en les definicions empra-
des, si bé allò que resulta rellevant és l’increment estimat en cada cas. L’enfoca-
ment de l’Ageing Report 2015 elaborat per l’AWG produeix el resultat més 
optimista, amb una despesa en pensions contributives respecte del PIB que fins i 
tot es redueix respecte del nivell de 2013. En canvi, la resta d’estudis obtenen que 
aquesta ràtio s’incrementaria significativament. Així, Conde (2017) preveu una pu-
jada de la despesa en pensions contributives de gairebé 7 punts en termes de PIB, 
que vindria explicada principalment per l’increment de la dependència demogràfi-
ca i de la taxa de cobertura. Aquests augments ofegarien els efectes sobre la des-
pesa d’una millora en el mercat de treball i la caiguda de la taxa de substitució. És a 
dir, tot i que les quanties de les pensions es reduiran notablement, això no seria 
suficient per contenir l’increment de despesa total en termes de PIB. En la mateixa 
línia, Hernández de Cos et. al. (2017) estimen que tot i reduint la taxa de substitu-
ció del 44% de partida al 25%, la despesa en termes de PIB al 2050 encara augmen-
taria lleugerament degut als increments en la dependència i la taxa de cobertura, i 
malgrat un considerable increment de la taxa d’ocupació (del 55,8 al 70%).

El treball de Patxot, Solé i Souto (2017), en fer servir tècniques de microsimula-
ció, recull de manera més acurada la previsible evolució de les taxes de substi-
tució i de cobertura del sistema de pensions de jubilació. El model de microsi-
mulació emprat (DyPeS) utilitza com a població inicial la Muestra Continua de 
Vidas Laborales de la Seguretat Social. Es tracta d’una mostra que recull infor-
mació de la vida laboral d’aproximadament 1,2 milions d’individus (al voltant 
del 4,2% de la població amb alguna relació amb la Seguretat Social, sigui cotit-
zant o pensionista). Aquests autors obtenen que la despesa en pensions de ju-
bilació, en percentatge de massa salarial, pràcticament es doblaria entre 2013 i 
2050. Les principals raons són la demografia i la taxa de cobertura del sistema, 
que de nou superarien amb molt els efectes d’una millora notable en el mercat 
de treball i d’una caiguda també considerable de la taxa de substitució de les 
pensions. A banda dels treballs esmentats que fan servir models agregats 
comptables de diferents tipus i microsimulació, en el darrer cas; hi ha altres 
treballs recents desenvolupats amb models de caire macroeconòmic. Els resul-
tats van a grans trets en la mateixa direcció, si bé no es disposa de tota la infor-
mació per mostrar la descomposició de les taules 5.1.3

3. Concretament, els treballs de Díaz-Giménez i Díaz-Saavedra (2017) i Sánchez-Martín (2014 i 
2017) es basen en models de generacions solapades que difereixen dels models agregats 
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Taula 5.2. Projeccions de la despesa en pensions a Espanya  
amb horitzó 2050 (en % del PIB)

Estudi (despesa 
considerada)

Factor mercat 
de treball

(TO)

Factor
Demogràfic

(D)

Factors 
Institucionals

(C, B, R)

Despesa en 
pensions

Ageing Report 
(2015)
(Total Pensions 
contributives)

2013 54,50 27,00 C = 107,70
B = 59,70

11,80

2050 73,60 62,00 C = 97,89
B = 40,20

12,30

Conde (2017)
(Total Pensions 
contributives)

2016 61,00 28,80 C·R = 23,00 10,86

2050 73,00 60,20 C·R = 21,00 17,40

Hernández de Cos, 
Jimeno i Ramos 
(2017)
(Total Pensions 
contributives)

2016 55,8 D·C = 30,7 10,70

B = 0,44

2050 70,00 D·C =72,5 a) 19,40
b) 11,00

a) B = 0,44 
(constant)

b) B = 0,25 (ad 
hoc)

Patxot, Solé i Souto 
(2017)
(Pensions jubilació)

2013 72,50* 23,10 C = 65,00*
B = 55,50

11,84*

2050 80,65* 61,90 C = 88,40*
B = 34,60

23,21*

Notes: WL = massa salarial total de l’economia; TO = taxa d’ocupació; D = taxa de dependència 
demogràfica; C = taxa de cobertura; R = taxa de reemplaçament de la pensió mitjana en relació amb la 
productivitat mitjana; B = taxa de substitució de la pensió mitjana en relació amb el salari mitjà.
* Els resultats de Patxot, Solé i Souto (2017) no es refereixen a la població total, sinó a la que té relació 
amb la Seguretat Social, ja que fan servir la MCVL com a punt de partida per a la seva anàlisi de 
microsimulació. Paral·lelament, obtenen la despesa en pensions de jubilació en percentatge de la 
massa salarial i no del PIB com la resta d’estudis.

comptables en què incorporen les decisions d’estalvi (i en aquest cas d’oferta de treball i jubi-
lació) i els efectes d’equilibri general. Com a resultat són models més sòlids en els seus micro-
fonaments, però també generen aplicacions més complexes. És especialment acurat el darrer 
treball de Sánchez-Martín (2017), que inclou una replicació acurada de la crisi.
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6. El sistema de pensions en el conjunt de l’estat del benestar

L’estat del benestar és un pilar fonamental de l’organització social als països 
occidentals. Tal i com mostra la Figura 6.1, en termes mitjans la despesa pública 
als països de l’OCDE representa aproximadament un 42% del PIB, mentre que la 
despesa social (sanitat, educació i prestacions socials) suposa gairebé dos ter-
ços de la despesa pública total. Dins d’Europa, cal destacar les xifres de des-
pesa pública dels països nòrdics i França, mentre que Espanya se situa a la ban-
da baixa i molt propera a la mitjana de l’OCDE. Les prestacions socials, categoria 
que engloba tot tipus de prestacions en efectiu (pensions contributives i no 
contributives, prestacions d’atur, ajudes per a fills, etc.), però també d’altres 
en espècie, representa més de la meitat de tota la despesa pública social a tots 
els països excepte els EUA.

Figura 6.1. Composició de la despesa pública a l’OCDE (2015)
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Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades de l’OCDE, Government at a Glance, 2017.

El paper de les transferències socials en la millora de les condicions de vida 
dels ciutadans és inqüestionable. En particular, la Figura 6.2 ens mostra com 
canvia el risc de pobresa dels ciutadans gràcies a la despesa social. Com es 
pot observar, per als tres grups d’edat considerats (nens, adults en edat de 
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treballar i persones grans), el risc de pobresa disminueix considerablement 
gràcies a les transferències socials. Aquesta disminució és especialment im-
portant en el cas de la gent gran, que serien els més desfavorits sense des-
pesa social (més d’un 80% hi serien en risc de pobresa), i a l’hora els més pro-
tegits per aquesta, ja que el risc baixa fins a un 12%. En el cas dels nens, les 
transferències socials redueixen el seu risc de pobresa d’un 40% a un 30%; 
mentre que per a la població en edat de treballar la baixada és des del 39% 
fins al 23%.

Figura 6.2 El paper redistributiu de les transferències socials:  
risc de pobresa per grups d’edat abans i després de transferències  

socials (Espanya, 2015)
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Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades d’Eurostat, EU-SILC.

Aquestes dades posen de manifest una característica gairebé universal dels 
sistemes de benestar a tots els països, com és que es dirigeixen fonamental-
ment cap a les persones grans, bàsicament a través dels sistemes de pensi-
ons, de provisió pública de sanitat i, en el cas d’alguns països (com ara Suècia 
o Dinamarca) l’atenció a les persones en situació de dependència. Per contra, 
deixen molt més desprotegida l’altra etapa de dependència econòmica dels 
éssers humans, com és la infantesa. Val a dir que recentment nombroses or-
ganitzacions internacionals han donat la veu d’alarma envers la situació de 
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desprotecció dels nens i joves a molts països desenvolupats (UNICEF, 2014 i 
2016; Save the Children, 2016; European Anti-Poverty Network, 2015). La greu 
crisi econòmica iniciada al 2008 ha tingut conseqüències especialment negati-
ves sobre aquests grups d’edat especialment als països del Sud d’Europa 
(Grècia, Portugal, Espanya i Itàlia). La pràctica inexistència de polítiques de 
protecció a la família i la infantesa en aquests països no permet compensar 
els dramàtics efectes provocats per la mala evolució del mercat laboral. En 
canvi, els sistemes de pensions han actuat com a matalàs de seguretat per a la 
gent gran.

La Figura 6.3 ens permet confirmar el biaix en termes d’edat de la despesa so-
cial. A partir de les dades del projecte National Transfer Accounts (NTA4), que 
introdueix la dimensió d’edat als comptes nacionals, hem elaborat un mapa de 
situació dels països en funció de l’import de les transferències públiques rebu-
des per joves (0-24 anys) i grans (65 i més anys) en proporció al consum total 
del mateix grup d’edat, en cada país. Dels països per als que disposem de da-
des, podem observar que només als EUA els joves reben més transferències 
públiques en relació amb el seu consum que la gent gran.5 Si comparem les 
seves dades amb les de Suècia, per exemple, ens trobem que els dos països fi-
nancen públicament el mateix percentatge de consum dels joves (al voltant 
del 38%); per contra, el finançament públic del consum de la gent gran és força 
diferent (28% als EUA davant del 99% de Suècia). Finlàndia, França i Hongria 
són els països que més transferències públiques dirigeixen cap els joves, tot i 
que en tots els casos continua essent molt més la part de despesa social cap 
als grans.

4. Les National Transfer Accounts construeixen perfils per edat de totes les transferències pú-
bliques així com d’altres variables (consum, renda laboral, transferències privades) que tenen 
lloc en una economia en un any determinat. Proporcionen, doncs, una informació molt valuo-
sa per a l’anàlisi de les transferències intergeneracionals, i dels efectes de la composició per 
edats de la població. Les dades es troben disponibles a la pàgina web (www.ntaccounts.org). 
Per a més informació sobre la metodologia es pot consultar UN (2013).

5. A Abio et al. (2015) es pot trobar una explicació més detallada d’aquesta anàlisi, feta amb da-
des anteriors.
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Figura 6.3. Transferències públiques rebudes pels grans (65 i més anys) i pels 
joves (0-24 anys) a diferents països, en percentatge del consum total del 
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Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades de NTA (www.ntaccounts.org). Les dades es 
refereixen als anys 2003 (Suècia-SWE), 2004 (Japó-JPN), 2005 (Hongria-HUN), 2006 
(Finlàndia-FIN), 2007 (Regne Unit-GBR i Xina-CHN), 2008 (Alemanya-GER; Itàlia-ITA i 
Espanya-ESP), 2010 (Austràlia-AUS; Àustria-AUT; Eslovènia-SVN i Taiwan-TWN) i 2011 
(França-FRA i Estats Units-USA).

7. Conclusions

L’estat de benestar consolidat als països avançats al llarg del segle passat cons-
titueix un pilar fonamental de l’organització de les nostres societats. Les políti-
ques socials han demostrat ser un instrument molt valuós a l’hora de lluitar 
contra la pobresa, l’exclusió social i de garantir un nivell de benestar mínim a 
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tots els ciutadans. D’entre totes les polítiques socials, són sens dubte els siste-
mes de pensions els que han generat més debat. Debat que gira fonamental-
ment envers de la seva sostenibilitat financera davant del procés d’envelliment 
demogràfic. En tractar-se majoritàriament de sistemes de repartiment, la rela-
ció entre el nombre de perceptors i de contribuents és clau en l’evolució total 
de la despesa i en la seva relació amb els ingressos.

Tots els països han endegat en els últims anys diferents reformes dels siste-
mes de pensions en busca de garantir la seva sostenibilitat financera (que els 
ingressos per cotitzacions siguin suficients per finançar les prestacions en 
cada moment). S’ha discutit, i es continua discutint molt, sobre quines són 
les reformes més eficients i més justes. A la discussió sobre sostenibilitat, 
s’afegeix l’element d’adequació o sostenibilitat social, conformant el que 
s’ha anomenat el puzle de les pensions, o com aconseguir un sistema que si-
gui capaç de garantir una renda suficient als jubilats a l’hora que pugui autofi-
nançar-se amb les cotitzacions dels treballadors. En aquest treball hem revi-
sat les principals característiques dels sistemes de pensions als països 
europeus, així com les línies de reforma que s’han endegat en els darrers 
anys. L’anàlisi fa palesa una de les principals dificultats del disseny del siste-
ma de pensions: el fet que afecta a la distribució de la renda tant a nivell intra 
com intergeneracional.

Tanmateix, hem dedicat una secció a l’anàlisi del cas espanyol. Espanya és un 
dels països més afectats per l’envelliment demogràfic, atès que presenta una 
de les taxes de fecunditat més baixes del món, juntament amb una de les es-
perances de vida més altes. Així doncs, les mesures per garantir la viabilitat 
del sistema de pensions són especialment importants. D’entre elles, molt pro-
bablement l’endarreriment de l’edat de jubilació és la més adequada i justifi-
cable. Viure més no s’hauria de veure pas com un problema en les societats 
actuals, sinó com el que realment és, un gran avanç social. Per això, cal que 
les estructures socials s’adaptin a aquest canvi, que no només afecta la dura-
ció del cicle vital, sinó també la seva estructura. Les persones vivim més, però 
també ens formem més, la qual cosa endarrereix l’entrada en el mercat labo-
ral. Així doncs resulta pràcticament natural que allarguem el nostre període 
actiu jubilant-nos més tard. Ara bé, aquestes mesures prenen ple sentit en un 
mercat laboral que funcioni bé i sigui capaç d’absorbir la població activa. Sem-
bla contradictori parlar de que necessitem més contribuents a la Seguretat 
Social per millorar la taxa de suport (relació treballadors-pensionistes), quan 
la taxa d’atur és per sobre del 20% (o fins i tot del 30% en els pitjors anys de la 
crisi). Precisament un dels reptes que s’han d’afrontar al futur és què pot pas-
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sar amb les pensions d’aquestes generacions de joves que afronten taxes 
d’atur properes al 50%, i que molt probablement arribaran a la seva edat de 
jubilació amb carreres de cotització molt negativament afectades per les con-
dicions del mercat laboral.

Per últim, hem dedicat la darrera secció del nostre treball a parlar del conjunt 
de l’estat del benestar, en el qual les pensions són un dels programes més im-
portants, però no l’únic. La lluita contra la pobresa, i la cerca d’un nivell de ben-
estar mínim per a tots els ciutadans no s’ha de limitar a garantir pensions a la 
gent gran. Altres programes com la sanitat, l’educació i les ajudes a les famílies 
són també claus per assolir aquest objectiu. Paradoxalment, els sistemes de 
benestar van néixer i es van desenvolupar clarament dirigits a les necessitats 
de la gent gran. Aquest biaix s’ha fet especialment palès durant la forta crisi 
econòmica que va començar al 2008. Mentre que les taxes de pobresa es van 
incrementar de manera significativa per als nens i les persones en edat de tre-
ballar, van reduir-se en el cas de la gent gran, per qui les pensions van actuar 
com a mecanisme de seguretat. Això ens serveix per confirmar l’important pa-
per que juguen les polítiques socials a la societat, i també per veure que, quan 
no n’hi ha o no estan prou desenvolupades, es generen problemes greus. És el 
que està passant amb els nens i joves a molts països com Espanya: la crisi ha 
disparat les seves taxes de pobresa, amb gravíssimes repercussions que es 
perllongaran durant molts anys. No deixa de ser curiós que societats occiden-
tals avançades mostrin una clara aversió a la pobresa de la gent gran mentre 
que pràcticament accepten la pobresa infantil i la més absoluta precarietat 
dels joves.
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El objetivo de la pensión de jubilación es proporcionar un flujo de ingresos ade-
cuado durante el período de jubilado. Convencionalmente, la adecuación de la 
pensión se analiza mirando si el pensionista mantiene su estándar de vida y, 
por eso, se utilizan indicadores como la tasa de reemplazo teórica, la tasa de 
beneficio y la tasa de reemplazo media bruta.

En este trabajo se parte de la información anual que proporciona la encuesta 
de presupuestos familiares, en relación con los gastos de consumo, así como 
otras características relacionadas con las condiciones de vida de los hogares. 
Se clasifican los pensionistas en tres grupos dependiendo de su estructura de 
gasto y se estima la corriente de ingresos y gastos a lo largo de toda la etapa 
como pensionista jubilado. Estos flujos son los que permiten construir una me-
dida alternativa a las medidas tradicionales, que incorpora una aproximación 
prospectiva.

1. Introducción

El aumento de la esperanza de vida que han experimentado los países de la 
Unión Europea unido a unas tasas de natalidad bajas ha hecho que los Estados 
miembros impulsen políticas de orientación y coordinación de esfuerzos para 
afrontar el reto del envejecimiento y valoren el impacto sobre los sistemas de 
protección social. El binomio de sostenibilidad y adecuación de las pensiones 
ha pasado a ser uno de los grandes retos actuales en materia de pensiones, tal 
y como se especifica en el Libro blanco Agenda para unas pensiones adecuadas, 
seguras y sostenibles. Las políticas en materia de pensiones de los últimos años 
centran su interés en instaurar sistemas que sean sostenibles, desde el punto 
de vista financiero, a la vez que permitan que la gente mayor, una vez jubilada, 
disfrute de un nivel de vida digno y de una independencia económica. Es por 
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ello que en la mayoría de países se han iniciado una serie de reformas encami-
nadas a la consecución de ambos objetivos (Alonso Meseguer y Conde Ruiz, 
2007, Börsch-Supan, 2013 y European Commission Directorate-General for Eco-
nomic and Financial Affairs, 2015).

En el caso español, las reformas se materializaron con la aprobación de la Ley 
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del 
sistema de la Seguridad Social (en adelante, Ley 27/2011) y la Ley 23/2013, de 23 
de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalori-
zación del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social (en adelante, Ley 23/ 
2013).

La Ley 27/2011 introdujo una serie de reformas paramétricas que se han traduci-
do en: a) extensión de la edad de jubilación si no se cumplen determinados re-
quisitos de cotización, b) ampliación del número de años de cotización para el 
cálculo de la base reguladora, c) incremento del número de años cotizados 
para tener derecho al 100% de la pensión y d) endurecimiento de las condicio-
nes para acceder a la jubilación anticipada. En segundo lugar, la Ley 23/2013 in-
trodujo dos medidas estructurales: a) la aplicación de un factor de sostenibili-
dad que hace depender la cuantía de la pensión calculada de la esperanza de 
vida y b) la modificación del índice de revalorización del sistema de pensiones 
que deja de estar ligado al IPC, para vincularse a una expresión que busca el 
equilibrio del sistema en relación con los ingresos y gastos.

A raíz de la aprobación de dichas leyes, han proliferado en los últimos años mu-
chos trabajos que analizan cuál es la repercusión de dichas reformas y cómo 
participan en la mejora de la sostenibilidad del sistema (Conde-Ruiz y Gonzá-
lez, 2013; De la Fuente y Doménech, 2013; Devesa Carpio et al., 2012; Moral 
Arce, 2013, y Zubiri Oria, 2012). Otros estudios, sin embargo, plantean reformas 
estructurales alternativas a las aplicadas hasta el momento (Vidal-Meliá, 2014; 
Conde-Ruiz y González, 2016). El elemento clave de todas estas investigaciones 
y objetivo último es la solvencia financiera dejándose al margen si las pensio-
nes son adecuadas o no (Durán Heras, 2012; Solé et al. 2018). Por este motivo, 
en este análisis, se opera desde una perspectiva distinta, es decir, se aparca la 
cuestión de la solvencia financiera de las pensiones y se pone énfasis en el es-
tudio de la adecuación de las mismas, que en la mayoría de los casos se utiliza 
como sinónimo de suficiencia.

El artículo se ha estructurado en cuatro secciones. En la Sección 1, se parte de 
un análisis conceptual relacionado con la definición convencional de la adecua-
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ción de la pensión y con los indicadores que se suelen utilizar para medirla. Se 
toman como referentes las medidas propuestas por la Comisión Europea y de-
sarrolladas por el Comité de Protección Social y por el Comité de Política Eco-
nómica. En la Sección 2, se analiza el colectivo de personas mayores de 65 años 
y su estructura de gastos asociada a su nivel de ingresos. En la Sección 3, se 
describen los pasos metodológicos del indicador que se plantea como alterna-
tivo a los comúnmente utilizados y, en la Sección 4, se especifican las principa-
les conclusiones.

2. La adecuación de las pensiones. indicadores

El objetivo básico de un sistema de pensiones es proporcionar unos ingresos 
adecuados a la jubilación que permitan a la gente mayor disfrutar de un nivel 
de vida digno y gozar de independencia económica. En este sentido, la preocu-
pación de si las pensiones, en nuestro contexto, son adecuadas o no y qué indi-
cadores son los utilizados dan inicio a esta sección.

La definición de pensión adecuada no es única y, en general, se asocia a efec-
tuar una comparativa de los ingresos del pensionista respecto de los ingresos 
obtenidos en el período de vida activa. Grad (1990) explicita los inicios de la 
aplicación de dichos conceptos por parte de la Administración de la Seguridad 
Social y se efectúa un análisis para diferentes pensionistas con vidas activas 
previas muy diversas. Biggs y Springstead (2008) plantean cinco maneras dis-
tintas de incorporar los ingresos del período activo con el correspondiente im-
pacto de la elección de cada una de ellas. Asimismo, se describe la regla de que 
los ingresos de distintos orígenes (públicos y privados) de los pensionistas de-
bieran ser al menos el 70% de los ingresos del período activo y el 40% en el caso 
de considerarse, exclusivamente, las pensiones públicas. La Comisión Europea 
en dos sus informes (European Commission – Directorate-General for Employ-
ment 2012; 2015) publica, de forma detallada, las dos dimensiones que definen 
una pensión adecuada, es decir, el reemplazo de los ingresos para que el pen-
sionista pueda mantener el mismo nivel de vida que durante su vida activa y la 
protección de los mismos pensionistas contra la pobreza. Los Comités de Pro-
tección Social y de Política Económica, respectivamente, fijan los indicadores 
para medir la adecuación de las pensiones y de los cuales, en este trabajo, nos 
centramos en la tasa teórica de reemplazo (TRR), la tasa de beneficio (BR) y la 
tasa de reemplazo media bruta (GRR).
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Tasa teórica de reemplazo (TRR): se define como el porcentaje que representa 
la pensión anual percibida a lo largo del primer año de jubilado, respecto de los 
ingresos individuales anuales previos a la jubilación del individuo en t, 

 , siendo  la pensión de jubilación que se percibe el primer 

año a partir de t , y Wt–1 los ingresos del año previo. Puede medir tanto la ade-
cuación actual como futura, es decir, de quienes se jubilan hoy y de quienes lo 
hacen en un futuro. La TRR  actual dispone de información real para su cálculo, 
mientras que la TRR  futura (prospectiva) se calcula para un trabajador hipoté-
tico -caso base- que tiene un sueldo determinado, una carrera profesional y su 
correspondiente afiliación a un plan privado. La pensión que se considera es la 
pensión pública de jubilación o privada de carácter obligatorio y la derivada de 
planes de empresa. Se puede calcular la tasa teórica de reemplazo bruta y 
neta. Dicha medida se considera un proxy del nivel de vida que puede mante-
ner un individuo en el momento en el que se efectúa la transición del período 
activo al de pensionista.

Tasa de reemplazo media bruta (GRR): se define como el porcentaje de la pen-
sión media de jubilación del primer año, respecto del salario medio de toda la 

economía en t,  ,siendo  la pensión media de jubilación del 

primer año en t y el salario medio.

Tasa de beneficio (BR): se define como el porcentaje que (a) la pensión pública 
media y (b) la pensión pública media y privada media, respectivamente, repre-

senta del salario medio de toda la economía en t,  siendo,  la pen-

sión media (a) pública o (b) pública y privada en t  y  el salario medio en t. En 
este caso, las pensiones no solo incluyen las pensiones de jubilación sino todas 
las pensiones derivadas de la de incapacidad y supervivencia.

En la tabla 1 se recoge el valor de los indicadores para el caso español:

Tabla 1. Tasa de reemplazo teórica y tasa de beneficio

Año TRR BR (a)

2013 88,2% 59,7%

2025 79,5% 55,2%

Fuente: European Commission -Economic and Financial Affairs (2015) y European 
Commission- Social Protection Committee (2015).
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Las previsiones apuntan a una disminución de la tasa teórica de reemplazo, de 
manera que se situará en 79,5% en 2025, por lo tanto, la pensión bruta de jubila-
dos representará el 79,5% de su último sueldo. Esta ratio seguirá decrementan-
do en los años sucesivos a raíz de la finalización de los períodos transitorios de 
las reformas paramétricas, así como de la implantación del factor de sostenibi-
lidad. Por su parte, la tasa de beneficio que recoge el efecto de la totalidad de 
las pensiones también disminuye y se situará en el 55,2%.

Un aspecto que diferencia a la TRR respecto de la GRR y de la BR es que mien-
tras que la primera proporciona información de un individuo o de una cohorte, 
en el caso de GRR y de BR al utilizar como variables los valores medios de pen-
siones y salarios, la información de la ratio está relacionada con individuos de 
distintas cohortes. Por otra parte, una característica común a los tres indicado-
res es que el cálculo se efectúa con la pensión de un año y, en consecuencia, no 
recoge los posibles cambios futuros de la misma a lo largo de la vida del pen-
sionista. Esto se presenta, por parte de determinados autores, como una debi-
lidad de las tasas de reemplazo convencionales y las describen como métricas 
pobres para analizar si el pensionista puede mantener su nivel de vida o no. Se 
plantea como alternativa a las tasas de reemplazo la utilización modelos del ci-
clo de vida donde las decisiones de consumo maximizan los niveles de bienes-
tar, sujetos a una serie de restricciones (Scholz i Seshadri, 2009), la llamada ri-
queza de las pensiones, que define como el valor actual actuarial de las futuras 
pensiones y expresado como un múltiplo del salario medio (Grech, 2013), indi-
cadores sintéticos definidos en base al cociente entre la mediana de ingresos y 
la tasa de pobreza (Chybalski i Marcinkiewicz, 2016), la tasa de reemplazo del 
estándar de vida (MacDonald, Osberg i Moore, 2016) definido como cociente 
entre los ingresos de los jubilados destinados a los potenciales gastos de con-
sumo respecto de los ingresos de dedicados al consumo del período de activi-
dad laboral. Para el cálculo individualizado tienen en cuenta el tamaño de la 
unidad familiar a la que pertenece y utilizan un modelo de microsimulación (Li-
fePaths) de diferentes individuos sintéticos (nacimiento, educación, empleo, 
ingresos, impuestos, estado civil...) representativos de la sociedad canadiense.

En todos los trabajos descritos en el párrafo anterior, la variable de partida son 
los ingresos (pre o posjubilación) que permiten tomar unas determinadas deci-
siones de consumo. En este análisis, sin embargo, se inicia el proceso estudian-
do, en primer lugar, cuál es la estructura de los gastos del colectivo de pensio-
nistas que permita fijar un benchmark que sea comparado con el nivel de 
ingreso por pensiones. En la siguiente sección, se procede a estudiar cómo se 
estructura el gasto de las personas de 65 y más años de edad (en adelante 65+).
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3. Estructura de gasto de personas de 65+

El objetivo de esta sección es analizar los gastos de las personas de 65+ y para 
ello se ha tomado la muestra de la Encuesta de Presupuestos Familiares reali-
zada por el INE. La finalidad de dicha encuesta es la obtención de estimaciones 
del gasto agregado del consumo anual de los hogares para el conjunto nacio-
nal y para las comunidades autónomas. Los gastos en consumo incorporan el 
flujo monetario, así como los consumos efectuados por los hogares en concep-
to de autoconsumo, autosuministro, salarios en especie, comidas gratuitas o 
bonificadas y alquiler imputado a la vivienda en la que reside el hogar (cuando 
es propietario de la misma o se tiene cedida gratuita o semigratuitamente por 
otros hogares o instituciones). El gasto en consumo final se registra a precios 
de adquisición, es decir, el que debe pagarse en el momento de la compra y 
según su precio al contado.

Los datos de partida son los de la muestra del año 2015 compuesta de aproxi-
madamente 22.200 hogares, cuya composición de hogares y miembros es muy 
diversa. De la muestra se ha tomado una submuestra de aquellos hogares que 
al menos alguno de sus miembros tiene 65+. La submuestra está compuesta 
por 10.522 personas.

La clasificación utilizada para codificar los gastos es la COICOP/HBS (Classifica-
tion of Individual Consumption According to Purpose. United Nations Statis-
tics Division) y está estructurada en los siguientes doce grandes grupos: 1. Ali-
mentos y bebidas no alcohólicas; 2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos; 3. 
Artículos de vestir y calzado; 4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros com-
bustibles; 5. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conser-
vación de la vivienda; 6. Salud. 7. Transportes; 8. Comunicaciones; 9. Ocio, es-
pectáculos y cultura; 10. Enseñanza; 11. Hoteles, cafés y restaurantes y 12. Otros 
bienes y servicios.

Hay que añadir que, en la muestra, los gastos de las personas de 85+ años vie-
nen agrupados, es decir, no se distinguen por edades, sino que se incorporan 
en el grupo de los 85 años. Además, se trata de personas mayores que viven en 
su domicilio, excluyéndose las que residen en residencias o centros asistencia-
les.

La comparativa de la estructura de gasto del colectivo de 65+ en relación con 
el total se refleja en el gráfico 1:
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Gráfico 1. Estructura gasto consumo de personas 65+
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Fuente: Elaboración propia, a partir de microdatos de la Encuesta de Presupuestos 
Familiares del año 2015.

Del gráfico 1 destacan dos aspectos, el primero es que los gastos de las perso-
nas de 65+ años son superiores a los gastos de la totalidad de los hogares en 
cinco de los doce grupos: Grupo 1 (Alimentos y bebidas no alcohólicas), Grupo 
4 (Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y otros combustibles), Grupo 5 (Mobiliario, 
Equipamiento del Hogar y Gastos Corrientes de conservación de la vivienda), 
Grupo 6 (Salud) y Grupo 12 (Otros bienes y servicios). En segundo lugar, los 
gastos en Vivienda y suministros constituyen para ambos colectivos un porcen-
taje muy elevado, y la razón principal es porque se imputa el gasto en vivienda, 
aunque la misma sea de propiedad.

Los resultados del análisis no distan demasiado de los obtenidos por la Univer-
sity of Bristol’s Personal Finance and Research Centre and the International 
Longevity Centre, 2014 para la población de 65+ del Reino Unido, si bien la pro-
porción del grupo 4 para el 2010 es bastante inferior.

Si el análisis se efectúa de manera más detallada, es decir, para cada una de las 
edades y para cada tipo de gasto, se obtiene el gráfico 2:
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Gráfico 2. Evolución por edades y tipología de gastos
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares 
2015.

En el gráfico 2 se observa que, a excepción de los grupos 5 y 6, el gasto es in-
versamente proporcional a la edad. La velocidad de descenso del gasto al au-
mentar la edad es mayor en el consumo de bebidas alcohólicas, vestido y calza-
do, transporte, ocio y restaurante y hoteles que en el caso del consumo de 
alimentos y bebidas, vivienda, comunicaciones, formación y otros, que resulta 
ser más moderado.

El gasto en la conservación de la vivienda tiende a incrementar a medida que la 
edad aumenta. Tiene lógica que suceda debido a que se incluyen aquí las remu-
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neraciones en dinero y en especie al servicio doméstico, así como los pagos a 
la Seguridad Social del mismo. A medida que las personas envejecen, aumen-
tan sus limitaciones en las actividades funcionales, de autocuidado y de las ta-
reas de la casa, que favorecen la contratación de personal de soporte para las 
tareas diarias. En este sentido, en el informe del Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad (2014), se clasifican las limitaciones en tres grupos de 
edades, tal y como se recoge en la Tabla 2:

Tabla 2. % de limitaciones por grupos de edades

Entre 65 y 74 años Entre 75 y 84 años 85+ años

Actividades funcionales 19,9% 43,2% 66,8%

Autocuidado 5,1% 16,2% 43,4%

Actividades del hogar 10,6% 29,3% 63,9%

Fuente: Informe 2014. Las personas Mayores en España. Datos Estadísticos Estatales y por 
Comunidades Autónomas.

El gasto en salud por parte de los miembros de un hogar que tengan 65+ años 
es variable y más intenso entre las edades comprendidas entre los 75 y 84 
años. En este bloque se incluyen los gastos por productos farmacéuticos, apa-
ratos y material terapéutico, servicios médicos y paramédicos ambulatorios y 
servicios de hospitales de atención diurna (que no impliquen pernoctación en 
el hospital), el tratamiento hospitalario en casa y los cuidados paliativos de pa-
cientes en fase terminal. Hay que tener en cuenta que no todo el gasto en sa-
lud que se genera y contabiliza es financiado por la persona.

A efectos de conocer qué volumen de personas encajan en cada grupo de 65+, 
se adjunta el gráfico 3:

Gráfico 3. Población de +65 de la submuestra

54,20%

33,92%

11,87%

65-74 75-84 85+

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares 
2015.
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Con el agregado se obtiene el gasto total medio para cada edad del colectivo 
de personas mayores, tal y como se recoge en el gráfico 4:

Gráfico 4. Gasto total medio por edad
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Fuente: Elaboración propia, a partir de microdatos de la Encuesta de Presupuestos 
Familiares del año 2015.

Del gráfico se desprende que el gasto medio anual a los 85 años disminuye en 
relación con los 65 años en un 26%. Una de las debilidades es que no se puede 
analizar, con los datos disponibles, la evolución de los gastos para el tramo de 
edades de 85 años en adelante, justo en un momento en el que la esperanza 
de vida incrementa cada vez más y se tiene la enorme suerte de vivir más años.

La siguiente pregunta a hacerse es si la estructura de gastos analizada varía 
considerablemente en los años sucesivos o si, por el contrario, resulta bastan-
te estable. En este sentido, se puede afirmar que para el colectivo de 65+ años 
se mantiene estable (Abellán García, Ayala García y Pujol Rodríguez, 2017).

Cuando el foco de atención pasa a ser el gasto en consumo de un miembro del 
hogar familiar, es decir, un individuo de edad x (siendo x ≥ 65) en t, representa-
do por Ex,t, se expresa como la suma del consumo individual de los 12 tipos de 
gasto:

(1) 

siendo  el gasto del grupo i del individuo de edad x en t.
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Si el interés se extiende al flujo de gastos para cada período del horizonte tem-
poral, la expresión (1) se ve modificada por:

(2) 

siendo ω el infinito actuarial representando la última edad de cualquiera de las 
tablas de supervivencia. En el análisis interesa conocer el gasto no exclusiva-
mente del momento en el que el individuo se jubila, sino en cualquier período 
de su ciclo vital. Además, se toma como hipótesis inicial del trabajo que, a lo 
largo del ciclo vital del pensionista, se mantiene la estructura del gasto anual 
medio por edad del gráfico 4 para cada período. Dicha estructura permite ana-
lizar las diferencias en el gasto de los dos primeros tramos cuando las limitacio-
nes en desarrollo de las actividades diarias son distintas.

3. Indicador alternativo para medir la adecuación de las pensiones

La adecuación de la pensión se define desde la óptica de los gastos, en lugar de 
la de los ingresos, que es como se suele hacer en la mayoría de las referencias 
bibliográficas. La pensión pública es adecuada cuando permite cubrir al pensio-
nista los gastos básicos. Los individuos ajustan sus gastos a sus ingresos, pero 
también debe tenerse en cuenta que determinados gastos, de los 12 grupos, 
resultan más imprescindibles que otros. Así pues, el primer paso consiste en 
establecer por consenso cuál es la tipología de gastos que forma parte de los 
gastos básicos teniendo en cuenta que pueden variar en función del tramo de 
edad en el que se encuentre el pensionista.

En segundo lugar, se fijan los cuatro requisitos que debe cumplir el nuevo indi-
cador que permita valorar si la pensión es adecuada o no:

– El indicador es una medida con visión prospectiva y no centrado, exclusi-
vamente, en el momento en el que se realiza la transición del período ac-
tivo al de pensionista.

– El indicador recopila información necesaria de todo el horizonte tempo-
ral mientras viva el pensionista (durante el ciclo vital del jubilado) y no de 
lo acontecido previamente a dicha fecha.

– El indicador concentra toda la información del horizonte temporal en un 
único período, de manera que permite efectuar comparativas.
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– El indicador puede calcularse para los jubilados del año en curso (tasa 
actual) o bien para los jubilados futuros (tasa futura).

En tercer lugar, se introducen las variables que se necesitan para la definición 
de la nueva medida. Se parte de la variable explicitada en (2) que evoluciona 
según el IPC y además se introduce la variable pensión de jubilación. La pen-
sión de jubilación, que se obtiene en el momento en el que el individuo de edad 
x se jubila en t, se representa por . Si el interés se extiende al flujo de las 
pensiones del pensionista, la variable se expresa como:

(3) 

Siendo r, el índice de revalorización anual de las pensiones una vez causadas y 
necesario para determinar la evolución de las mismas.

Finalmente, se define la nueva medida llamada Tasa de Adecuación en t, y re-
presentada por ARt, como el cociente entre el valor actual actuarial del flujo de 
pensiones y el valor actual actuarial del flujo de los gastos básicos tal y como se 
recoge en la siguiente expresión:

(4) 
 

siendo,  el valor actual actuarial de la pensión de jubilación de un 
individuo de edad x en t definida en (3), VAA(Ex, t) el valor actual actuarial de los 
gastos de consumo de un individuo de edad x en t, i el tipo de interés anual de 
la valoración y jpx, t la probabilidad de que un individuo de edad x en t sobreviva 
j años.

A partir (4) de deduce que:

Si ARx, t ≥ 1, la pensión es adecuada.
Si ARx, t < 1, la pensión no es adecuada.

Desde esta nueva óptica, la pensión pública de jubilación individuo de edad x 
se jubila en t se considera que es adecuada en el momento t si el flujo de su 
pensión es capaz de absorber el flujo de los gastos básicos que genera durante 
todos los años de pensionista. A pesar de que ARx, t ≥ 1, cabe la posibilidad de 
en algunos de los períodos el jubilado deba endeudarse si no puede hacer fren-
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te al pago de los gastos o le dedique parte de los excesos de épocas donde la 
tendencia ha sido inversa.

Asimismo, el indicador permite obtener la tasa de adecuación futura y para ello 
se requiere de hipótesis adicionales que permitan calcular la pensión de un tra-
bajador hipotético, de determinada edad y salario, así como la evolución del 
salario y las consiguientes bases de cotización.

Ejemplo numérico:

A partir de la información obtenida de la Encuesta de Presupuestos Familiares 
2015 en relación con el gasto medio de los pensionistas por edad, se trabaja 
con tres escenarios para la definición de gasto básico que debe cubrirse con la 
pensión: a) el gasto básico del pensionista se identifica con el gasto medio, 
siendo este el escenario base, b) el gasto básico del pensionista es un 75% del 
gasto medio y c) el gasto básico debiera ser un 125% del gasto medio.

La valoración se efectúa en t = 2017 y para un individuo de edad x = 65 años. 
Las hipótesis financieroactuariales son: i = 2% de interés técnico; IPC = 1,25% de 
índice de precios al consumo; r = 0,25% de índice de revalorización de las pen-
siones y las tablas de mortalidad utilizadas son las INE2016. El salario anual pre-
vio a la jubilación es W2016 = 17.000€ y P2017 = 14.800€ la pensión calculada.

El indicador Tasa de Reemplazo Teórica resulta idéntico bajo los tres escena-
rios y se considera adecuado por constituir la pensión en el momento en el que 
se determina un porcentaje elevado del último sueldo:

; ->Pensión Adecuada

La Tasa de Adecuación se determina para los 3 distintos escenarios:

(a) El gasto básico del pensionista se identifica con el gasto medio obteni-
do de la EPF-2015

 
= 1,1548 ->SI Ad.

 La pensión anual que otorga a la AR65, 2017 valor unitario, bajo el escenario 
base, es de 12.810 €, con lo cual, pensiones anuales inferiores a dicha 
cuantía no cubren los gastos medios.
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(b) El gasto básico del pensionista se identifica con el 75% del gasto medio 
obtenido de la EPF-2015

 
= 1,5397 ->SI Ad.

 Si se relaja la definición de gasto básico del escenario base, la cuantía 
anual de pensión que hace posible cubrir el 75% del gasto medio es de 
9.604 € para 2017.

(c) El gasto básico del pensionista se identifica con el 125% del gasto medio 
obtenido de la EPF-2015

 
= 0,9238 ->NO Ad.

Contrariamente, si lo que se estima es que la pensión ofrezca una mayor co-
bertura en relación con el escenario base, traducido en un 125% de los gastos 
medios, el importe requerido es de 16.016 €, con lo cual, la pensión del ejemplo 
numérico no resulta adecuada para cumplir dicho objetivo.

Si la bondad de la medida alternativa radica en las conclusiones obtenidas a ni-
vel global, especificar que del número de pensiones de jubilación en diciembre 
de 2017 (5.883.822), el 50,2% fueron de un importe inferior al SMI. De la AR65, 2017 
= 0,8039 obtenida con pensiones de cuantía, el SMI permite afirmar que un 
50,2% de las pensiones no cubren los gastos medios del escenario base. Si se 
abandona el escenario base, el porcentaje de no adecuación pasa al 40,39% 
con el escenario b) y se incrementa al 67,29% en el caso del escenario c), según 
las estadísticas de pensiones del INSS para 2017.

4. Conclusiones

Las principales conclusiones que se extraen de este trabajo son:

– En el binomio de sostenibilidad y adecuación de las pensiones se han de-
dicado muchos estudios e investigaciones a la sostenibilidad del sistema 
y se ha relegado a un segundo plano la adecuación de las pensiones.
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– La adecuación de las pensiones se identifica comúnmente mediante las 
distintas tasas de reemplazo, analizadas en la sección primera. Dichas 
medidas comparan el nivel de vida de la etapa pensionista en relación 
con la etapa de actividad previa.

– En este trabajo se introduce una perspectiva alternativa que liga la co-
rrespondencia entre el flujo de ingresos públicos y el flujo de los gastos 
de consumo básico de los pensionistas. Se analiza la estructura de gasto 
de las personas mayores (65+ años) en función de los 12 grupos de los 
que parte la División Estadística de Naciones Unidas (COICOP).

– El indicador propuesto tiene en cuenta los flujos durante la vida del pen-
sionista y puede calcularse en cualquier período de dicho horizonte tem-
poral.
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1. Introducción

Una de las consecuencias económicas más importantes de la Gran Recesión 
-cuyo comienzo se sitúa en el tercer trimestre del año 2008- ha sido el aumento 
persistente de la desigualdad de la renta disponible, siendo además los hoga-
res de mayores ingresos los más beneficiados de la incipiente recuperación 
económica, OCDE (2016). Para el caso español, existe evidencia de que el au-
mento de la desigualdad de la renta disponible en nuestro país ha sido impor-
tante, Calonge (2018) y Goerlich (2016).

Recientemente, el trabajo de Piketty et al. (2018) para la economía estadouni-
dense de Estados Unidos revela un alto grado de desigualdad de la renta des-
de las últimas décadas del siglo pasado y hasta hoy. Dicho trabajo muestra la 
distribución personal de la renta nacional. El ejercicio distingue entre la distri-
bución de la renta pre-taxes y post-taxes. Por supuesto esta última es más igua-
litaria. Aun así, un resultado interesante es que el 10% de la población más rica 
acapara el 40% de la renta nacional, mientras que el 50% más pobre solo man-
tiene el 20% de dicha renta. Son resultados muy sorprendentes, aunque robus-
tos.

La desigualdad económica en España -a nivel de hogar- es relativamente alta, 
particularmente si nos atenemos a la distribución de la renta primaria, es decir, 
los ingresos que los individuos obtienen en el mercado por el uso de su fuerza 
de trabajo y como propietarios del capital. Esto contrasta con una distribución 
de la renta disponible mucho más igualitaria, como consecuencia del efecto 

Desigualdad y redistribución de la renta de los hogares es-
pañoles durante la crisis...
Antonio Manresa y Samuel Calonge
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igualador que ejercen las transferencias monetarias públicas a las familias y la 
imposición personal sobre la renta. La desigualdad de la renta, tal y como ten-
dremos ocasión de comprobar, se caracteriza por una brecha muy significativa 
entre la renta primaria y la renta disponible de las familias, brecha que además 
ha ido creciendo durante los últimos años. Dicha brecha es todavía mayor si 
consideramos la renta extendida de los hogares, donde a la renta disponible le 
sumamos las transferencias en especie que representan el gasto público en 
educación y sanidad.

Teniendo en cuenta estas premisas, este artículo analiza el impacto sobre la 
desigualdad y la redistribución de la renta que la crisis económica ha tenido 
sobre los hogares españoles durante el período de 2007 a 2015. En particular, 
también se analiza el impacto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas (IRPF) y las cotizaciones sociales sobre la distribución de la renta de los 
hogares. Veremos que el IRPF es el único tributo que tiene un rol redistributi-
vo claro en nuestro sistema fiscal. En la literatura han prevalecido dos tipos 
de enfoques en el análisis de la capacidad redistributiva de este impuesto. Un 
primer enfoque está interesado en identificar y/o simular la contribución a la 
progresividad y redistribución de los parámetros del IRPF -tarifa, reducciones 
en la base, créditos fiscales- y, generalmente, utiliza los declarantes del im-
puesto como universo de referencia. Nuestro enfoque está relacionado con 
la estimación de la capacidad redistributiva del IRPF considerando la distribu-
ción de la renta de toda la población y utiliza muestras representativas del 
conjunto de hogares residentes. En definitiva, se trata de evaluar el IRPF 
como instrumento redistributivo de la política fiscal, aisladamente o en con-
junción con otras políticas públicas. En relación con el primer enfoque, para 
el caso español y aplicado al período 2005-2011, véase, por ejemplo, Cantó 
(2013).

De nuestro análisis se desprende que la crisis económica ha aumentado con-
siderablemente la desigualdad de la renta de los hogares españoles, particu-
larmente de la renta de mercado y de factores. En efecto, mientras que en el 
2007 el índice de Gini de dicha distribución era de 0,5, en el 2012 y 2015 pasa a 
ser del 0,57. Por otra parte se constata que el esfuerzo y papel de la Adminis-
tración Pública para redistribuir la renta primaria es muy importante. Por 
ejemplo, el índice de Gini de la renta extendida en el año 2007 en la mitad 
(0,25) de la de la renta primaria (0,5). Esto demuestra que el papel del sector 
público es primordial en la distribución de la renta. Dicho papel es todavía 
más acentuado durante la crisis económica, donde el índice de Gini de la ren-
ta primaria es del 0,57, mientras que el de la renta extendida es del 0,27. De 

001-376 ponenciasEIX7.indd   180 11/07/2018   10:59:37



181

Antonio Manresa y Samuel Calonge

las distintas intervenciones por parte de la Administración destacan las trans-
ferencias monetarias (pensiones y desempleo), particularmente las pensio-
nes, que juntamente con las cotizaciones a la Seguridad Social, dan lugar a 
una redistribución intergeneracional que rebaja el Gini en 14 puntos (10 en el 
2007), durante los años de la crisis económica, respecto a la renta de facto-
res. El IRPF representa una rebaja de 4 puntos adicionales en el índice de 
Gini, mientras que el gasto público en educación y sanidad dan lugar a una 
rebaja de otros 4 puntos de dicho índice, hasta configurar el valor de dicho 
índice correspondiente a la renta extendida: 025 en el 2007 y 0,27 en los años 
2012 y 2015.

El incremento de la desigualdad de la renta primaria como consecuencia de la 
crisis de debe a varios motivos. Por una parte, una mayor población activa se 
queda sin trabajo durante la crisis, aumentando el desempleo. Por otra parte, 
podemos constatar un aumento de las contrataciones laborales a tiempo par-
cial, lo que empuja a los salarios a la baja aumentando la desigualdad salarial. 
Además, se produce un aumento relativo de la población jubilada, lo que signi-
fica que más población deja de poseer rentas de factores y dependen de las 
transferencias públicas.

La metodología adoptada es la usual en la mayor parte de los estudios empí-
ricos sobre desigualdad de la renta e incidencia impositiva. Partiendo de in-
formación microeconómica relativa a una muestra representativa de hoga-
res, se efectúa una estimación de las distribuciones de la renta y de la carga 
fiscal que soportan cada uno de ellos. A continuación, se comparan las distri-
buciones mediante índices globales de desigualdad y redistribución. Ade-
más, agrupando las familias por decilas de renta, se evalúa también la contri-
bución de cada una de ellas a la redistribución. La información 
microeconómica utilizada es la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), que 
son muestras representativas de la población de los hogares residentes, ex-
cluyendo aquellos que residen en instituciones colectivas. Seleccionamos 
tres años -2007, 2012 y 2015- que consideramos representativos del período 
de tiempo estudiado.1 La elección de estos años está motivada por las si-

1. La ECV proporciona información sobre los ingresos y condiciones de vida de los hogares y de 
las personas de los países miembros de la UE, ‘Living Condition Surveys’, Eurostat. El Instituto 
Nacional de Estadística (INE) es la institución responsable de la encuesta en España, desde el 
año 2008 hasta la más reciente, 2016. Las ECV constituyen hoy en día la única fuente de infor-
mación microeconómica disponible para estimar la distribución de los ingresos del hogar, por 
tanto, son una pieza clave en el análisis de la desigualdad y de la pobreza en España.
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guientes razones: el año 2007 es el escenario precrisis sobre el cual serán 
comparados los resultados de los años posteriores. El año 2012 corresponde 
a la denominada segunda crisis de la Gran Recesión y, además, es el primer 
año del cambio metodológico introducido en la ECV con relación a la estima-
ción de los ingresos del hogar. Finalmente, el año 2015 es el último año dis-
ponible de la ECV y es cuando se manifiesta ya una cierta recuperación de la 
economía española. Es importante tener presente que los resultados y su in-
terpretación dependerá crucialmente de la metodología utilizada para esti-
mar la distribución de la renta y de la carga fiscal de los hogares, de las hipó-
tesis de traslación empleadas y de la elección de la escala de equivalencia 
empleada. El artículo se organiza de la siguiente forma. El segundo apartado 
presenta una discusión de los aspectos metodológicos más importantes que 
son necesarios tener presentes para explicar el desarrollo y los resultados 
del trabajo. El tercer apartado presenta, para los tres años analizados, los 
resultados de la desigualdad de la renta y de los efectos redistributivos que 
las transferencias sociales monetarias y el IRPF ejercen sobre la distribución 
de la renta primaria. En el cuarto apartado, se analiza el impacto del impues-
to del IRPF descomponiendo sus efectos de desigualdad vertical y de inequi-
dad horizontal. También se muestra la incidencia del IRPF -y de las cotizacio-
nes sociales- por decilas de renta antes de impuestos, calculándose la 
aportación que cada una de ellas tiene sobre el efecto redistributivo global. 
El quinto apartado hace referencia a las conclusiones finales. Por último, se 
incluye también un apéndice que contiene tablas y comentarios sobre deter-
minados aspectos del artículo.

2.  Cuestiones metodológicas: determinación de los ingresos y las rentas 
del hogar

En este apartado se discuten los aspectos metodológicos más destacables del 
trabajo y que están relacionados con los ingresos del hogar y la definición de 
los conceptos de renta empleados.

2.1. Ingresos del hogar

El primer punto a destacar hace referencia a los ingresos del hogar y al cambio 
metodológico introducido en la metodología de la encuesta a partir del año 
2013. A partir de ese año, los ingresos del hogar se obtienen mediante un enla-
ce administrativo de los individuos de la encuesta con los registros correspon-
dientes de la Seguridad Social y sistemas adscritos (pensiones, subsidios y coti-
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zaciones sociales), con las estadísticas de empresarios retenedores (salarios 
monetarios y en especie), y con las declaraciones del impuesto sobre la renta 
de las personas físicas (rentas de los trabajadores por cuenta propia, rentas del 
capital y cuota diferencial del IRPF). Otros tipos de ingresos se asignan aplican-
do métodos de imputación (alquileres imputados de la vivienda propia) o bien, 
se obtienen por entrevista a los miembros del hogar (autoconsumo). Hay que 
tener en cuenta también que el trabajo de campo de la ECV se realiza durante 
los meses de Marzo a Junio de cada año, pero los ingresos hacen referencia 
siempre al año anterior. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha reconstrui-
do –retrospectivamente- las encuestas anteriores al año 2013 utilizando tam-
bién el enlace con datos administrativos. Para esos años conviven entonces 
dos tipos de muestras de las ECV, las originales, donde los ingresos se obtenían 
con entrevistas a los miembros del hogar, y las reconstruidas con la informa-
ción que la administración tiene disponible. Con tal de mantener la homogenei-
dad de las fuentes, en este trabajo utilizamos las ECV cuyos datos sobre ingre-
sos proceden del enlace administrativo.

Por último, otro aspecto relevante es que la ECV proporciona los valores bru-
tos y netos -de cotizaciones y retenciones del IRPF- de los ingresos de los 
miembros del hogar. Para las rentas del capital y alquileres imputados, los in-
gresos asignados son codificados a nivel agregado del hogar. La diferencia en-
tre las magnitudes brutas y netas proporciona el total de las retenciones/pa-
gos fraccionados más las cotizaciones sociales correspondientes a cada ítem 
de renta.

2.2. Determinación de las rentas del hogar

La unidad de estudio es el hogar, entendiéndose como tal un grupo de indivi-
duos que comparten un presupuesto común de gastos e ingresos. Para efec-
tuar una estimación de la renta del hogar, hemos optado por utilizar las varia-
bles de ingresos brutos, en una secuencia que va desde la renta de mercado 
hasta llegar a la renta disponible, es decir, la totalidad de los recursos que el 
hogar tiene a su disposición para el consumo y el ahorro, sin alterar su riqueza 
neta durante un período determinado de tiempo. A la renta disponible le aña-
dimos el gasto público en educación y sanidad que beneficia a los hogares y 
obtenemos lo que denominamos la renta extendida del hogar o renta final. La 
estimación de los diferentes ítems de renta conlleva por tanto la asignación de 
las transferencias monetarias, las cotizaciones sociales y los impuestos direc-
tos a cada uno de los hogares de la muestra, hasta llegar a la renta disponible. 
La renta extendida o final es la que resulta de sumar a la renta disponible el 
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gasto público en educación y sanidad que beneficia a los hogares consumido-
res de tales servicios.

El cuadro 1 muestra los conceptos de renta empleados desde la renta primaria 
(o de mercado) hasta la renta extendida. Resumimos ahora las diferencias me-
todológicas respecto de otros estudios recientes sobre la desigualdad de la 
renta, que son usuarios también de las ECV. Las diferencias más relevantes a 
tener en cuenta son las siguientes:

a) Una novedad importante que incorpora el enlace de la ECV con las fuentes 
administrativas es la variable que registra las contribuciones pagadas por los 
empleadores a los sistemas de Seguridad Social, epígrafe 2 del cuadro 1. La par-
tida más importante corresponde a las contribuciones sociales obligatorias del 
empleador -que son la fuente más importante de financiación del sistema pú-
blico de pensiones- y constituyen un elemento más de la remuneración de los 
asalariados y, en consecuencia, de la renta bruta del hogar. Las cotizaciones 
obligatorias representan también un impuesto sobre el factor trabajo y han de 
descontarse de la renta bruta a la hora de calcular la renta disponible. Se asu-
me pues que este tipo de cotizaciones son soportadas por el asalariado en la 
forma de menores salarios nominales (hipótesis de traslación completa). Véa-
se, por ejemplo, Calonge y Manresa (1997) para una discusión más detallada 
sobre las hipótesis de incidencia de los impuestos y cotizaciones sobre la distri-
bución de la renta en España. Por su magnitud, es el impuesto más importante 
de todos en términos de recaudación.

En las ECV, las contribuciones del empleador pagadas a la Seguridad Social no 
están desglosadas tal como aparecen en el apartado 2 del cuadro 1. Es decir, 
entre las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social de los empleadores y 
otras contribuciones que representan prestaciones directas y/o beneficios so-
ciales para los trabajadores que son pagadas por los empresarios. Estos benefi-
cios tienen un carácter voluntario en la mayoría de los casos y, por tanto, no 
afectan a todos los asalariados (incluye desde seguros de dependencia, canti-
dades monetarias a planes privados de pensiones aportados por el empresa-
rio, pagos por incapacidad laboral, etc.). Mediante métodos de imputación, 
hemos separado ambos componentes de tal manera que los beneficios socia-
les pagados por el empleador serán tratados como rentas que perciben los 
asalariados.

b) Las rentas netas del capital representan las rentas derivadas de los activos 
financieros, alquileres y activos de la tierra menos las deudas de los propieta-
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rios. Con relación a los rendimientos derivados de las ganancias de capital, se 
desprende de la metodología que esta no proporciona información sobre las 
plusvalías que proceden de la venta de activos en el mercado. Esto es una limi-
tación, pues este tipo de rentas tienden a concentrarse en las grandes rentas 
(en cualquier caso, véase también el apartado 2 del apéndice para una discu-
sión más detallada sobre este punto).

Cuadro 1. Determinación de la renta disponible del hogar

A. Renta de mercado = 1+ 2+3+4+5+6

1. Salarios brutos

1.1 Salarios monetarios1.

1.2 Salarios en especie.

2. Contribuciones SS del empleador

2.1 Cotizaciones obligatorias al sistema de Seguridad Social

2.2 Otras contribuciones: beneficios sociales pagados directamente por el empleador

Coste laboral total = 1+2

3. Rentas Netas del capital
Rentas de activos financieros, alquileres, activos de la tierra – deudas.

4. Rentas de los empresarios autónomos (rentas mixtas)

5. Rendimientos derivados de los planes de pensiones privados

6. Otras rentas de mercado

B. Renta de Factores =A + autoconsumo + Renta imputada de la vivienda del hogar

7. Trasferencias privadas netas entre familias (abonadas – recibidas)

8. Transferencias y subsidios a las familias: ayudas a hijos, vivienda, exclusión social

10. Pensiones brutas: Jubilación, supervivencia, invalidez, enfermedad

C. Renta Bruta = B+7+8+9+10.

D. Renta bruta después de cotizaciones a la Seguridad Social =
Renta Bruta - contribuciones a la Seguridad Social del empleador y del empleado2

E. Renta disponible = D-IRPF-IPPF3

F. Renta Extendida = Renta disponible + Gasto Público Educación y Sanidad

1 Incluye las cotizaciones a la Seguridad Social del trabajador. 2 Cotizaciones del trabajador asalariado, 
por cuenta propia y del desempleado.3 Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas.
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c) Los rendimientos derivados de los planes de pensiones privados, que son 
también una variable de la encuesta, tendrán la consideración de “rendimien-
tos del ahorro” y, por tanto, serán un componente de la renta del hogar. El 
rescate de un plan de pensión privado es un mix compuesto de los rendimien-
tos derivados de la inversión (es una renta de factores) y del capital invertido 
(ahorro diferido).

d) La renta imputada de la vivienda propia es una variable incluida en la ECV y 
se interpreta como una forma de “autoconsumo” de los servicios que propor-
ciona la vivienda al propietario. Esta variable se calcula neta de intereses hipo-
tecarios. No es una renta monetaria, pero tiene el efecto equivalente en térmi-
nos de una renta de alquiler de mercado que el hogar-propietario se ahorra, y 
que disfruta con relación a otros hogares que no disponen de vivienda en pro-
piedad. Para los hogares arrendadores, la renta imputada del hogar se calcula 
por la diferencia entre el precio de alquiler de la vivienda y su valor imputado 
de mercado. Está incluida en el epígrafe B del cuadro 1 y forma parte de la ren-
ta de factores.

e) Es importante remarcar en este trabajo que las variables de renta y los pa-
gos impositivos se calculan por “adulto equivalente”, con el propósito de con-
trolar por la diferente composición demográfica de los hogares. La escala de 
equivalencia aplicada es la escala “OCDE-modificada” y es la adoptada por EU-
ROSTAT (Haagenars et al., 1994). Asigna el valor unidad al primer adulto del 
hogar, 0,5 a cada adulto adicional y 0,3 a los hijos. Se define por adulto a los in-
dividuos con más de 13 años.

f) Por último, la renta antes de impuestos que se utilizará es la “renta bruta 
neta de las cotizaciones obligatorias del empleador y del trabajador”, epígrafe 
D del cuadro 1. Esta variable se interpreta como una “base imponible del ho-
gar” calculada antes de aplicar todo el sistema de reducciones del impuesto. 
No se debe confundir la “base imponible del hogar” con la base imponible del 
contribuyente del IRPF, ni tan siquiera con la base imponible de todos los con-
tribuyentes del IRPF dentro de un mismo hogar. La identificación entre contri-
buyentes y no contribuyentes del impuesto dentro del hogar no es posible en 
la ECV.

Por último, comentar que en el Cuadro 1 distinguimos entre la renta de merca-
do y la renta de factores, incluyendo en esta última los ingresos de los hogares 
derivados del autoconsumo. También hemos incluido la renta extendida del 
hogar, definida como la suma de la renta disponible y el gasto público en edu-
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cación y sanidad que disfrutan los hogares sin pagar nada por dichos servicios 
públicos.

3. Desigualdad de la renta y redistribución: análisis del período 2007-2015

En este apartado se analiza brevemente la evolución de la desigualdad y la re-
distribución alcanzada por la intervención pública mediante las transferencias 
sociales monetarias (pensiones y desempleo) y en especie a las familias (gasto 
público en educación y sanidad) y los impuestos directos sobre la renta y el 
patrimonio que son pagados por estas, además de las cotizaciones a la Seguri-
dad Social. Creemos que es fundamental estudiar qué ha ocurrido con la des-
igualdad durante la crisis económica, partiendo de la renta de mercado del ho-
gar hasta llegar a la renta monetaria disponible y a la renta extendida. 
Partiendo de renta de mercado, este marco analítico nos dará, por tanto, una 
idea clara del papel que han tenido las transferencias (monetarias y en espe-
cie) además de los impuestos directos –IRPF y Patrimonio- respecto de la re-
ducción de la desigualdad en nuestro país.

3.1.  Efectos redistributivos de las prestaciones sociales y de la imposición 
personal sobre la renta y el patrimonio2

La tabla 2 muestra los índices de Gini para diferentes ítems de renta de los ho-
gares. La desigualdad de la distribución de la renta primaria, es decir, anterior a 
cualquier tipo de intervención pública, viene reflejada por los índices de Gini de 
la renta de mercado y de la renta de factores. La diferencia más importante 
entre ambos conceptos radica en que la renta de factores incorpora la valora-
ción, a precios de mercado, de los servicios proporcionados por la vivienda 
propiedad del hogar y otras formas de autoconsumo. En España, la considera-
ción de la variable vivienda es importante, pues se estima que el 79% de las fa-
milias tienen su vivienda en propiedad, reduciendo de manera significativa la 
desigualdad de la renta de mercado, tal como se observa en la tabla 2 adjunta. 
Este resultado es consecuencia de una distribución más igualitaria del patrimo-
nio inmobiliario entre la población.

2. En esta sección, se analiza el IRPF conjuntamente con el Impuesto Personal sobre el Patrimo-
nio (IPPF), que es también una variable fiscal disponible en la ECV. El IPPF representa, a nivel 
censal, una fracción muy pequeña de la recaudación total de ambos impuestos y, por tanto, 
su contribución al efecto redistributivo es inapreciable.
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Tabla 2. Coeficientes de Gini de desigualdad de la renta

2007 2012 2015

Renta de mercado 0,50359 0,56352 0,57675

(0,00306) (0,00320) (0,00299)

Renta de factores 0,43465 0,48642 0,49249

(0,00258) (0,00273) (0.00252)

Renta bruta 0,33660 0,35612 0.35849

(0,00233) (0,00256) (0,00239)

Renta bruta neta de CSS. 0,33090 0,34735 0,34922

(0,00259) (0,00280) (0,00259)

Renta disponible 0,29865 0,31343 0,31452

(0,00239) (0,00259) (0,00232)

Renta extendida 0,25688 0,27391 0,27459

(0,00217) (0,00259) (0,00232)

Nota: Ítems de rentas por “adulto equivalente”. Errores estándar entre paréntesis.

CSS: Contribuciones pagadas a la Seguridad Social.

Un comentario general es que la desigualdad de la renta medida por el coefi-
ciente de Gini difiere en una gran magnitud (casi en la mitad) claramente si es 
observada antes o después de la acción ejercida por la Administración pública 
sobre la renta. En efecto, mientras que en el 2007, el índice de Gini de la renta 
de mercado es del 0,50, el de la renta extendida es del 0,25. Un esfuerzo consi-
derable por parte de la Administración pública. Algo parecido sucede también 
durante los años de crisis económica, donde se pone de manifiesto el esfuerzo 
de la administración por atemperar las desigualdades que dieron lugar en di-
cha crisis. En efecto, durante los años de crisis, el índice de Gini de la renta pri-
maria es de 0,57, mientras que el de la renta extendida es de 0,27.

De las magnitudes representadas en esta tabla se desprende, para cada uno de 
los años estudiados, que la distribución de la renta en España presenta niveles 
altos de desigualdad en la distribución de la renta primaria, tanto si miramos a 
la renta de mercado como a la renta de factores.

Fijando como punto de partida el grado de desigualdad de la renta de factores, 
distinguimos un primer nivel de redistribución (Renta de factores à Renta bru-
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ta neta de CSS) que mide el efecto redistributivo de las prestaciones sociales 
monetarias recibidas por los hogares una vez descontadas las cotizaciones so-
ciales que estos mismos hogares pagan. El grado de redistribución conseguido 
es muy claro. El índice de redistribución (RS) muestra valores muy elevados: 
0,10375, 0,13907 y 0,14327 para los tres años mencionados y en el orden ex-
puesto3. En términos porcentuales esto supone una reducción de la desigual-
dad de la renta del orden del 23,9%, 28,6% y 29,1%, respectivamente. El sistema 
de Seguridad Social que engloba, por un lado, el efecto conjunto que tienen las 
pensiones, el subsidio de desempleo y su financiación mediante cotizaciones, 
y, por otro, el resto de prestaciones sociales monetarias ejerce pues una fun-
ción redistributiva importante.

Hay que mencionar también que las cotizaciones sociales obligatorias del em-
pleador y de los trabajadores tienen un efecto redistributivo positivo (Renta 
bruta à Renta bruta neta de CSS), al contrario de lo que se espera cuando se 
mide su patrón redistributivo respecto de los salarios. Esto responde al hecho 
de que el sistema de Seguridad Social es un sistema de redistribución interge-
neracional de rentas, en otras palabras, son las familias que están pagando co-
tizaciones hoy las que sufragan los derechos de los hogares pensionistas, que 
tienden a concentrase más en el extremo inferior de la distribución de la renta.

En un segundo nivel de redistribución (Renta bruta neta de CSS à Renta dispo-
nible) aislamos el efecto redistributivo de los impuestos personales sobre la 
renta y del patrimonio. Los valores del índice de redistribución son 0,03225, 
0,03392 y 0,0347 para los tres años mencionados. Estas cifras representan una 
reducción de la desigualdad significativa, del orden del 9,7%, 9,8% y 9,9%, res-
pectivamente.

Si consideramos el efecto redistributivo conjunto del sistema (Renta de facto-
res à Renta disponible), la disminución que experimenta la desigualdad de la 
renta es del 31,3%, 35,6% y 36,1% para los tres años estudiados. El gráfico 1 mues-
tra la composición del efecto redistributivo según el peso que tienen estos tres 
elementos: prestaciones sociales, la imposición personal sobre la renta (y el 
patrimonio) y las cotizaciones sociales. Naturalmente, las prestaciones socia-

3. La forma usual de calcular el efecto redistributivo de un impuesto (o conjunto de impuestos), 
T, consiste en calcular la diferencia de índices de Gini de la renta antes y después de impues-
tos, RS = GX – GX–T, Reynolds-Smolensky (1977). De manera análoga, se define también el efec-
to redistributivo de las transferencias sociales.
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les dominan el efecto redistributivo global debido al predominio considerable 
que tienen las pensiones contributivas en el sistema. Los efectos redistributi-
vos parciales se podrían desglosar tanto como quisiéramos, por ejemplo, los 
efectos redistributivos de las pensiones contributivas y no contributivas, del 
subsidio de desempleo y del resto de transferencias, pero lo que queremos 
destacar aquí es que los impuestos representados tienen un efecto redistribu-
tivo positivo. Especialmente, en el caso del IRPF, su contribución relativa a la 
redistribución de la renta no es nada despreciable, tal y como se muestra en el 
gráfico 1. No obstante, en este gráfico podemos apreciar que el efecto redistri-
butivo relativo del IRPF es mayor en el 2007 que en los años de la crisis. Este 
hecho se debe al mayor papel relativo que juegan las transferencias y cotiza-
ciones durante la crisis. Veremos después que el IRPF tiene un papel más redis-
tributivo durante los años de crisis, pero no en términos relativos a las otras 
variables que también afectan a la redistribución. En particular, las prestacio-
nes sociales (pensiones) tienen el papel más relevante sobre la redistribución 
de la renta en nuestro país. En efecto, podemos apreciar que lo que podríamos 
llamar redistribución de la renta intergeneracional como la diferencia entre el 
valor de Gini entre la renta de factores y la renta bruta neta de cotizaciones (10 
puntos antes de la crisis y 14 durante la crisis) domina por casi un factor de tres 
a la redistribución intrageneracional que representa el IRPF (diferencia de 4 
puntos en el Gini entre la Renta bruta neta de cotizaciones y la renta disponi-
ble). También son cuatro puntos del índice de Gini la reducción que se experi-
menta en la desigualdad de la renta disponible cuando tenemos en cuenta las 
transferencias en especie que representan el gasto público en educación y sa-
nidad y que da lugar a la renta extendida.

Gráfico 1. Contribución a la redistribución de la renta de factores
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A continuación, nos preguntamos por lo ocurrido con la desigualdad y la redis-
tribución de la renta desde una óptica temporal. ¿Ha aumentado el grado de 
desigualdad de la renta? ¿Qué ha pasado con la capacidad redistributiva del sis-
tema durante estos años? Los resultados son también elocuentes. Las estima-
ciones del índice de Gini revelan un crecimiento significativo de la desigualdad 
de la distribución de la renta de mercado. Paralelamente, hay que remarcar 
también que el efecto redistributivo de la intervención pública ha sido mayor 
durante los años de crisis. La evolución de la desigualdad en términos de renta 
bruta, una vez se incorporan a la renta de factores de cada hogar las prestacio-
nes monetarias recibidas, también experimentó un aumento significativo, aun-
que su magnitud es menor. Las diferencias porcentuales, en términos del índi-
ce de Gini, entre el año 2007 y los años de crisis 2012 y 2015, son del 5,8% y 6,5%, 
respectivamente.

Las diferencias en términos de renta disponible también son significativas, 
pero de magnitudes más pequeñas, 4,9% y 5,3% para los años 2012 y 2015 res-
pecto del año 2007. Esto revela un aumento del efecto redistributivo del im-
puesto después de la crisis4. Es importante verificar si estas diferencias entre 
los coeficientes de Gini de la renta disponible para los años estudiados son es-
tadísticamente significativas y no responden a errores de muestreo. Las dife-
rencias de Gini entre los años de crisis 2012 y 2015, y el año previo a la crisis, 
2007, son robustas con t-ratios iguales a 4,2 y 4,8, respectivamente. Por otro 
lado, la desigualdad de la renta disponible entre los años 2012 y 2015 no mues-
tra cambios estadísticamente significativos. En resumen, el sistema de presta-
ciones sociales y la imposición personal sobre la renta en España se han mos-
trado efectivos en la reducción de la desigualdad de la renta primaria a pesar 
de que el grado de desigualdad ha ido creciendo en el tiempo.

Pasamos ahora a analizar las posibles causas del aumento de la desigualdad en 
la renta de mercado durante la crisis.

4. La aplicación de procedimientos de inferencia estadística es crucial cuando se comparan en el 
tiempo diferentes índices de desigualdad. El contraste de igualdad de índices de Gini H0 = GA 
– GB = 0, donde GA y GB son los índices de Gini para dos muestras independientes representa-

dos por los años A y B, se efectúa mediante el estadístico ( ˆ ˆ ˆ ˆ) / var varA B A Bt G G G G� � � , que asin-
tóticamente tiene una distribución normal, Arcarons y Calonge (2015).
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3.2.  Causas del aumento de la desigualdad de la renta de mercado durante la 
crisis

Con relación siempre al año 2007, la desigualdad de la renta de mercado creció 
un 11,4% y un 14,5% en los años 2012 y 2015, respectivamente. Si se considera la 
distribución de la renta de factores, las variaciones observadas son del orden 
del 11,9% y 13,3% para esos mismos años. Nos preguntamos por las causas de 
este fenómeno tan pronunciado. En general, podemos identificar tres causas. 
Por una parte, el aumento del desempleo y del número de pensionistas, lo que 
supone tener más hogares sin ingresos de mercado. Además, podemos cons-
tatar un aumento en la desigualdad salarial como consecuencia de un mercado 
de trabajo menos favorable a los trabajadores y un aumento de los contratos a 
tiempo parcial.

El aumento de la desigualdad de la renta de mercado estuvo ligado principal-
mente a los cambios acontecidos en el mercado de trabajo durante los años 
de crisis, especialmente, el aumento del desempleo, desde una tasa del 8,5% 
en el año 2007 ascendió al 25,7% en el año 2012 (20,9% en el año 2015). En el 
cuadro A.1 del apéndice se observa que la población de individuos –en térmi-
nos de personas-año equivalentes a tiempo completo- que declararon ingre-
sos salariales en la ECV, fuesen o no los salarios su fuente principal de ingre-
sos, experimentó una reducción de prácticamente tres millones de personas 
entre los años 2007 y 2012. Esta pérdida de empleo y también de masa salarial 
tuvo un impacto importante sobre la desigualdad de la renta de mercado. Por 
otro lado, la tasa de ocupación a tiempo parcial pasó del 9,8% al 15,3%. Las ci-
fras de 2015 todavía no revelaron mejoría alguna. También se observa en el 
cuadro A.3 un aumento en la desigualdad en las rentas salariales, medido por 
el índice de Gini. En efecto, mientras que en el año 2007 dicho índice indica un 
valor de 0,43, en los años 2012 y 2015 presenta valores de 0,45 y 0,47, respecti-
vamente.

El aumento de la desigualdad de la renta de factores requiere también la si-
guiente puntualización. Para los hogares pensionistas, las rentas de mercado 
son pequeñas con relación al resto de hogares, pues no se incluyen el valor de 
las pensiones. Por tanto, la desigualdad de la renta primaria crecerá si aumenta 
la fracción de hogares pensionistas durante el período de tiempo estudiado.

Además, está el aumento de la pensión media (nuevos pensionistas), pero este 
tema está relacionado con su impacto redistributivo en el tiempo. Por ejemplo, 
entre el año 2012 y 2013, la pensión de jubilación media (según estimación ECV) 
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aumentó un 5,4%. (diferencia que es estadísticamente significativa, véase cua-
dros pensiones).

Obviamente, un aumento de la desigualdad de la renta de mercado también 
puede deberse a un aumento de la desigualdad de las rentas del capital, sin 
embargo, tal y como veremos en el próximo apartado, su peso dentro de la 
renta del hogar es pequeño y, además, observamos el fenómeno contrario, 
disminuye su desigualdad entre los años 2007 y 2012.

4. Efectos redistributivos del IRPF, 2007-2015

La evidencia relativa a los efectos redistributivos del IRPF sobre la distribución 
de la renta durante los últimos años es limitada. Algunos estudios presentan 
resultados sobre la desigualdad de la renta antes y después de impuestos di-
rectos -incluyendo también las cotizaciones pagadas por el trabajador- y sabe-
mos muy poco sobre las propiedades redistributivas del IRPF per se. 5 La sec-
ción anterior mostraba resultados de la capacidad redistributiva del IRPF 
-conjuntamente con el IPPF- sobre la distribución de la renta. En este apartado 
se analiza con detalle el impacto redistributivo del IRPF de manera aislada con 
objeto de identificar los efectos de desigualdad vertical y de inequidad hori-
zontal del impuesto. La estimación de estos dos componentes requiere de un 
proxy de la renta fiscal del hogar lo más preciso posible. Por esta razón, la ren-
ta antes de impuestos será la renta bruta neta de cotizaciones sociales descon-
tando el valor de la imputación de la vivienda propiedad del hogar, pues no 
forma parte de la base imponible del IRPF y es una magnitud importante que 
puede distorsionar las estimaciones.

En líneas generales, el efecto redistributivo de un impuesto sobre la distribu-
ción de la renta viene determinado por la progresividad del impuesto, K, su ca-
pacidad recaudatoria, que se mide por el tipo medio efectivo, t–, y finalmente R, 
que representa el efecto conjunto de la inequidad horizontal-reordenación 
(tratamiento desigual a individuos con rentas similares) que induce cambios en 
la posición relativa de los hogares en la distribución de la renta. Estos tres efec-
tos se observan en la siguiente fórmula, Kakwani (1977):

5. Mediante el uso de técnicas de microsimulación, Cantó (2013) constata “un mayor efecto 
igualador del impuesto sobre la renta tras las modificaciones de tramos y tarifas del ejercicio 
2010 que contrasta con el período justo anterior”.
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(4) 1
tRS K Rt
V R

� �
�

� �

donde V representa la desigualdad vertical, es decir, la reducción en la des-
igualdad que se obtiene si no existe tratamiento diferencial, y R el impacto de 
la inequidad horizontal. En Wagstaff et al. (1999) se ofrece una discusión deta-
llada de la descomposición de estos efectos aplicados a un conjunto de países 
de la OCDE.

La tabla 3 muestra los índices de Gini antes y después de impuestos, GX y GX-T 

respectivamente, el índice de redistribución RS, el índice de progresividad de 
Kakwani, K, el tipo medio efectivo, t–, y, finalmente, la estimación, en porcenta-
je, de los componentes de desigualdad vertical y horizontal del IRPF. Los valo-
res del índice RS normalizado muestran una reducción de la desigualdad de 9,1, 
9,7 y 9,6 puntos porcentuales para los años 2007, 2012 y 2015, respectivamen-
te. Si prestamos atención a su evolución temporal, el aumento de la redistribu-
ción ha sido del 9,9% entre los años 2012-2007, y del 11,5% entre los años 2015-
2007 y muy pequeño, 1,4%, entre los años 2015-2012.

Tabla 3. Descomposición del efecto redistributivo del IRPF.

2007 2012 2015

GX 0,36285 0,37388 0,38289

GX-T 0,32979 0,33755 0,34603

RS 0,03306 0,03633 0,03686

K 0,26667 0,27734 0,27581

t 11,954% 12,043% 12,259%

Desigualdad vertical 0,036205 0,037973 0,038537

Desigualdad horizontal -0,003145 -0,001643 -0,001677

V(%) 109,51% 104,52% 104,55%

R(%) -9,51% -4,52% -4,55%

¿Cómo se explica el diferencial de redistribución de los últimos años -con un ci-
clo económico adverso y un aumento de la desigualdad de la renta- respecto 
del impuesto anterior a la crisis económica?
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Esto se explica principalmente por dos motivos: a) incrementos, aunque pe-
queños, de la progresividad del impuesto y de la recaudación y b) por la reduc-
ción, en algo más de la mitad, del impacto negativo que la inequidad horizontal 
(R%) tuvo sobre la capacidad redistributiva del impuesto durante los ejercicios 
2012 y 2015.

Con relación a la progresividad global, K, su efecto sobre los cambios redistri-
butivos han sido pequeños. Por ejemplo, su variación porcentual entre los 
años 2012 y 2015 respecto del año 2007 ha sido de un 4,0% y 3,4%, respectiva-
mente. No hubo cambios entre los años 2015 y 2012. Este resultado es sor-
prendente a priori, pues la tarifa de la parte regular de la renta del año 2012 
tenía una escala claramente mucho más progresiva, con tramos adicionales y 
tipos marginales muy altos debido a la aplicación del “gravamen complemen-
tario”. En sentido favorable a la redistribución ha jugado también el aumento 
del tipo medio del impuesto. El aumento de la presión fiscal respondió a la 
necesidad de cumplir con los criterios de consolidación fiscal. Efectivamente, 
la recaudación se mantuvo durante la crisis económica por dos razones. En 
primer lugar, el aumento de los tipos marginales a partir del año 2012 con tari-
fas más progresivas tanto en la parte de la base regular como la tarifa de la 
base del ahorro. La reforma del año 2015 reduce la progresividad de la tarifa 
de la base general, sin embargo, con relación a la base del ahorro, aumenta 
los tramos y los tipos marginales y se elimina la exención de 1.500 € sobre los 
dividendos.

En segundo lugar, las numerosas modificaciones introducidas en el impuesto, 
limitando -en algunos casos, eliminando- reducciones en la base, créditos fisca-
les y exenciones, tenían también como objetivo estimular la recaudación. Se 
puede destacar, por ejemplo, nuevos límites en las aportaciones a planes de 
pensiones (reducción que es muy regresiva), eliminación —según el nivel de 
base imponible del contribuyente— de la deducción por vivienda, eliminación 
de la deducción de los 400 € por trabajo, reducción menos favorable para los 
rendimientos del trabajo en el IRPF del 2015, nuevo límite del 30% (en lugar del 
40%) para los rendimientos irregulares, etc. El cuadro A.3 del apéndice recoge 
los cambios más importantes introducidos en el IRPF durante los años estudia-
dos. En general, era de esperar que la reducción y/o eliminación paulatina de 
una gran cantidad de renta exenta redujese el tratamiento diferencial del im-
puesto sobre los hogares, disminuyendo así la inequidad horizontal.

Por último, es posible también otra explicación con relación a la reducción de 
la inequidad horizontal y se encuentra en la propia naturaleza dual del im-
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puesto. Está relacionado con lo que podríamos denominar el efecto de “com-
posición de la renta”, es decir, dos individuos con la misma renta inicial pero 
con una composición diferente entre rentas del trabajo y del capital —grava-
das con escalas diferentes y con tipos marginales más favorables para las ren-
tas del capital— tienen una carga tributaria distinta, originando así reordena-
ción en la distribución de la renta después del impuesto. Sin embargo, hay 
razones para pensar que este efecto de “composición de la renta” no ha sido 
relevante en nuestro análisis, puesto que las rentas del capital tienen un peso 
pequeño respecto del total de las rentas del hogar y, además, ha ido disminu-
yendo en el tiempo, punto que discutiremos con más detalle en el próximo 
apartado.

5. Efectos redistributivos del IRPF y las cotizaciones según niveles de renta

Los índices de redistribución calculados hasta ahora representan una estima-
ción del efecto redistributivo global del IRPF —y de las prestaciones y cotiza-
ciones sociales— que no aportan información de la redistribución según estra-
tos de renta. El objetivo de este apartado consiste en responder a cuestiones 
del tipo ¿qué hogares mejoran su participación en la distribución de la renta 
como consecuencia de la redistribución? ¿Qué grupos socioeconómicos sopor-
tan el esfuerzo distributivo y con qué intensidad? El análisis se centrará en el 
IRPF, aunque se describen también resultados para las cotizaciones sociales 
pagadas por empresarios y trabajadores.

La cuota líquida del IRPF del hogar se ha desglosado según su origen, por un 
lado, la parte de la cuota impositiva asociada a las rentas del capital y, por otro, 
la parte que se deriva del resto de rentas que, como es bien sabido, está cons-
tituida principalmente por las rentas del trabajo, de las actividades económicas 
y otras rentas de la propiedad distintas de los activos financieros.

La tabla 4 muestra los totales de ambas partidas —en valor nominal— calcula-
dos en las muestras ECV. Se incluyen también los valores censales —según las 
estadísticas de la AEAT— de las dos partidas que componen la base del ahorro: 
los rendimientos del capital mobiliario y las ganancias de capital. Para que las 
rentas del capital ECV y AEAT sean comparables entre sí, las cifras de la tabla se 
han calculado sobre el territorio fiscal común (excluidos País Vasco y Navarra). 
En principio, las rentas del capital ECV han de compararse con el rendimiento 
neto del capital mobiliario AEAT, puesto que la definición de rentas del capital 
de la encuesta corresponde a rendimientos derivados de activos financieros 
(intereses, dividendos y rendimientos de bonos). El anexo 2 contiene una dis-
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cusión más detallada sobre este punto y se describe también el procedimiento 
utilizado para separar el gravamen que recae sobre las rentas del capital del 
resto de los ingresos del hogar.

Tabla 4. Desglose de la renta del hogar entre rentas del capital y resto de 
rentas en la ECV (Totales en millones de €)

2007 2012 2015

Rentas del trabajo, empresarial y otras (ECV) 491.600 495.783 505.490

Rentas del capital (ECV) 16.231 16.617 11.492

Rendimiento neto del capital mobiliario (AEAT) 19.174 18.897 15.356

Ganancias Patrimoniales (AEAT) 30.662 7.035 13.398

Nota: Población de hogares referida al territorio fiscal común. El rendimiento neto del capital 
mobiliario y las ganancias patrimoniales conforman la base del ahorro del IRPF.

De las magnitudes de la tabla 4 se desprende que: a) las rentas del capital re-
presentan una magnitud pequeña cuando se compara con el resto de las ren-
tas del hogar. Por tanto, teniendo en cuenta también que su tipo impositivo 
es proporcional o progresivo –pero con tipos marginales muy por debajo de 
los aplicados a la base general-, podemos asegurar sin ninguna duda que su 
contribución al impacto redistributivo del impuesto no será relevante, b) las 
rentas del capital ECV reproducen la tendencia de la rentas del capital mobilia-
rio de la AEAT, es decir, su magnitud disminuye en el tiempo, aunque existe 
una cierta infravaloración asociada seguramente a la falta de representación 
de los grandes contribuyentes en este tipo de encuestas. Entre el año 2012 y 
2015, ambas fuentes revelan una caída importante de las rentas del capital 
como consecuencia principalmente del desahorro de los hogares durante ese 
período.

Las tablas 5, 6 y 7 muestran, para los años 2007, 2012 y 2015 respectivamente, 
las distribuciones de diferentes tipos de renta ordenados por decilas de la 
“renta bruta neta de cotizaciones sociales”, que representará la variable ren-
ta antes de impuestos. Adicionalmente, se adjuntan también la distribución 
de la renta bruta y de la renta disponible. Por el lado de los impuestos, se in-
cluyen las distribuciones de las cotizaciones sociales, el IRPF desglosado se-
gún su origen (rentas del capital y resto de rentas del hogar), el IRPF y el total 
de impuestos (IRPF, IPPF y cotizaciones). Por último, la primera decila se divi-
de en dos grupos, denominados 0 y 1, con la finalidad de concentrar a los ho-
gares que registran rentas negativas -grupo cero- del resto de hogares de la 
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decila. En general, la existencia de rentas negativas está asociada a hogares 
con ingresos por cuenta propia6 -empresarios autónomos y profesionales- 
que han experimentado rendimientos empresariales negativos como conse-
cuencia de una actividad económica adversa durante el año, tal que los pasi-
vos superan los ingresos de la empresa. Por otro lado, a la existencia de 
rendimientos negativos también puede contribuir el fraude fiscal, tanto por 
el lado de los ingresos como por el lado de los gastos deducibles, que mani-
fiestan los empresarios autónomos y profesionales en las declaraciones del 
impuesto.

Tabla 5. Distribución por decilas de la renta, IRPF y cotizaciones sociales. 
Año 2007

Impuesto/Renta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IRPF(1) 0,00 0,88 1,59 2,52 4,54 4,65 5,59 6,69 8,68 14,64 50,21

IRPF(2) 0,01 0,54 0,88 1,16 2,30 3,66 5,68 8,37 12,48 20,40 44,54

IRPF 0,01 0,53 0,88 1,18 2,29 3,62 5,64 8,35 12,32 20,11 45,07

CSS empleador 0,01 2,85 3,58 4,16 5,54 7,61 9,51 11,79 14,92 17,74 22,27

CSS trabajador 0,09 4,13 5,01 5,32 6,71 7,97 9,53 11,11 13,07 15,92 21,14

Total Imp. directos 0,02 2,21 2,82 3,26 4,55 6,23 8,12 10,45 13,71 18,32 30,29

Renta bruta 0,00 2,89 4,56 5,49 6,51 7,71 9,03 10,58 12,64 15,72 24,88

Renta bruta (3) 0,00 2,84 4,68 5,69 6,64 7,71 8,93 10,38 12,29 15,42 25,41

Renta disponible 0,00 3,11 5,12 6,22 7,15 8,19 9,32 10,62 12,29 14,87 23,11

Población 0,15 9,85 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,01

6. La variable ingresos brutos por cuenta propia en la ECV se obtiene a partir del enlace con las 
declaraciones del IRPF y es una aproximación del concepto de renta mixta neta = Ingresos de 
explotación + ingresos financieros + alquileres netos ligados a la actividad empresarial + sub-
venciones - consumos intermedios - depreciación - remuneración asalariados - gastos finan-
cieros - impuestos ligados a la producción e importaciones. Descontando la cotización propia 
del empresario a la Seguridad Social, obtenemos una estimación de la renta empresarial, que 
sería la renta asimilable al rendimiento neto declarado en el IRPF bajo el régimen de estima-
ción directa.
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Tabla 6. Distribución por decilas de la renta, IRPF y cotizaciones sociales. 
Año 2012

Impuesto/Renta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IRPF(1) 0,05 1,06 1,53 2,79 3,69 5,19 6,73 9,00 10,40 14,79 44,76

IRPF(2) 0,10 0,38 0,84 1,33 1,74 2,90 5,00 8,02 12,46 20,23 47,01

IRPF 0,09 0,39 0,86 1,34 1,76 2,96 5,04 8,02 12,34 19,98 47,23

CSS empleador 0,01 1,69 3,65 3,97 4,86 6,46 9,21 11,40 14,42 19,56 24,78

CSS trabajador 0,45 4,56 5,12 5,65 6,04 7,48 9,35 10,81 12,37 15,81 22,36

Total Imp. directos 0,11 1,62 2,80 3,22 3,85 5,27 7,64 10,03 13,32 19,16 32,97

Renta bruta -0,04 2,34 4,34 5,39 6,38 7,49 8,97 10,56 12,65 16,04 25,89

Renta bruta (3) -0,06 2,33 4,40 5,57 6,59 7,63 8,92 10,44 12,42 15,59 26,17

Renta disponible 0,00 2,55 4,81 6,06 7,16 8,17 9,37 10,72 12,42 15,06 23,67

Población 0,40 9,59 10,01 9,99 10,01 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Tabla 7. Distribución por decilas de la renta, IRPF y cotizaciones sociales.  
Año 2015.

Impuesto/Renta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IRPF(1) 0,01 0,80 1,22 3,19 3,55 5,36 6,54 7,22 10,72 13,01 48,37

IRPF(2) 0,00 0,44 0,73 1,09 1,52 2,72 4,94 8,30 12,59 19,81 47,86

IRPF 0,00 0,45 0,72 1,10 1,52 2,74 4,95 8,31 12,51 19,61 48,09

CSS empleador 0,00 1,73 3,39 3,81 4,67 6,54 8,38 11,84 14,95 19,05 25,63

CSS trabajador 0,04 5,78 5,57 5,38 5,83 7,45 8,49 10,62 12,66 15,35 22,83

Total Imp. directos 0,01 1,84 2,69 3,01 3,65 5,23 7,10 10,32 13,69 18,72 33,76

Renta bruta -0,01 2,39 4,24 5,34 6,34 7,47 8,78 10,63 12,82 16,01 25,99

Renta bruta (3) -0,01 2,34 4,29 5,54 6,58 7,59 8,84 10,47 12,55 15,64 26,16

Renta disponible 0,00 2,56 4,71 6,05 7,17 8,16 9,29 10,72 12,56 15,18 23,60

Población 0,16 9,83 9,96 10,03 10,03 9,96 10,03 10,00 10,00 10,00 10,01

Nota: (1) Cuota líquida del IRPF asociada a las rentas del capital. (2) Cuota líquida asociada a los 
rendimientos del trabajo, actividades por cuenta propia y otras rentas. (3) Variable utilizada en la 
ordenación de las decilas: renta bruta del hogar menos cotizaciones sociales pagadas, tal y como 
consta en el epígrafe D del cuadro 1. Las distribuciones de las variables de renta y de pagos impositivos 
se ajustan por la escala de equivalencia empleada. CSS: Cotizaciones sociales pagadas al sistema de 
Seguridad Social.
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Antes del comienzo de la crisis económica, tal y como hemos venido argumen-
tando, la distribución de la renta era más igualitaria (véase la sección 2). Los 
años de crisis reflejan, en primer lugar, un empobrecimiento de los hogares 
con menos recursos. Si, durante el año 2007, la participación de las dos prime-
ras decilas en la distribución de la renta antes de impuestos era de 2,84 y 4,56, 
respectivamente, durante el año 2012, año que experimentó una fuerte depre-
sión económica, fue de 2,33 y 4,40 (2,34 y 4,29 para el año 2015). Cabe destacar 
también un aumento del porcentaje de hogares con rentas negativas y cero, 
entre los años 2007 y 2012. Especialmente, en este último año, el 4,1% de los 
hogares de la primera decila registran rentas negativas o nulas. En la parte 
opuesta de la distribución de la renta, la participación porcentual de la décima 
decila alcanzó un 25,41 para el año 2007, mientras que para los años 2012 y 2015 
dicha participación llegó a ser de un 26,17 y 26,16, respectivamente. Las ratios 
entre los percentiles 80/20 de RAI del orden de 2,59, 2,74 y 2,79 para los años 
estudiados muestran también el ensanchamiento en la distribución de la renta.

El efecto de la imposición directa tiene como resultado que la distribución de la 
renta disponible sea más igualitaria. El carácter progresivo y redistributivo se 
observa con nitidez durante los tres años analizados. En la parte alta de la dis-
tribución de la renta, la contribución de la décima decila representó siempre 
una gran parte de la factura impositiva. La contribución de este grupo alcanzó 
un 47,23% de la recaudación total en el año 2012 -48,09% para el año 2015- , lo 
que supone entre más de dos y tres puntos porcentuales respecto del año de 
precrisis del 2007.

La mitad de la población de hogares con menos recursos –que abarca hasta la 
quinta decila de la distribución- contribuye a la recaudación del IRPF con un 
porcentaje muy por debajo de su participación en la renta y, además, va redu-
ciendo su carga fiscal durante los años de crisis. Si la participación de esta po-
blación en la recaudación fue de 8,52 puntos porcentuales, en el año 2007, des-
cendió al 7,32 y 6,5, respectivamente para los años 2012 y 2015.

La carga tributaria que soporta cada decila y los cambios de progresividad ocu-
rridos durante este período se observan también en el gráfico 2, que describe 
el tipo medio efectivo por decilas de renta. En líneas generales, durante la cri-
sis económica y comparándolo con la situación del año 2007, el tipo efectivo 
del IRPF fue más pequeño en un recorrido amplio de la distribución de la renta 
del hogar (decilas 4 a 9). Por el contrario, el impuesto gravó con más intensi-
dad durante los años de crisis a la decila más rica. A pesar de que es difícil iden-
tificar cambios de progresividad en un contexto de cambios en la desigualdad 
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de la renta, está claro que la última decila soportó una mayor presión fiscal du-
rante la crisis económica, probablemente asociada a los aumentos de los tipos 
marginales y/o el recorte en las reducciones y créditos fiscales que afectaron a 
estos hogares con mayor intensidad.

Gráfico 2. Tipos medios efectivos (en porcentaje) IRPF por decilas de renta 
bruta neta de CSS
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Las tablas 5-7 muestran también las distribuciones del IRPF asociado a los ren-
dimientos del capital y del resto de las rentas del hogar. Aunque aparentemen-
te la parte de la cuota líquida que corresponde a las rentas del capital muestra 
un patrón muy progresivo, esto es consecuencia de la fuerte concentración de 
este tipo de ingresos en los estratos más altos de la distribución, especialmen-
te en la última decila. En otras palabras, la distribución de este impuesto repro-
duce prácticamente por igual la distribución de las rentas del capital. La partici-
pación de la décima decila de renta disminuyó ostensiblemente, del 50,21% al 
44,76%, entre los años 2007 y 2012. En el año 2015 aumenta su participación 
hasta alcanzar 48,37%, todavía casi dos puntos menos que el año precrisis del 
2007.

El efecto redistributivo del impuesto descansa en la “parte regular” de la ren-
ta, tanto por su magnitud como por su patrón progresivo. La carga tributaria 
de la última decila aumenta tres puntos porcentuales en los años 2012 y 2015 
respecto del año 2007. Hay que destacar que la mayor contribución de esta 
decila a la progresividad y a la recaudación del impuesto procede básicamente 
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del impuesto asociado a la parte regular, es decir, a los rendimientos del traba-
jo y de las actividades empresariales y/o profesionales. Con un impuesto pro-
gresivo se espera una redistribución de la renta de los hogares con más recur-
sos hacia los hogares con rentas más bajas. Comparando la participación de 
cada decila en la distribución de la renta antes y después de impuestos, calcula-
mos seguidamente un vector de redistribución que mide –localmente- los cam-
bios ocurridos en la distribución de la renta. El gráfico 3 y la tabla 8 muestran 
los valores de la redistribución por decilas de renta.

Gráfico 3. Redistribución del IRPF por decilas de renta antes de impuestos
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Tabla 8. Impacto redistributivo del IRPF por decila y año

Año\Decilas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑±

2007 9,5% 15,5% 18,5% 17,8% 16,8% 13,5% 8,3% -0,1% -19,3% -80,6% 2,86

2012 7,5% 13,7% 16,3% 18,6% 18,0% 14,9% 9,2% 0,0% -17,5% -82,6% 3,03

2015 7,3% 13,8% 17,1% 19,5% 18,7% 15,0% 8,3% 0,1% -15,4% -84,8% 3,02

En primer lugar, la magnitud de renta antes de impuestos que es finalmente 
redistribuida es de es de 2,86, 3,03 y 3,02 puntos porcentuales para los años 
2007, 2012 y 2015, respectivamente. En segundo lugar, el 70% de la población 
de hogares -siete primeras decilas- incrementa su participación en la distribu-
ción de la renta como consecuencia de la imposición directa, mientras que la 
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octava decila permanece inalterada, es decir, su participación en la distribu-
ción de la renta antes y después de impuestos es la misma. El impacto redistri-
butivo del IRPF descansa entonces en las decilas novena y décima, especial-
mente esta última, que aporta la mayor parte del efecto redistributivo –con 
una contribución superior al 80%-, y además esta aportación va aumentando 
en el tiempo. El resto del efecto redistributivo viene dado por la novena decila, 
con valores que oscilan entre 19,3 y 17,4 del efecto redistributivo total, por tan-
to, su evolución es la contraria, disminuyendo su aportación en el escenario 
poscrisis.

Es interesante destacar también la progresividad y redistribución de las cotiza-
ciones y del total de los impuestos directos (que incluye también el impuesto 
sobre el patrimonio). Para este análisis, la variable de renta antes de impues-
tos que se ha de utilizar es la variable renta bruta (antes de descontar todas 
las contribuciones a la Seguridad Social), véase el epígrafe C del cuadro 1. En 
general, las distribuciones de las cotizaciones pagadas por el empleador mues-
tran –para cada año- un patrón progresivo, con la excepción de la décima deci-
la, cuya contribución al impuesto es más pequeña que su participación en la 
renta, como consecuencia de la aplicación del tope máximo en los salarios más 
altos. Las cotizaciones sociales pagadas por el empleado tienen un comporta-
miento algo diferente a la anterior, especialmente en las primeras decilas. Este 
resultado puede parecer sorprendente a primera vista, pues las cotizaciones 
sociales de los asalariados son proporcionales a las cotizaciones obligatorias 
pagadas por el empresario. La explicación reside en que la variable “cotizacio-
nes sociales del trabajador” incluye también las contribuciones de los trabaja-
dores por cuenta propia y de los trabajadores no activos que son beneficiarios 
de la prestación por desempleo. Los hogares con rendimientos empresariales 
pequeños –incluso negativos- se concentran en las primeras decilas, pero con-
tinúan pagando sus contribuciones a la Seguridad Social, aunque sea por la 
cantidad mínima, de hecho se constata que el 85% de toda la población de em-
presarios autónomos y profesionales pagan la contribución mínima. Finalmen-
te, la distribución del total de la imposición directa -cotizaciones, IRPF y del 
impuesto del patrimonio- es claramente progresiva y aumenta también en el 
escenario de crisis, años 2012 y 2015. Aunque el impuesto de mayor calado 
dentro de esta cesta de impuestos son las contribuciones pagadas por el em-
pleador, la progresividad del conjunto viene determinada por la progresividad 
del IRPF.
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5. Conclusiones

Este trabajo analiza la distribución de la renta durante los años 2007 a 2015 
-que abarca el período conocido como la Gran Recesión- y los efectos redistri-
butivos del IRPF durante dicho período de tiempo. El análisis empírico emplea-
do es de índole microeconómico, pues utiliza muestras de hogares proceden-
tes de las ECV. Las conclusiones que podemos extraer son las siguientes:

En primer lugar, la economía española se distingue por niveles altos de des-
igualdad de la renta de mercado. En efecto, el coeficiente de Gini de la renta de 
mercado es de 0,5 y 0,57 durante los años 2007 y 2012 y 2015, respectivamente. 
Esta característica contrasta con una distribución de la renta disponible mucho 
más igualitaria, como consecuencia del fuerte impacto redistributivo que tie-
nen particularmente las transferencias sociales monetarias (pensiones) y la im-
posición sobre la renta (IRPF). La desigualdad también disminuye significativa-
mente cuando consideramos la renta extendida de los hogares, donde a la 
renta disponible le añadimos las transferencias en especie representadas por el 
gasto público en educación y sanidad. En efecto, el índice de Gini de la renta 
extendida es de 0,25 y 0,27 para los años 2007 y 2012 y 2015, respectivamente. 
No obstante, con relación a su evolución en el tiempo, la crisis revela un empeo-
ramiento de la distribución de la renta de mercado de los hogares, pero, por 
otro lado, se mantiene o incrementa la capacidad redistributiva del sistema.

El efecto conjunto de las transferencias monetarias recibidas por las familias y 
los pagos que realizan vía cotizaciones han tenido un impacto redistributivo 
notable sobre la renta de mercado. Además, este efecto ha ido en aumento 
durante los años de crisis. El sistema de Seguridad Social ha sido un vector im-
portante a la hora de estabilizar la desigualdad de la renta (especialmente por 
la importancia cuantitativa que tienen las pensiones).

El IRPF ha tenido también un rol significativo en la redistribución de la renta y 
no se ha visto mermado en su función redistributiva. La combinación de pro-
gresividad y mayor presión fiscal, conjuntamente con una reducción del trata-
miento diferencial del impuesto durante los años de crisis, ha supuesto mejo-
ras distributivas del impuesto durante una época dominada por un ciclo 
económico adverso. Cuando se analizan estos efectos por decilas de renta, se 
observa que la última decila representa un porcentaje elevado de la carga tri-
butaria, entre un 47-50, mientras que obtiene entre un 25-26 por ciento de la 
renta antes de impuestos. Esto hace que prácticamente el 80% de la redistribu-
ción global del IRPF sea aportado por este grupo social.
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Los resultados muestran que el IRPF y las transferencias a las familias son cla-
ves en la redistribución de la renta. Se argumenta, por otro lado, que existen 
tensiones importantes en la financiación del Estado del Bienestar. Una conclu-
sión importante que se extrae de los resultados es que lo singular en nuestro 
país es la desigualdad en la renta primaria, y, por tanto, las políticas han de reo-
rientarse a prevenir la desigualdad allí donde se genera, en la distribución de la 
renta de mercado. Sería deseable al respecto una menor desigualdad en las 
rentas salariales, motivada en parte por los contratos temporales. También la 
reducción del desempleo juega en favor de una menor desigualdad en las ren-
tas primarias. No obstante, el aumento significativo de una mayor población 
relativa de pensionistas aumentará dicha desigualdad de la renta primaria.
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Anexo

A1. Población asalariada y desempleo en la ECV

Cuadro A1. Población con ingresos salariales: salarios brutos, contribuciones 
a la Seguridad Social y retenciones.

ECV 2007 2012 2015

TOTALES (MILLONES DE €)

Salarios brutos1 385.686 354.083 359.296

CSS obligatorias empleador 95.938 89.852 91.439

Otras contribuciones empleador 6.528 12.312 18.860

Remuneración asalariados 488.152 456.246 469.595

CSS trabajador 20.667 19.228 19.662

Retenciones 55.690 55.513 56.662

Población (1) 21.668 19.871 19.734

Población personas-año (1) (2) 17.992 15.275 15.183

Población personas-año equivalentes tiempo completo 
(1) (2)

17.110 14.108 13.994

Tiempo parcial 1.763 2.333 2.378

% Tiempo parcial 9,8% 15,3% 15,7%

MEDIAS (€)

Salarios brutos1 21.436 23.181 23.664

CSS obligatorias empleador 5.332 5.882 6.022

Otras contribuciones empleador 363 806 1.242

Remuneración asalariados 27.131 29.869 30.929

CSS trabajador 1.149 1.259 1.295

Retenciones 3.095 3.634 3.732
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TIPOS MEDIOS sobre el salario bruto

CSS obligatorias empleador 24,9% 25,4% 25,4%

Otras contribuciones empleador 1,7% 3,5% 5,2%

CSS trabajador 5,4% 5,4% 5,5%

Retenciones 14,4% 15,7% 15,8%

CONTABILIDAD NACIONAL

Remuneración asalariados 522.556 498.790 551.773

Empleo asalariado (miles de puestos) 19.151 16.384 16.670

Empleo asalariado tiempo completo (miles de puestos) 17.117 14.463 14.559

Fuente: Encuesta de condiciones de Vida y elaboración propia. Contabilidad Nacional de 
España INE.
Nota: (1) en miles de personas. (2) La categoría ‘población’ hace referencia al número de individuos 
que han percibido, en algún momento del año, ingresos por salarios, con independencia del número 
de meses que hayan trabajado. Para comparar estas cifras con controles externos que proporcionan 
estimaciones anuales, es preciso que la estimación ECV esté anualizada. Por ejemplo, un individuo que 
ha sido asalariado durante seis meses ha de contabilizarse por la mitad en términos de ‘personas-año’. 
La ECV proporciona el número de meses al año en la actividad que permite normalizar la población en 
términos de personas-año.

Cuadro A.2. Estimación de la población desempleada y prestaciones de 
desempleo

2007 2012 2015

ECV

Total población desempleada (1) 2.660,9 6.296,1 5.155,0

Total prestación desempleo 15.880,8 34.498,8 20.990,0

SEEPROS

Población beneficiaria prestación 1.421,5 2.942,1 2.224,2

Total prestaciones desempleo 21.693,4 34.316,5 20.609,8

EPA

Población desempleada 2.381,5 5.977,5 4.574,7

Nota: Las cifras de población, en miles de personas. Las cifras de prestaciones, en millones de euros. 
(1) Para medir el desempleo en la ECV se utiliza la variable de la encuesta ‘Situación en la actividad de la 
semana anterior’.
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A2.  Las rentas de capital en la ECV. Desglose de la cuota líquida del hogar 
según su origen: base del ahorro y base general.

La distribución impositiva del IRPF se ha desglosado teniendo en cuenta que 
parte de la cuota líquida total corresponde a las rentas del capital y que parte, 
la de mayor magnitud, corresponde al resto de las renta del hogar (rentas del 
trabajo, rendimientos de actividades económicas, alquileres).

Según la metodología de la encuesta, que resulta algo confusa, las rentas del 
capital en la ECV son rendimientos procedentes de activos financieros: depósi-
tos bancarios, bonos, dividendos, una vez deducidos los gastos soportados. 
Además, se incluyen también “ganancias de inversiones de capital en empre-
sas no constituidas en Sociedad, en la cual no trabaja la persona”. Por otro 
lado, en el cuestionario del hogar se pregunta por ingresos procedentes de las 
rentas del capital tales como: “intereses de cuentas corrientes, de cuentas de 
ahorro, depósitos bancarios, dividendos de acciones, fondos de inversión, par-
ticipación en beneficios de una entidad, etc.”.

La variable rentas del capital del hogar en la ECV se obtiene por enlace con la 
información disponible en las declaraciones del IRPF. En principio parece que 
la variable rentas del capital ECV se asimila con la partida “rendimiento neto 
del capital mobiliario” a integrar en la base imponible del ahorro, aunque exis-
ten ciertas diferencias entre ambas variables que deben ser aclaradas.

El rendimiento neto del capital mobiliario incluye rendimientos que no están des-
critos en la ECV, por ejemplo, los “rendimientos procedentes de contratos de 
seguros de vida e invalidez y operaciones de capitalización”, cuya magnitud es 
importante (para el año 2012 representó el 9,6% del total). Sobre las ganancias 
de capital, la encuesta no es muy clara al respecto. En general, podemos decir 
que las plusvalías no están incluidas, aunque según la descripción de las rentas 
del capital del párrafo anterior se puede inferir que sí incluye una parte de ellas, 
la que corresponde a las plusvalías procedentes de los fondos de inversión.

La ECV permite estimar la cuota líquida total agregada del hogar, pero no pro-
porciona información sobre el impuesto que procede de las rentas del capital 
y del resto de las rentas del hogar. El cálculo del impuesto según su origen no 
es inmediato, puesto que las tarifas de la parte general y del ahorro habrían 
de aplicarse a las rentas de cada uno de los contribuyentes potenciales den-
tro del hogar (si los hogares cuentan con más de un contribuyente). Con la 
información disponible, no es posible identificar los contribuyentes dentro de 
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un mismo hogar. Además, la información de determinadas variables de ingre-
sos, precisamente, las rentas del capital, están recogidas a nivel de hogar (no 
del contribuyente). Una aproximación razonable al desglose de ambas parti-
das consiste, en primer lugar, en la estimación del tributo procedente de las 
rentas del capital mediante la aplicación de su tipo medio efectivo. Para el 
caso de una tarifa lineal (IRPF de 2007 con un tipo fijo del 18%), la cuota ínte-
gra a nivel de hogar será equivalente a la que se obtendría si hubiésemos 
agregado las cuotas íntegras de cada contribuyente, puesto que las rentas 
del capital de cada uno de ellos están sometidas al mismo tipo impositivo. 
Para el año 2012, la tarifa de la base de ahorro era de dos tramos, separados 
por el umbral de 6.000 € y con tipos impositivos del 19% y del 21%. La tarifa del 
año 2015 añade un tramo adicional a partir de los 50.000 €, con tipos margina-
les del 20%, 22% y 24%.

Para calcular la parte de cuota líquida derivada de las rentas del capital, hemos 
aplicado el tipo medio efectivo calculado con datos de la AEAT y será del 15,16%, 
18,93% y 18,44%, para los años 2007, 2012 y 2015 (una vez descontado el peso 
que tienen las deducciones sobre la cuota íntegra). La estimación del IRPF deri-
vado del resto de rentas (“base general”) se obtiene, por tanto, como un resi-
duo, restando de la cuota líquida de la ECV el impuesto que se obtiene de la 
etapa anterior.

A3. Principales características del IRPF: ejercicio fiscales 2007, 2012 y 2015

Cuadro A.1 Principales características del Impuesto Personal sobre la Renta 
de las Personas Físicas.

Concepto 2007 2012 2015

Tarifa Base 
liquidable 
general

4 tramos.
Límites: 17.360 €, 33.360 € y 
53.360 €.
Tipos impositivos: 24%, 28%, 
37%, 47%.

7 tramos.
Límites: 17.360 €, 33.360 €, 
53.360 €, 120.000 €,175.000 €, 
300.000 €.
Tipos impositivos: 24%, 28%, 
37%, 43%,45%,47%,47%.
Gravamen complementario: 
0,75%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%.

5 tramos.
Límites: 12.450 €, 20.200 €, 
34.000 € y 60.000 €.
Tipos impositivos: 19%, 24%, 
30%, 37%, 45%.

Tarifa Base 
liquidable 
ahorro

Tipo fijo 18%.
Reducción dividendos: 1.500 €.

2 tramos.
Límite: 6.000 €.
Tipos marginales: 19%, 21%.

3 tramos:
Límites: 6.000 €, 50.000 €.
Tipos marginales: 19,5%, 21,5% 
23,5%. Elimina exención de 
1.500 € en dividendos.
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Concepto 2007 2012 2015

Reducción 
trabajo/
actividad 
económica

Rendimiento (R) <9.180 €, 
4.080 €.
En general, se calcula según 
valor máximo entre la 
ecuación
4.080 € – 0,35x(R-9.180 €) y 
2652 €.

Rendimiento (R) <11.250 €; 
3.700 €,
Si R [11.250€, 14.450€] se 
calcula según la ecuación:
3.700 € – 1,15625x(R-11.250€)
Resto: 2.000 €.

Eliminación de la reducción 
por mantenimiento o creación 
de empleo.

Otras 
reducciones

Reducción del 40% sobre 
rendimiento irregular, nuevo 
límite: 300 mil € para 
beneficiarse de la reducción.

20% del rendimiento neto 
empresarial positivo si la cifra 
de negocios ≤5 M € y plantilla ≤ 
22 empleados.

Reducción del 30% sobre 
rendimiento irregular.

Limitación de las cuantías 
máximas de aportaciones a 
planes de pensiones.

Mínimos 
personales y 
familiares

Contribuyente: 5.050 € (5.095 
€ > 65 años, 7.050 € > 75 años).
Descendientes: 1º, 1.836 €; 2º, 
2.040 €; 3º, 3.672 €; 4º y 
siguientes, 4.182 €.
Menores de tres años, un 
incremento de 2.244 €.
Ascendientes: 918 € (edad > 65 
años), 1.122 € (> 75 años).
Otros mínimos: discapacidad, 
etc.

A partir del año 2008:
Aumento del 2% en mínimos 
personales y familiares.

Actualización de los mínimos 
personales y familiares, 
aumento del 7,7% para el 
mínimo del contribuyente, 30% 
para los mínimos por 
descendiente.
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Concepto 2007 2012 2015

Deducciones 
cuota/otros 
cambios.

Eliminación vivienda habitual 
para los contribuyentes con 
bases imponibles ≥ 24.107€.
Desde 2008, por alquiler de 
vivienda habitual, si base 
imponible, BI, ≤ 12 mil €, 
deducción será igual al Máx. 
(9.015€; 10,05% del alquiler).
Si BI € [12.000€; 24.020€], la 
deducción será igual a 9.017€-
0,75x(BI – 12.000€).
Rendimientos del trabajo y 
actividades económicas: hasta 
400€.
Eliminación de la deducción de 
2.500€ por nacimiento y 
adopción (cheque bebé)

Eliminación de la exención de 
1500 por dividendos.

Arrendamiento inmuebles 
destinados a vivienda: se 
elimina la reducción del 100% a 
jóvenes y queda como única 
reducción la del 60%.

Se incrementa las rentas 
inmobiliarias imputadas por la 
revisión del valor catastral.

Desaparece la distinción entre 
ganancias y pérdidas 
patrimoniales a menos o más 
de un año.

Deducciones articuladas como 
un impuesto negativo:
familias numerosas y 
declarantes que tienen a su 
cargo ascendientes o 
descendientes con 
discapacidad

Nota: Los tipos impositivos de la tarifa general no recogen las modificaciones introducidas por las 
CCAA.
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DINAMITZADORS CENTRALS DE LA SOCIETAT 

I LA NOVA ECONOMIA

Joan Mateo
President del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu  

i Secretari de Polítiques Educatives del Departament d’Ensenyament.

Abstract

En la nostra aportació, reflexionem inicialment sobre els canvis profunds que s’han 
produït en la nostra societat, especialment en allò que fa referència al coneixement, 
i analitzem la naturalesa del coneixement en el context del món modern.
Els sistemes educatius, com a proveïdors i responsables, han d’evolucionar cap a 
models que garanteixin aprenentatges de qualitat per a la majoria de la població. En 
aquest àmbit té un paper nuclear la formació professional, que està fortament res-
ponsabilitzada en cobrir les necessitats de caràcter social, econòmic, laboral i perso-
nal de la societat i que per donar una resposta vàlida a tots aquests reptes requereix 
de canvis profunds de caràcter estructural.
A partir d’aquest plantejament inicial analitzem els indicadors globals de sistema 
més importants i dissenyem 5 objectius de caràcter estratègic per orientar el desen-
volupament futur del model educatiu.

A. Introducció

1. Una societat en canvi continu

Richard Rilley, Secretari d’Educació amb Clinton, deia: “Estem preparant estu-
diants per a treballs que encara no existeixen... per fer servir tecnologies que 
no s’han inventat... per resoldre problemes que encara desconeixem”. Els can-
vis en el món interconnectat i interdependent actual comporten nous graus de 
complexitat, tensions i paradoxes, a més de nous horitzons de coneixement 
que cal considerar (UNESCO, 2015). La incertesa de viure en un món en canvi 
continu és un dels altres elements que complica la fixació dels objectius forma-
tius i de les polítiques educatives.

L’educació i el coneixement de factors dinamitzadors 
centrals de la societat...
Joan Mateo
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2. El caràcter estratègic del coneixement modern

El 1991, i per primer cop als Estats Units, la despesa total en béns industrials va 
ser superada per la despesa aplicada a les tecnologies de la informació i la co-
municació (Trilling i Fadel, 2009). Aquest fet es considera com una escenifica-
ció del mateix canvi que es va produir a mitjan del segle XIX, quan es va passar 
de la societat agrícola a la industrial. En aquest cas, la mutació es produeix de 
la societat industrial a la del coneixement.

L’expressió societat del coneixement va ser generada per Drucker (1969), que 
desenvolupava amb força i de manera més pertinent un sintagma anterior, el 
de societat de la informació, proposat per Machlup (1962). Inicialment, l’ex-
pressió s’associava bàsicament a la teoria econòmica en què, per primer cop a 
la història, es presentava el coneixement com un factor econòmic de primer 
ordre. En paraules de Brey (2011:34) “es va introduir el coneixement en l’equa-
ció econòmica i es va mercantilitzar”.

Avui, mig segle més tard, l’expressió ha transcendit l’àmbit específic dels eco-
nomistes i s’ha convertit en un espai comú per al conjunt de la societat. Tot 
això ha comportat que, en desenvolupar-se des de perspectives més globals, 
el concepte s’ha enriquit, i això implica que s’accepti que el coneixement mo-
dern està associat a un conjunt de característiques que determinen un canvi 
profund en la seva pròpia naturalesa.

Així, és palès el caràcter marcadament estratègic del concepte societat del co-
neixement. La revolució tecnològica en què estem immersos requereix alts ni-
vells de coneixement de qualitat, compartit per grans sectors de la població, i 
una alta capacitat per gestionar-los competentment, és a dir, en interacció efi-
caç amb realitats cada cop més complexes.

Per altra banda, la construcció del nou coneixement postmodern ja no es fona-
menta en grans veritats immutables, sinó en l’anàlisi crítica d’una ingent acu-
mulació de dades i d’informació que circula per la xarxa (big data), que genera 
canvis substancials i vertiginosos en el coneixement mateix. La magnitud de la 
tasca obliga els investigadors a especialitzar-se fragmentant, conseqüent-
ment, els seus camps del saber per tal de poder superar-ne la ràpida obsoles-
cència i la contínua i accelerada innovació. També comporta, per als forma-
dors, la necessitat de dissenyar nous plantejaments metodològics i 
enfocaments pedagògics per tal de presentar el coneixement de manera inte-
grada, facilitant-ne la comprensió holística i orientant-lo a la interpretació i in-
tervenció en contextos reals cada cop més sofisticats.
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3. El coneixement en la base de la nova economia

L’economia postindustrial es fonamenta en el coneixement. A les economies 
centrades en el control del territori i de les matèries primeres o en la industria-
lització les substitueix, en l’actualitat, una societat que ha pres consciència que 
per poder desenvolupar-se i per poder tenir un paper rellevant en el conjunt de 
les societats avançades cal que la immensa majoria dels seus ciutadans mantin-
guin una relació de gran responsabilitat amb el coneixement, la qual cosa im-
plica la creació, l’adquisició i el manteniment de coneixements avançats i d’alta 
qualitat. Tan important com la creació del coneixement és la seva gestió i dis-
tribució entre els ciutadans.

Amb aquestes asseveracions entrem de ple en la importància dels sistemes 
educatius com a gestors de la construcció i distribució del coneixement entre 
la població. Tant és així que entitats internacionals de caràcter marcadament 
econòmic (OCDE) desenvolupen sistemes sofisticats i complexos d’avaluació 
(PISA), per tal de comprovar la naturalesa del tipus de coneixement que s’ad-
ministra a l’escola actualment i el nivell d’assoliment dels sistemes educatius 
dels seus països membres.

Tot això implicarà que en la nostra aportació abordem tres aspectes que consi-
derem cabdals:

– Aprofundir, des de la consciència de la importància del coneixement en 
el desenvolupament econòmic, cultural i social de les societats del segle 
XXI, en la nova relació entre coneixement i educació, que comportarà ne-
cessàriament reflexionar sobre el canvi de paradigma que s’està pro-
duint en la concepció de l’educació.

– Analitzar els resultats del sistema educatiu, per tal d’establir els indica-
dors d’eficàcia i qualitat que ens ajudaran a monitorar els processos asso-
ciats a aquest canvi de paradigma.

– Formular els objectius estratègics del sistema per ajudar en la definició 
de les polítiques socioeducatives en els propers anys.

001-376 ponenciasEIX7.indd   215 11/07/2018   10:59:39



216

L’educació i el coneixement de factors dinamitzadors centrals de la societat...

B. Vers un canvi de paradigma de l’educació

1. Una nova relació en el binomi coneixement/educació

La naturalesa del coneixement ha sofert modificacions fonamentals. Així, hem 
passat d’una conceptualització del coneixement com un ens sòlid i consolidat, 
i amb un paper marginal i elitista en el conjunt de la societat, a una visió del co-
neixement d’essència fluida, amb un creixement exponencial, amb continus 
canvis i que juga un rol marcadament estratègic i dinamitzador de les societats 
modernes. Partint d’aquesta nova realitat, ens veiem obligats a modificar pro-
fundament la nostra relació amb el coneixement. A una relació clàssica basada 
en el domini per part d’una minoria selecta i fonamentada en l’acció individual, 
ara n’hi ha una altra basada en l’estimulació de la gestió competent del conei-
xement en capes àmplies de la població, que han d’actuar de manera col·labo-
rativa i amb un alt sentit ètic de la responsabilitat.

Aquesta nova mirada ens obliga a canvis radicals, però no només en els enfoca-
ments metodològics, sinó que també haurà de provocar modificacions de fons 
en els sistemes educatius.

L’educació com a vincle entre l’individu i l’univers mitjançant l’establiment 
d’enllaços entre el coneixement i la interpretació de la realitat per compren-
dre-la i intervenir en la seva transformació, necessita noves conceptualitzaci-
ons, ens diu Morín (2001), i noves estructures de fons dels sistemes educatius, 
sobretot si aspirem, com assenyala Borghesi en el seu llibre El sujeto ausente 
(2005,67)), a entendre que educar és convertir el coneixement en experiència 
compartida i la informació en vida.

2.  Educació i aprenentatge. L’educació com a objectiu prioritari dels 
sistemes educatius

El nou paper nuclear que juga el coneixement en les societats modernes i el 
seu impacte en l’economia el converteixen en un factor nuclear de primer or-
dre. El gran perill rau en reduir els canvis a allò que afecta exclusivament l’apre-
nentatge i renunciar a fer que el canvi sigui educatiu i global.

Pel que fa a la ciutadania, el repte dels sistemes educatius va més enllà de 
l’aprenentatge, perquè vol dir també conformar identitats i promoure un 
desenvolupament basat en principis de respecte per la dignitat humana, la 
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igualtat de drets, la justícia social, la diversitat cultural, la solidaritat i un sentit 
de la responsabilitat vers els altres en un món cada cop més interconnectat i 
interdependent.

Per tant, cal resoldre les controvèrsies sorgides del binomi educació/aprenen-
tatge. El coneixement no és simplement l’objecte de treball de l’aprenentatge. 
La vulnerabilitat i sofisticació de les societats modernes fan que la creació i l’ús 
del coneixement hagin d’estar guiats per un profund compromís ètic i un ampli 
exercici de responsabilitat.

Així, en el nou discurs sobre educació i aprenentatge, no basta centrar l’acció 
educativa en els processos d’adquisició, validació i utilització del coneixement 
propis del fet d’aprendre. També s’han d’afrontar els temes fonamentals de la 
creació i el control del coneixement propis de l’acció educativa des del vessant 
social i ètic.

Conseqüentment, hem de considerar no només com s’adquireix i es valida el 
coneixement, sinó també que la creació del coneixement més substantiu, i so-
bretot la manera d’accedir-hi, està freqüentment molt controlada, i que cal ga-
rantir-hi l’accés i la disponibilitat per a tothom, en condicions d’equitat i digni-
tat.

3. Els nous models d’aprenentatge

Tot i això, hem de reconèixer que el canvi de paradigma pivotarà fonamental 
en l’aprenentatge, i convindrà prestar atenció especial a tot allò que l’afecti, 
defugint les tradicions didàctiques ancorades en models d’ensenyament-apre-
nentatge absolutament obsoletes per gestionar les noves necessitats de la so-
cietat. No podem ignorar, en primera instància, l’impacte que el canvi ha pro-
vocat en les nostres concepcions sobre formació, instrucció i docència per tal 
de transformar el sistema en el seu conjunt.

Inevitablement caldrà fer una revisió en profunditat dels currículums. Haurem 
d’orientar-los al desenvolupament competencial de les persones i centrar-los 
fonamentalment en la capacitat d’aprendre a aprendre. Entenem les compe-
tències com la capacitat d’emprar el coneixement en contextos específics i en 
resposta a demandes específiques.

L’Education For All Global Monitoring Report (2012:15) identifica tres tipus prin-
cipals de competències en la formació de tots els joves: les fonamentals (ano-
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menades clau en altres classificacions), les transferibles (tranversals) i les tèc-
niques professionals (específiques).

Els nous sistemes d’aprenentatge són espais de pensament i de gestió de ca-
ràcter obert, flexible i orientats a proporcionar educació al llarg de tota la vida. 
Han passat de ser models tradicionals centrats en exclusiva en l’atenció als 
continguts curriculars i als programes de formació a situar el focus en el reco-
neixement, l’avaluació i la validació del coneixement adquirit. Això implica des-
centralitzar l’escola com a única expedidora del coneixement per entendre 
que és tota la societat la que comparteix la responsabilitat de la seva gestió.

En aquest context, cal assegurar, més que mai, una educació clarament inclusi-
va. Els sistemes educatius han de garantir no simplement segones oportuni-
tats, sinó el disseny de marcs continuats d’oportunitats per a tothom i molt 
especialment per als més desafavorits socialment, física o intel·lectual.

L’era digital i les oportunitats que l’e-learning, l’aprenentatge mòbil i altres tec-
nologies digitals ofereixen poden arribar a transformar l’escenari educatiu de 
manera radical, perquè fan aparèixer espais d’aprenentatge emergents que 
forcen al canvi de rol i a la reubicació dels seus actors més importants. Aques-
tes noves realitats han tornat a obrir amb força el debat redundant sobre la 
desescolarització (Illich, 1973).

El paper de l’educació formal en la socialització cívica i en l’aprenentatge es 
complica amb la influència dels nous espais, relacions i dinàmiques oferts pels 
mitjans digitals. Cal, però, tal com assenyala la UNESCO (2015), modificar subs-
tancialment les estratègies globals d’aprenentatge: “El que necessitem és un 
enfocament més fluid de l’aprenentatge entenent-lo com un continu, en què 
l’escolarització i les institucions d’educació formal han d’interactuar més estre-
tament amb altres experiències educatives menys formalitzades”.

4. Efectes de la globalització econòmica en els sistemes educatius

Una de les característiques més evidents de la complexitat actual rau en la glo-
balització econòmica i un dels seus efectes més clars es troba en el desajust 
que s’ha produït entre educació, formació i ocupació. “Totes les tendències ac-
tuals d’ocupació estan posant en dubte el vincle llargament consolidat entre 
educació formal i ocupació, sobre la base del qual el discurs i la pràctica del 
desenvolupament internacional havien sostingut molt de temps la inversió en 
capital humà” (UNESCO, 2015).

001-376 ponenciasEIX7.indd   218 11/07/2018   10:59:39



219

Joan Mateo

La intensificació de la globalització econòmica està produint models de creixe-
ment amb una baixa ocupació i a més de caràcter precari. El sistema educatiu 
ha de col·laborar amb el sistema social per tractar de pal·liar aquests efectes: 
ho ha de fer des d’afavorir polítiques de conciliació per a la gent jove, prenent 
responsabilitats conjuntes amb els pares en l’educació dels fills, fins a convertir 
l’acció educativa en els cicles de formació professional en veritables fórmules 
actives d’inserció laboral en condicions dignes.

L’educació i l’aprenentatge han d’anar més enllà del pur utilitarisme i economi-
cisme. Cal una visió oberta i flexible de l’aprenentatge, entenent-lo com una 
activitat permanent, una visió que vingui acompanyada d’oportunitats perquè 
tothom tingui la possibilitat de descobrir el seu potencial i el pugui desenvolu-
par plenament per a la consecució d’una vida viscuda amb dignitat. L’educació 
al llarg de tota la vida esdevé la pedra angular de les polítiques educatives de 
tots els països i, molt especialment, dels més desenvolupats.

5. La mobilitat en les societats modernes

Un altre dels efectes de la globalització econòmica és la necessitat d’impulsar 
els estudiants (i els treballadors) a ampliar el seu camp d’acció més enllà de les 
fronteres dels seus països. En aquest sentit, les institucions educatives han de 
donar-los suport, atorgant una dimensió internacional al contingut de l’apre-
nentatge i creant xarxes internacionals d’acció conjunta amb els organismes 
associats.

Afavorir la mobilitat constituirà un dels eixos de l’educació moderna. Per fer-la 
possible, caldrà intensificar la formació plurilingüe i pluricultural dels nostres 
estudiants, però també caldrà tenir en compte que els nous models de conei-
xement i transferència de competències requeriran de noves formes de reco-
neixement, validació i avaluació dels aprenentatges.

Els ensenyaments obligatoris hauran de garantir no tan sols un bon coneixe-
ment de la llengua catalana i la llengua castellana, sinó també desenvolupar la 
capacitat dels alumnes per expressar-se en codis que no estan presents en la 
seva vida habitual. L’aprenentatge almenys d’una llengua estrangera a un ni-
vell B1, que és el que estableix la Comissió Europea per a les Llengües com el 
nivell que permet l’ús funcional independent d’una llengua, es convertirà en un 
dels objectius estratègics del sistema.
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En un altre ordre de coses, però igualment cabdal en el desenvolupament del 
pensament plurilingüe i pluricultural, la formalització i millora del coneixement 
que els alumnes d’origen estranger tenen de les seves llengües d’origen esde-
vé també un dels objectius claus en un context que valora aquesta pluralitat i 
la percep com un important valor en si mateixa. Aprofundir en aquest domini, 
no tan sols pot tenir una incidència important en la dinamització de l’ascensor 
social d’aquests alumnes, sinó que té un valor estratègic de caràcter econòmic 
i social de primera magnitud.

Les noves formes de reconeixement, validació i avaluació dels aprenentatges, 
que afecten especialment la formació professional, constitueixen un element 
clau per a la formació permanent dels ciutadans i també per facilitar la tan ne-
cessària mobilitat. Cal impulsar amb força els marcs nacionals de reconeixe-
ment i validació de l’educació formal i no formal.

Aquests procediments s’hauran de centrar en els coneixements, les destreses i 
les competències, amb independència del context en què s’hagin adquirit. Cal-
drà tenir molt en compte els coneixements, destreses i competències que no 
vagin acompanyades necessàriament d’unes qualificacions formals completes. 
Acceptar aquests supòsits permet afavorir la flexibilitat de les condicions d’ac-
cés a la formació i a les qualificacions dels ciutadans, tan necessària per al seu 
desenvolupament personal i continuat, afavorint-ne la inserció laboral i, conse-
qüentment, dinamitzant l’economia.

6. La innovació com a cultura de funcionament

En aquest context, la innovació com a cultura de funcionament ordinari esdevé 
un factor fonamental en el procés de repensar com han d’evolucionar els siste-
mes educatius en el futur (Barber, Donnelly i Rizvi, 2012). La innovació s’ha con-
vertit en l’element més poderós que tenim en el procés de gestió estratègica 
de qualsevol sistema o organització. En una societat en continu canvi és des de 
la innovació que es plantegen els objectius estratègics a assolir i que es poden 
definir i concretar en el pla d’acció.

Amb tot, però, no hem de confondre el sentit de la innovació educativa al se-
gle XXI amb altres moviments innovadors anteriors. La innovació moderna 
constitueix un moviment que implica una acció sistèmica de caràcter global, 
que neix de l’anàlisi valorada de la informació, que compromet el conjunt del 
sistema i la comunitat educativa i que incorpora com a element estructural el 
retre comptes a la finalització del procés per tal d’impulsar la millora de la seva 
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proposta de manera continuada. O, com assenyala Lyn (1997), “La innovació 
implica una transformació original, disruptiva i fonamental de les tasques fona-
mentals d’una organització. Innovar suposa soscavar les estructures i canvi-
ar-les permanentment”.

7. Recontextualització del dret a l’educació

Finalment, i seguint els plantejaments de la UNESCO (2015), hem d’aconseguir 
el reconeixement de l’educació i el coneixement com a béns comuns mundials. 
Sovint, en el discurs internacional, es defineix l’educació com un bé públic. La 
teoria del bé públic té una llarga tradició i té el seu fonament en l’economia de 
mercat. Se centra bàsicament a garantir els drets individuals dels subjectes des 
de les administracions.

Aquesta mirada sobre l’educació és la que va permetre, després de la Segona 
Guerra Mundial, impulsar amb força, des dels estats, la universalització de l’en-
senyament públic. Si l’educació és un bé públic i un dret individual, cap estat 
modern no pot defugir la seva responsabilitat.

Tot i això, la relació ràpidament canviant de societat, estat i mercat crea un di-
lema: ¿Com es pot protegir el principi fonamental de l’educació com a bé pú-
blic en el nou context global en què té lloc l’aprenentatge? La UNESCO (2015) 
defineix els béns comuns com a béns que, independentment del seu origen 
públic o privat, es caracteritzen per una destinació vinculant i necessària per a 
la realització dels drets fonamentals de les persones.

Des de la teoria del bé comú, no és només la vida individual del subjecte la que 
importa, sinó també la bondat de la vida que els humans tenen en comú. En un 
moment com l’actual, en què en el discurs internacional s’ha produït el canvi 
d’èmfasi des de l’educació a l’aprenentatge, correm el perill que es produeixi 
un abandonament de les dimensions col·lectives i del propòsit de l’educació 
com a tasca social.

La noció de l’educació com a bé comú reafirma la dimensió col·lectiva de l’edu-
cació com una empresa social compartida: responsabilitat compartida i com-
promís amb la solidaritat. El concepte posa l’èmfasi en la importància d’estimu-
lar processos participatius i considera l’acció compartida com a intrínseca al 
concepte. L’educació com a bé comú, per tant, necessita un procés inclusiu de 
formulació i implantació de polítiques públiques, amb la deguda i necessària 
rendició de comptes. Això implica, entre d’altres coses, que l’àmbit de la go-
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vernança de l’educació no es pot continuar separant de l’àmbit de la governan-
ça del coneixement, que el sistema ha d’oferir oportunitats a tothom i al llarg 
de tota la vida i que els subjectes no tan sols han de contemplar el seu dret a 
l’educació sinó també la seva obligació a formar-se.

C. Indicadors d’eficàcia i qualitat del sistema educatiu

En l’actualitat, els sistemes es monitoren a partir de fer un seguiment en l’evo-
lució dels seus indicadors més importants. Si fins aquí hem defensat que les 
economies actuals precisaran en el futur comptar amb grans capes de la pobla-
ció altament qualificades, cal analitzar si és aquest el camí que estem seguint a 
Catalunya.

Hem seleccionat tres tipus d’indicadors:

De sistema:

Evolució del nombre d’alumnes de batxillerat i cicles de formació professio-
nal.

Evolució de la taxa d’idoneïtat.

Evolució de la taxa d’abandonament prematur.

De rendiment:

Evolució de les puntuacions de les competències bàsiques dels alumnes de 
quart d’ESO.

Evolució de les puntuacions de les competències PISA, amb especial aten-
ció a la competència cientificotecnològica.

De formació professional:

Evolució del nombre de graduats de formació professional.

Evolució del nombre específic de graduats de formació dual.

Evolució dels itineraris d’inserció laboral dels cicles mitjà i superior.

Situació laboral i formativa dels graduats en FP dual 2017.
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INDICADORS DE SISTEMA

1. Evolució del nombre d’alumnes de batxillerat
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3. Alumnes graduats en ESO (en relació amb la matrícula de 4t)

4. Taxa d’idoneïtat

68,3

78,9

91,6

93,4

0 20 40 60 80 100

Curs 2006-2007

Curs 2016-2017

Evolució de la taxa d'idoneïtat 

6è Primària

4t d'ESO

001-376 ponenciasEIX7.indd   224 11/07/2018   10:59:40



225

Joan Mateo

5. Abandonament prematur dels estudis (18-24 anys)
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INDICADORS DE RENDIMENT

6. Evolució de les competències bàsiques. Puntuació mitjana en les proves 
d’avaluació de competències. Quart d’ESO

7. Alumnes de 4t d’ESO amb baix i alt rendiment de les competències 
bàsiques en llengua i matemàtiques
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8. PISA: Evolució de la puntuació global a Catalunya per a cada competència

9. PISA: Evolució per nivells de rendiment a Catalunya

9.1. Nivells de rendiment: competència lectora
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9.2. Nivells de rendiment: competència matemàtica

9.3. Nivells de rendiment: Competència científica

001-376 ponenciasEIX7.indd   228 11/07/2018   10:59:40



229

Joan Mateo

10. PISA: Competència científica. Estudi comparat de les millores del sistema

10.1.  Competència científica: evolució de la puntuació mitjana (2012-2015) als 
països de la UE i l’OCDE
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10.2.  PISA 2015. Competència científica: Puntuació mitjana als països de 
l’OCDE i la UE

001-376 ponenciasEIX7.indd   230 11/07/2018   10:59:41



231

Joan Mateo

INDICADORS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

11. Evolució del nombre de graduats d’FP I 2006-2016

*En el 2015-2016, el volum de graduats d’FP disminueix per efecte de la inexistència de graduats en un 
conjunt de títols de GM i GS, provocada per la seva prolongació a dos anys.

001-376 ponenciasEIX7.indd   231 11/07/2018   10:59:41



232

L’educació i el coneixement de factors dinamitzadors centrals de la societat...

12. Evolució dels itineraris d’inserció dels graduats de grau mitjà (2007-2017)

13. Evolució dels itineraris d’inserció dels graduats de grau superior (2007-
2017)
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14. Evolució de l’alumnat matriculat a FP dual 2012-2018

15. Situació laboral i formativa de les persones graduades en FP dual 2017

001-376 ponenciasEIX7.indd   233 11/07/2018   10:59:41



234

L’educació i el coneixement de factors dinamitzadors centrals de la societat...

1. Comentaris als indicadors de sistema

En primer lloc, cal observar que el creixement continuat del batxillerat i la for-
mació professional (cicles de grau mitjà) ens ha portat a la xifra d’uns 150.000 
estudiants i a un repartiment proporcional aproximat d’un 40% a l’FP i un 60% al 
batxillerat.

S’ha anat revertint la situació del 2006, en què la proporció era d’un 30% a l’FP i 
un 70% al batxillerat. Es considera com a ideal per a una economia avançada la 
proporció d’un 60% a FP i un 40% al batxillerat. Aquest constituirà l’objectiu 
quant a l’estructura del sistema per als propers anys.

Amb tot, aquest no és un objectiu fàcil d’assolir, caldrà afinar en fer realitat al-
guns dels objectius del procés de Copenhague, en el sentit de proporcionar al 
conjunt del sistema educatiu una FP de gran qualitat i que sigui percebuda pels 
estudiants com un espai formatiu molt atractiu i obert.

Quant a les taxes de graduació, idoneïtat i abandonament, cal fer esment de la 
gran millora que presenten en els darrers anys. Ens hem situat en uns percentat-
ges aproximats del 90% de graduació i del 80% d’idoneïtat (percentatge d’alum-
nes que es graduen a l’edat que els pertoca). Es constata que els 16 punts que 
ha disminuït des del 2003 el percentatge d’alumnes entre els 18 i els 24 anys que 
després de la formació obligatòria no ha fet cap tipus de formació és realment 
una xifra notable. Ens hem situat en una taxa d’abandonament del 17% i estem 
propers a complir amb un dels grans objectius estratègics del sistema, perquè 
es pot preveure que s’assolirà l’objectiu de reduir el percentatge al 15% el 2020.

L’increment simultani dels nombres d’alumnes de batxillerat i FP es deu no tan 
sols al creixement vegetatiu sinó fonamentalment al fet que el sistema propor-
ciona una gran taxa de graduats i que cada cop són menys els alumnes que 
abandonen els estudis postobligatoris. Aquestes xifres mostren que tenim un 
sistema educatiu cada cop més robust i que caldrà cuidar-ne la qualitat, si vo-
lem mantenir l’evolució positiva dels indicadors fins ara presentats.

2. Comentaris als indicadors de rendiment

El rendiment acostuma a ser considerat com un dels millors indicadors de qua-
litat d’un sistema. És per això que en les societats occidentals s’acostuma a es-
tablir sistemes objectius de recollida de dades que ens permetin analitzar-ne la 
qualitat.
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A Catalunya fem servir, per una banda, proves externes pròpies que recullen 
informació any darrere any de les competències cognitives bàsiques (llengua 
catalana i llengua castellana, llengua estrangera, matemàtiques i cientificotec-
nològica). Per l’altra, ens sotmetem a les proves PISA, que tenen caràcter in-
ternacional i ens permeten comparar el nostre nivell de rendiment amb el d’al-
tres països. Amb aquesta doble mirada podem fixar el nivell de qualitat del 
nostre sistema i ajustar els objectius estratègics a desenvolupar periòdica-
ment.

Quant a les proves pròpies, podem observar com, excepte en el cas de la com-
petència cientificotecnològica, totes han consolidat puntuacions mitjanes per 
sobre dels 70 punts. Aquesta és la puntuació que, a judici dels experts, permet 
considerar que el sistema en el seu conjunt ha assolit el domini de la compe-
tència.

En el cas de la competència cientificotecnològica, que és la darrera que hem 
incorporat a l’avaluació, no ha estat així. Sempre quan apareix una competèn-
cia nova, els professors inicialment han de corregir part dels seus enfocaments 
metodològics per tal de donar respostes vàlides a la demanda i necessiten d’un 
temps per assolir-la. A poc a poc, el marc conceptual que emmarca la compe-
tència i la naturalesa de les activitats que permeten desenvolupar-la són assi-
milats i les puntuacions milloren. Les proves externes compleixen també una 
missió fonamental de modernització i reorientació del sistema en el seu con-
junt.

Un altre element molt important és l’anàlisi dels percentatges d’alumnes que 
se situen en les bandes baixes i altes de l’escala de rendiment i, sobretot, la 
seva evolució al llarg dels anys.

Es va considerar que havíem de situar per sota del 15% els alumnes que no arri-
baven a un nivell bàsic de domini de la competència i per sobre del 30% els que 
ho feien a un nivell alt. En competències de caràcter basal, es consideren com a 
punts de referència racionals i ens assenyalen quan un sistema s’està desenvo-
lupant correctament en termes d’equitat i excel·lència.

Si analitzem l’evolució dels percentatges des del 2015 al 2017, podem veure 
que s’han aconseguit pràcticament aquestes fites. No tan sols el sistema mos-
tra que camina correctament cap a la qualitat general, sinó que ho fa estructu-
ralment de manera adequada.
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Quant a les puntuacions obtingudes en les proves internacionals, concreta-
ment a PISA, podem observar com en la darrera edició (2015), Catalunya va as-
solir els 500 punts o més en totes les competències. Aquesta puntuació con-
ceptualment equival als nostres 70 punts de les proves externes. És a dir, que 
podem afirmar que el nostre sistema educatiu garanteix un nivell competenci-
al correcte per als nostres estudiants i per a la societat.

Per altra banda, si observem els indicadors d’equitat i d’excel·lència, veurem 
que en el cas de l’equitat també hem arribat a situar el percentatge d’alumnes 
que no han assolit les competències en pràcticament el 15%, excepte en el cas 
de les matemàtiques, que sobrepassen el 17%. Tenint en compte que el 15% era 
l’objectiu a assolir el 2020, esperem que arribarem a aconseguir-lo. Els resultats 
de PISA 2018 ens confirmaran definitivament si estem en la direcció adequada 
per a mantenir aquesta fita.

Un comentari a part mereix el cas de l’excel·lència. Mentre que el nostre nivell 
d’equitat pot competir perfectament amb el d’altres països de la nostra zona 
econòmica, no s’esdevé el mateix amb l’excel·lència. Aquí els percentatges són 
baixos i mostren clarament que encara hi ha camí per recórrer. Aquest consti-
tuirà un dels objectius estratègics clars per als propers quatre anys. Podem 
afirmar que tenim un sistema de qualitat, però no d’excel·lència.

En línies generals el nostre sistema, si observem el gràfic de les puntuacions de 
la competència cientificotecnològica, que ha estat la central en aquesta darre-
ra edició de PISA (cada edició presenta un domini principal d’avaluació, mentre 
que els altres dos són dominis secundaris), i comparem la puntuació de Catalu-
nya amb la de la resta de països de l’OCDE (41 en total), ocuparíem el lloc 13 i 
estaríem situats entre Alemanya, els Països Baixos i Suïssa, per la banda superi-
or, i Irlanda, Bèlgica i Dinamarca, per la banda inferior. No és un mal club, 
aquest, i veritablement són països que moltes vegades els anomenem com a 
referents nostres per molts elements de caràcter econòmic, cultural i educa-
tiu.

Quant a la nostra capacitat de resiliència (potencial per a revertir en positiu 
una situació negativa), Catalunya i Portugal han estat els dos països de l’OCDE 
en què la puntuació ha crescut més. Aquest potencial de creixement, de man-
tenir-se, ens permetria situar el nostre sistema educatiu en posicions capda-
vanteres en un període relativament curt (10 anys).
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En un altre ordre de coses, i per finalitzar aquest apartat, cal dir que els nens 
catalans provinents d’altres països (Llatinoamèrica, Àsia, Àfrica...) treuen de 
mitjana 40 punts més que la mitjana de puntuació dels seus països d’origen 
(dels que fan el programa PISA) i 20 punts més que els nens francesos de pri-
mera generació.

3. Comentaris als indicadors dels cicles de formació professional

Creiem que la formació professional, per la seva estreta relació amb el sistema 
productiu, mereix una anàlisi separada. Així, podem veure que el nombre 
d’alumnes que graduen ha anat creixent de manera realment important des 
del 2007. En 10 anys s’ha incrementat un 50%.

El sistema atén més de 100.000 alumnes, en tota mena de cursos. Però ens ha 
semblat que la dada important era els que any darrere any finalitzen amb èxit 
els seus estudis. Aconseguir aquest increment ha suposat un esforç molt in-
tens per part dels centres, atès que per la seva naturalesa els estudis professio-
nals eren molt proclius a l’abandonament (en moltes especialitats els alumnes 
troben feina abans de finalitzar els estudis, i hi ha altres variables que també hi 
incideixen). L’increment en la graduació és un senyal d’èxit per corregir aques-
ta tendència.

Cal esmentar com un altre element de qualitat del sistema la nova aposta per 
la formació dual. En aquesta proposta, en el projecte educatiu hi participen el 
centre educatiu i les empreses de forma mancomunada. Les dues entitats tre-
ballen compartint objectius formatius i els alumnes reben una formació inte-
grada i una compensació econòmica per part de l’empresa.

L’èxit d’aquesta modalitat formativa ha estat espectacular, ja que ha passat 
d’uns 590 alumnes en el curs 2012-2013 als 10.000 en el curs 2017-2018. L’accep-
tació popular és molt gran i els indicadors de qualitat són també, com veurem, 
molt positius.

Tot i això, encara no representen el 10% del sistema de formació professional, 
quan en els països europeus amb sistemes productius més competitius i efici-
ents poden superar el 40-50%. La propera legislatura s’hauria de fixar un creixe-
ment d’aquest àmbit que permetés arribar al 20%, amb la mirada posada a 
aconseguir que en deu anys el percentatge fos el 40%.

001-376 ponenciasEIX7.indd   237 11/07/2018   10:59:41



238

L’educació i el coneixement de factors dinamitzadors centrals de la societat...

Aquesta fita seria molt adient tenint en compte les diferències del teixit em-
presarial de Catalunya en comparació amb aquests països més competitius i 
eficients. Catalunya és un sistema econòmic fonamentat en la petita i mitjana 
empresa a diferència dels que esmentem, que estan estructurats al voltant de 
grans corporacions.

Tot i això, en converses mantingudes amb les organitzacions empresarials no 
veuen que aquest sigui un factor determinant. És veritat que les grans empre-
ses poden gaudir de personal especialitzat que pugui dissenyar processos for-
matius específics. Però en el nostre cas, es pot compensar el dèficit tot treba-
llant la cultura empresarial del país i creant sistemes àgils i eficients 
d’acompanyament a les empreses en aquests processos formatius que haurien 
de ser duts a terme per part dels centres de formació i les organitzacions.

A nivell internacional, un dels indicadors de qualitat més valorats pels estudis 
postobligatoris rau en la seva capacitat d’inserció. Per aquesta raó hem inclòs 
aquest factor en la nostra reflexió. Les dades que comentem a continuació cor-
responen al magnífic estudi desenvolupat pel Departament d’Ensenyament de 
Catalunya i el Consell General de Cambres de Catalunya (1917), estudi al qual 
pertanyen els gràfics que mostrem i fan referència a la inserció laboral.

Si analitzem les taules, podem observar com, abans de nou mesos d’haver-se 
graduat, un 54% dels graduats estan inserits laboralment. També evidencien 
que per als graduats en ensenyaments professionals l’atur és inferior a la mitja-
na de Catalunya i que es troba molt per sota de l’atur juvenil. Els graduats supe-
riors desocupats són un 10,62% i els graduats mitjans representen un 9,03%, 
mentre que la mitjana d’atur dels joves catalans se situa en el 32%, i la de l’atur 
de Catalunya és d’un 15,28%.

Pel que fa als graduats en la modalitat de formació dual, la inserció laboral as-
solida a nou mesos de graduar-se puja fins al 71,53%. Aquesta dada és clara-
ment superior a la que es produeix en la majoria dels estudis universitaris.

Com a informació complementària que també considerem rellevant, cal tenir 
en compte el fet que gairebé el 40% dels que troben feina ho fan a partir de 
processos d’informació dins del mateix centre, moltes vegades en connivència 
amb les empreses de pràctiques.

Quant a la qualitat de l’ocupació, cal assenyalar que, en el cas dels graduats 
superiors, un 32% tenen contracte indefinit amb sous situats entre els 1.200-
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1.400 euros. Per als graduats mitjans, el nivell de contractació indefinida de la 
mostra analitzada evidencia que el 26% tenen contracte indefinit i que els sous 
se situen entre els 900-1.200 euros.

Totes aquestes dades situen la formació professional al bell mig del sistema 
productiu. Considerem que una reflexió en profunditat sobre el seu paper nu-
clear en el desenvolupament econòmic d’un país i en el desenvolupament per-
sonal dels ciutadans és cada cop més necessària i ens obligarà a considerar 
també aquests estudis com un dels factors estratègics a desenvolupar en el 
futur més immediat.

D.  Conclusions educatives en clau econòmica. Objectius estratègics del 
sistema educatiu

1. Un sistema educatiu robust i consolidat

El sistema educatiu català aplega més d’1.500.000 estudiants i ha mantingut un 
creixement continuat en els darrers 20 anys. Ha crescut tant en els ensenya-
ments primaris com en els secundaris. Els ensenyaments obligatoris donen ser-
vei a la totalitat dels nostres nens i joves. El creixement en els nivells secunda-
ris no obligatoris ha augmentat tant en el batxillerat com en la formació 
professional i està corregint a poc a poc el diferencial de percentatges entre 
aquestes dues tipologies d’estudi, acostant-les a les propostes europees dels 
països més avançats. En aquest moment, el percentatge és de prop del 40% 
dels alumnes matriculats en els cicles formatius de grau mitjà i un 60% en el 
batxillerat.

Un primer objectiu estratègic seria treballar per a situar aquests percentat-
ges en el 60% a l’FP i un 40% al batxillerat. Aquests nombres reflecteixen molt 
millor les necessitats del nostre sistema productiu i ens acosten al model eu-
ropeu de referència.

Per altra banda, considerem signes de robustesa el fet que el nombre d’alum-
nes que es graduen a la finalització de l’educació secundària obligatòria estigui 
a prop del 90% i els que ho fan a l’edat que els correspon (índex d’idoneïtat) si-
gui el 80%. La millora d’aquests indicadors ha estat extraordinària en els dar-
rers 7 anys. Cada cop més la repetició ja no es considera una pràctica educativa 
de millora correcta i s’arbitren altres mesures molt més eficients. Amb tot, 
aquest indicador encara es podria millorar uns quants punts.
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Un segon objectiu seria incrementar en 5 punts aquests dos indicadors en els 
propers cinc anys.

Un últim element en aquest apartat és el que fa esment dels alumnes que des-
prés dels ensenyaments obligatoris abandonen el sistema. En aquest cas, des 
de l’any 2008 al 2017, hem passat d’un índex del 34% a un altre del 17,1%. La soci-
etat ha entès que sense una formació de qualitat és cada cop més difícil trobar 
una feina de qualitat. La formació continuada com a pràctica habitual comença 
a incorporar-se en el relat de la gent jove. Tot i això, hem de trobar polítiques 
encara més potents per disminuir aquest percentatge. Possiblement, universa-
litzar els estudis postobligatoris de grau mitjà (en el període 16-18) com ja han 
fet alguns països de centre Europa, podria ser una possible solució. Hauria 
d’anar acompanyada d’una política de beques i beques-salaris molt àmplia si 
realment volem que la mesura sigui efectiva.

Inicialment, hauríem de pensar com a tercer objectiu estratègic reduir la taxa 
d’abandonament almenys fins al 10% en els propers cinc anys.

2. Un sistema de qualitat

En la nostra introducció hem manifestat que és absolutament necessari, de 
cara al segle XXI, que grans capes de la població hauran de gaudir d’una forma-
ció de qualitat i generar models d’aprenentatge al llarg de tota la vida. L’eco-
nomia i el sistema productiu no poden afrontar els reptes de la postmoderni-
tat, ancorats en ecosistemes que només privilegien una minoria elitista i no 
faciliten l’accés al coneixement significatiu a la resta de la població.

Els indicadors que hem adjuntat mostren com, de manera pausada però contí-
nua, el nostre sistema ha anat evolucionant cap a una millora notable. Tant els 
indicadors propis de les nostres proves externes com els internacionals (PISA) 
estableixen clarament aquesta evolució.

Tot i això, el nostre sistema està assolint bons nivells per a aquells alumnes si-
tuats en els nivells mitjans en l’escala de rendiment i també en les àrees de 
l’equitat, però no passa el mateix amb els alumnes situats en les àrees pròpies 
de l’excel·lència.

Deixo al marge l’absurd dilema sobre l’abandonament de la llengua castellana 
en el nostre sistema en favor de la llengua catalana. Si analitzem les dades 
d’una i altra competència, es pot observar com a la finalització del sistema obli-
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gatori les diferències en les puntuacions entre ambdues llengües no son esta-
dísticament significatives, i si analitzem les puntuacions absolutes de la darrera 
avaluació (2017), s’observa que la puntuació lleugerament superior correspon 
a la llengua castellana.

El quart objectiu estratègic hauria d’assenyalar la necessitat de consolidar 
aquesta tendència a l’alça i tractar de millorar simultàniament la disminució 
del percentatge d’alumnes situats en la franja baixa de l’escala de rendiment, 
però molt especialment incrementar els de la franja alta. A banda, caldria, en 
les puntuacions internacionals, tractar de mantenir l’increment assolit en la 
darrera versió acostant, d’aquesta manera, les nostres puntuacions a les dels 
sistemes capdavanters d’Europa i dels països de l’OCDE.

3.  Uns estudis de formació professional situats al bell mig de l’impuls 
econòmic, professional i personal de la nostra societat

La formació professional serà el gran repte estratègic del futur més immediat. 
Un sistema productiu avançat requereix d’una FP d’alta qualitat i inserida en el 
sistema econòmic i social del país.

Modificar l’FP i adaptar-la a les exigències de la Declaració de Copenhague 
(2002) i preparada per a donar respostes eficients a les necessitats més ur-
gents necessita alguna cosa més que un canvi de caràcter conjuntural. Reque-
reix d’un canvi total de l’estructura d’aquests estudis i de l’ecosistema que els 
envolta. Catalunya va generar la seva pròpia llei (10/2015 de 19 de Juny) i ara cal 
desplegar-la. Possiblement, l’Agència de Formació i Qualificació Professional, 
contemplada en el marc de la llei, té tots els ingredients tàctics per aconse-
guir-ho.

Aquí hi ha les claus del cinquè i últim objectiu estratègic per tal d’aconseguir 
una FP atractiva, flexible i harmonitzada amb altres models formatius del sis-
tema educatiu, amb el mercat laboral i amb la trajectòria professional de les 
persones.

“Desplegar la Llei i crear l’Agència com a element integrador i dinamitzador 
de tots els agents que operen en l’ecosistema de la formació professional, 
amb l’objectiu estratègic i fonamental de dissenyar una nova estructura glo-
bal per a l’FP per tal de situar-la com a nucli central de la nova formació vincu-
lada a les necessitats socials, laborals i personals, tant de manera inicial com 
al llarg de tota la vida”.
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Abstract

This paper examines the impact of the Catalan 2004 law aimed at increasing public 
childcare coverage for under three years-old on the participation in formal childcare 
for families from different socio-economic backgrounds. To this purpose, it uses the 
Panell de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD) database and exploits the uneven in-
crease in public coverage across counties (comarques). The paper finds that while 
the policy alleviates the socio-economic participation gap between lower- and high-
er-income families, this one persists for certain sub-groups. More specifically, chil-
dren whose parents have low education levels, or those from low-income families 
where the mother works part-time or is in charge of the house and children are sig-
nificantly less likely to participate in formal childcare than their high-income counter-
parts.

Note: The source of all data, figures and tables that refer to the Panell de Desigual-
tats dataset is: PaD (Panel de Desigualtats Socials a Catalunya)- Fundació Jaume Bo-
fill (2002 a 2012). They have been provided by the Fundació Jaume Bofill (FJB).

Acknowledgements: I thank Laura Morato from the Fundacio Jaume Bofill for all 
her support in providing the PaD dataset and answering all my queries and doubts, 
and Juli Carrere Balcells for his support in clarifying dataset-related questions on 
education.

1. Introduction

Socio-economic gaps in cognitive and non-cognitive behaviour start at an early 
age, even before school begins (Francesconi and Heckman 2016). Already at 
the age of three, children from professional families have a wider range of vo-
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cabulary than families in welfare or working-class families (Heckman and Mos-
so 2014). These early life skill gaps can be explained by the importance of early 
years to the development of certain parts of the brain, such as speech produc-
tion or higher cognitive functions (Shonkoff and Phillips 2000). At the same 
time, research also shows that disadvantages experienced at an early stage 
are difficult to be fully overcome at later stages in life (Heckman and Mosso 
2014).

Against this backdrop, policy interventions in early years have been champi-
oned as potential ‘solutions’ to remedy or at least alleviate the deficiency of 
cognitive and non-cognitive skills experienced by some children at early stages 
of the life cycle. Policy interventions can be manifold – ranging from income-en-
hancement policies to parental leave policies, home visits, or non-parental ear-
ly childhood education and care provision – and a growing body of literature is 
gathering evidence on their effectiveness. So far, early childhood education 
and care provision (henceforth childcare provision) seems a promising avenue, 
with research showing quite consistently that expansion of such programmes 
have benefits at school age and beyond in terms of cognitive and non-cogni-
tive outcomes (Heckman and Mosso 2014).

Evidence from small-scale trials conducted in the US, with programmes such as 
the Perry School project and the Carolina Abecedarian project who followed 
children up until beyond their 30s, showed that providing high quality early 
childcare to disadvantaged children had a lasting impact on socio-economic 
outcomes (Almond and Currie 2011). Ruhm and Waldfogel (2011) arrive to the 
same conclusion after reviewing evidence of more universal policies in Europe, 
US, South America and India which provide publicly funded and universal child-
care provision for pre-school children (of varying age, depending on the analy-
sis). As the US evidence suggests, gains are generally largest for those children 
coming from disadvantaged backgrounds, suggesting that the socio-economic 
skills gap can be significantly alleviated if the right programme is put in place.

In Europe, this mounting evidence has gone hand in hand with a new emphasis 
on the implementation of early childhood education and care policies. The 
move is part of a wider overhaul of the welfare state towards the so-called so-
cial-investment state, which aims at going beyond the traditional welfare state 
functions of providing for unemployment, old age, sickness and invalidity, and 
towards preparing individuals at all stages of their life cycle to increase their 
life earnings capacity. In this aspect, early childhood education and care is ca-
tering towards this goal in a twofold way. First, by preventing socio-economic 
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skill gaps to arise at early stages, or by repairing them as soon as possible. Sec-
ond, by making it easier for mothers to enter or re-enter the labour market af-
ter giving birth.

Despite its popularity in EU circles, the social-investment strategy has not been 
unanimously applauded. Critics have emphasised that in some countries so-
cial-investment has shifted resources away from social protection (Cantillon 
2011, Vandenbroucke and Vleminckx 2011), when in fact, the success of the for-
mer depends on the existence of the latter (Esping-Andersen, 2002). More im-
portantly for this paper, the social-investment literature has found that when 
it comes to childcare provision, the middle-income classes tend to be the main 
beneficiaries, with take-up rates for lower-income classes being substantively 
lower (Cantillon 2011, Van Lancker 2015). This effect has received the name of 
the Matthew Effect, coined by the sociologist Robert K. Merton in the late 60s 
and taking its name from the following parable in the Gospel of Matthew: ‘for 
unto everyone that hath shall be given, and he shall have in abundance; but 
from him that hath not shall be taken away even that which he hath’ (Merton 
1968). Vandenbroucke and Vleminckx (2011) identify three conditions for the 
Matthew effect to thrive: a system of childcare provision that favours children 
whose parents work, low public childcare coverage, and high social stratifica-
tion of female labour force participation.

While the existence of a Matthew effect has been widely corroborated, less 
research has been done about the effects of public policy in alleviating it. Giv-
en the link between early-life skills gap and economic and social outcomes lat-
er on in life, and the potential of early childcare provision in alleviating this gap, 
it is crucial to understand what the government can do to increase childcare 
participation of lower-income classes. This paper aims to contribute towards 
this goal by looking at a 2004 government policy in Catalonia that set its mind 
to increase public childcare coverage for under-three years old by 30,000 plac-
es. While an increased public childcare coverage is likely to decrease the Mat-
thew effect, it is not clear a priori whether the effect will be significant, given 
that other factors, such as social stratification of labour force, policy design or 
other demand-related factors (i.e. reasons families may have for not embrac-
ing the policy) may be at play. The question the paper answers is therefore as 
follows: has the 2004 policy of increasing public childcare coverage resulted in 
a significant reduction of the socio-economic participation gap in formal child-
care? The paper aims at highlighting the complexity of the issue of low take-up 
rates among lower-income classes as well as getting a better understanding of 
its potential reasons.
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The next section reviews the 2004 Catalan policy and at the same time it puts it 
within the broader context of childcare provision both in Spain and the Euro-
pean Union. Section 3 describes the data and methods, section 4 presents the 
results, followed by section 5 that shows some robustness checks. Finally, sec-
tion 6 discusses the findings and concludes.

2. Early childhood education and care in Catalonia

The 2004 law approved in Catalonia (law 5/2004, 9 July), stipulated that at the 
end of the 2004-2008 period, at least 30,000 new public childcare settings for 
under-threes had to be created and maintained thereafter, prioritizing disad-
vantaged areas, respecting the territorial equilibrium and taking demand into 
account (Sindic de Greuges 2007). This law was the response to a popular leg-
islative initiative from 2002 that demanded an increase in the number of public 
childcare settings to fulfil the increasing demand (ibid.).

The law was a step forward in emphasising the importance of early childhood 
education and care for under-three year-olds at a time when this area of wel-
fare had been undermined centrally by the right-wing Spanish government. 
Two years earlier, in 2002, the Spanish government had passed a law (LOCE, 
law 10/2002, 23 December) which separated the education for under-three 
year-olds from the rest, emphasising its caring objectives and taking away the 
educational and pedagogical character that had been stipulated in the 1990 
Education Law (LOGSE). The setback, however, would not last, and in 2006, 
the new socialist Spanish government approved a new law (LOE, 2/2006), put-
ting to rest the previous caring character and integrating childcare for under 
three year-olds in the education system.

Early childhood education and care for under-threes is a devolved competency 
from the central government to the regions, who can determine the curricular 
contents for this stage of education, the regulation of its centres and the qual-
ifications of its teachers (Sindic de Greuges, 2007). In Catalonia, part of this 
competency has been further devolved to the municipalities, who can, if they 
want to, set different admission criteria than the ones stipulated by the Cata-
lan government for public settings. Education at this age is not free at point of 
use, and the cost of public childcare setting for under-threes bore by families is 
around €2,000 (numbers from 2007), which is significantly lower than that of 
private settings.
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At the time of the reform in 2004, Catalonia had a participation rate in early 
childhood education and care for under-threes of 29%, slightly below the 33% 
recommended by the EU in its Barcelona targets (European Commission, 2013), 
and way above the Spanish average of 14% (more recent numbers for the year 
2015-16 show Spain’s participation rate to be on average 35%, very similar to 
the Catalan one of 36%). Slightly less than half of childcare provision in Catalo-
nia and Spain was public (for the year 2015-16, 60% was public in Catalonia and 
51% in Spain) (Sindic de Greuges 2007, INE 2018, MECD 2018). Despite faring 
good in European and Spanish terms, the territorial heterogeneity within Cata-
lonia is substantial, and more so for public childcare provision, as the map be-
low suggests. Similarly, the report from the Catalan Ombudsman points at ex-
isting Matthew effects, which we shall discuss in the following sections.

Figure 1. Percentage of under-three year-olds participating in public 
childcare settings, by counties, 2005-2006

Source: Sindic de Greuges 2007, their own elaboration based on data from the Catalan 
Department for Education and the Census.
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3. Data description and empirical strategy

3.1. Data

The paper uses the Panell de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD) - the Social 
Inequalities Panel in Catalonia survey, in English – which is a representative lon-
gitudinal survey that follows up to 1,991 households and 5,785 individuals from 
2001-02 to 2012. All members of the household aged 15 and over are inter-
viewed over a wide range of social and economic issues, and information on 
younger children is asked to the parents. Therefore, we are able to know 
whether children younger than 3 years-old are attending formal childcare, and 
we have information on parental education and income, working patterns and 
other demographic variables of interest.

There are 1,158 children in the sample, with a combination of children who are 
observed more than once and a maximum of three times, and children who 
are only observed one year, due to their families dropping out of the panel or 
being interviewed only once (if, say, they were 2 years old when the family was 
first interviewed). The latter option is possible since the sample was enlarged 
four times, in 2007, 2008, 2009 and 2011. Overall there are around 60% of fami-
lies for whom we have a short panel (on average, the panel lasts for less than 
two waves), and 40% for whom we have cross-sectional data.

The paper’s dependent variable is a dummy for participation in formal child-
care, which takes value 0 if the children does not engage in any type of formal 
childcare and 1 if otherwise. This is provided directly by the dataset. The two 
main independent variables are family income level and public childcare cover-
age. Family income is provided by the dataset and I have categorised it by quin-
tiles. Income in the lowest quintile ranges from €0 to €18,000, the second quin-
tile from €18,001 to €25,250, the third from €25,251 to €34,880, the fourth from 
€34,881 to €45,650 and the highest quintile comprises all income from €45,651 
onwards. In the robustness checks, mother’s and father’s income are used in-
stead of family income, also categorised by quintiles.

Information on the levels of public childcare coverage from 2002 until 2012 is 
taken from the Census in Idescat dataset (Institut d’estadistica de Catalunya 
2018) and the Catalan Department for Education (Departament d’Ensenya-
ment 2018). The latter contains county and yearly information on the number 
of children attending Early Childhood Education and Care (Educacio Infantil, 
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Primer cicle), and the former contains yearly data on the number of children 
aged 0-2 years old. These two datasets are combined to get the yearly percent-
age of public (and private) childcare attendance, which results from the ratio 
between the number of children aged 0-2 years old attending formal childcare 
over the total number of children of the same age. We then use it as proxy for 
public childcare coverage.

It could be argued a priori that this ratio - the percentage of attendance - might 
be in line with the demand for education at this age range, and as a conse-
quence, coverage rates are not the same as attendance rates, with the former 
being much higher, given that all families who want to bring their children to 
nursery can do it. However, as a report by the Catalan Ombudsman highlights, 
most of the counties in Catalonia suffer from a deficit in the supply of childcare 
for children aged 0-2 years old, and in those counties were supply is abundant 
and demand is reduced (mostly rural areas in the Pyrenees), the percentage of 
childcare attendance is of 50% of all children aged 0-2 years old, suggesting 
that any percentage below this cannot be considered as coverage being com-
plete (Sindic de Greuges 2007).

A number of controls are added at parental, household, mother and child level, 
as well as some institutional controls. The education variable displays the high-
est level of education attained at a household level, and there are 5 categories: 
no education/primary/first cycle of secondary education, second cycle of sec-
ondary education, secondary vocational education, post-secondary but not 
tertiary education, and university education. It was necessary to include no ed-
ucation, primary and first cycle of secondary education as one single category 
due to the small number of observations. The working status of the mother 
and father is included separately, with categories being full-time workers, part-
time workers, unemployed, in charge of house chores and children, and other. 
Also included is the age of the mother, age and sex of the child, the number of 
siblings and the size of town, the latter ranging from rural, to rural dense and 
urban. Unfortunately, the number of parents in the household and whether 
grandparents live in the household could not be included, since there were 
only a handful of observations with single parents and with grandparents liv-
ing in the household. The level of private childcare coverage is also included, 
with data coming from the same exact sources as the data on public childcare 
coverage. Finally, county (comarca) dummies and a time trend are also includ-
ed.
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Table 1 below shows the descriptive statistics for all variables above-men-
tioned. Participation in childcare is around 30%, which is in line with the aver-
age at Catalonia’s level, public childcare coverage is slightly less than 20%, 
above that of private coverage, which amounts to 16%. Household income is 
divided in quintiles, with the lowest quintile comprising incomes below €18,000 
and the highest quintile those above €45,651. It is apparent from the income 
descriptive statistics that mothers income is lower than that of fathers, with 
the lowest quintile for mothers comprising those incomes below €430, which 
compares to €1,000 for fathers, and the highest quintile including incomes of 
€1,600 and above for mothers and €2,100 for fathers. Most fathers work full-
time, while only half of the mother’s sample works full-time. This number in-
cludes mothers who are on maternity leave but have a full-time contract. Ap-
proximately the same proportion of mothers work on a part-time basis or 
report being in charge of household and children, and finally, 8% of mothers in 
the sample are unemployed. When it comes to education, half of the sample 
have a joint parental education where at least someone in the sample has a 
university degree. The other half are distributed between other education lev-
els, with second cycle of secondary education being the one with the lowest 
percentage of parents (only 7%). Most of the sample has either no siblings or 
one to two siblings, with only 9% of the sample with three or more siblings. The 
average maternal age is 34 years old and the average child age is higher but 
close to one. Finally, most of the families in the sample – around 70%- live in ur-
ban areas.

Table 1. Descriptive statistics

Dependent variables Mean s.d. 

Participating in formal childcare 0.33 -

Independent variables Mean s.d. Independent variables Mean s.d.

Public childcare coverage 18.85 9.71 Mother’s income

Household income <€430 0.20 -

<€18,000 0.22 - €431 - €825 0.20 -

€18,001 - €25,250 0.18 - €826 - €1,200 0.21 -

€25,251 - €34,880 0.20 - €1,201 - €1,600 0.20 -

€34,881 - €45,650 0.20 - €1,601 + 0.19 -

€45,651 + 0.20 -
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Father’s income

<€1,000 0.21 -

€1,001 - €1,320 0.19 -

€1,321 - €1,700 0.20 -

€1,701 - €2,100 0.20 -

€2,101 + 0.20 -

Controls Mean s.d. Controls (cont’d) Mean s.d.

Highest education of couple/
single parent

Num. siblings of child in 
household

No education, primary, 1C 
secondary

0.11 - No siblings 0.46 -

2C Secondary 0.07 - From 1 to 2 siblings 0.42 -

Secondary-vocational 0.15 - 3 or more siblings 0.09 -

Post-secondary – non-tertiary 0.17 - Age mother at interview 33.9 4.75

University level 0.50 - Child age in months 1.26 0.72

Working status mother Size of town

Full-time 0.50 - Rural 0.20 -

Part-time 0.20 - Rural dense 0.12 -

Unemployed 0.08 - Urban 0.68 -

Housewife 0.17 - Private childcare coverage 15.96 6.40

Working status father

Full-time 0.91 -

Part-time 0.02 -

Unemployed 0.05 -

Househusband 0.02 -

Given our interest in the impact of the increase in public coverage on participa-
tion in formal childcare, the figure below summarises this information, by time 
periods. It shows that the percentage of children in formal childcare increases 
from less than 25% to around 35% during the time period in which the govern-
ment rolled-out the policy aimed at increasing coverage. In the following peri-
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od up to 2010 the percentage of households with 0 to 2 year olds participating 
in formal childcare kept increasing until reaching 40%, to then decrease to 35%, 
coinciding with the austerity period. The level of public childcare coverage fol-
low a similar trend during these periods, with growth overall even in the latter 
period (2011-12), although less pronounced.

Figure 2. Percentage of household using formal childcare arrangements, 
and level of public childcare coverage, by time periods
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Nevertheless, heterogeneity of participation in childcare in terms of income 
and counties persists. Figure 3 below shows that there is indeed a difference in 
participation between low incomes (lowest and second quintiles) and high in-
come (the rest) across all periods. And the map in section 2 has also shown 
that the figures above conceal a high level of heterogeneity across counties.
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Figure 3. Percentage of children participating in formal childcare, by family 
income levels and time period
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3.2. Empirical strategy

Empirically, we can formalise the relationship between public childcare cover-
age, income and the probability of a child to participate in formal childcare as 
follows:

(1)  P(Ych =1) = α + β1Pubcovct + β2incomeh + β3 Pubcovct*incomeh + β4Xi,j,ch,c + tt + 
µc + e

where Ych refers to the likelihood of the child to participate in formal childcare, 
Pubcov is the level of public childcare coverage in each county (c) and year (t) 
and incomeh is the family income. Public childcare coverage and income are in-
teracted to understand the effects of an increase in coverage for each so-
cio-economic group. Xi,h,ch,a includes a set of characteristics from the mother (i), 
the father (j), and the child (ch), stated in the descriptive statistics, as well as 
the level of private childcare coverage in percentage (at county level). tt is a 
time trend and county dummies (c) are also included. The errors are robust 
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and clustered at the province level. This is because, despite introducing county 
dummies, there is still the possibility that there is within-province cross-county 
correlation of the regressors and errors (Cameron and Miller, 2015).

The paper’s aim is to identifying the effect of an increase in public childcare 
coverage on the formal childcare participation rates of children from different 
socio-economic backgrounds. Ideally, a difference-in-difference strategy 
would allow for a good identification of a policy effect. However, in this case, it 
is not possible to use it, first, because the policy does not have a cut-off date; 
instead it was rolled-out progressively and unevenly across counties. Second, 
there is no control group – all families with 0 to 2 years-old can access public 
childcare places.

The strategy adopted is one that tries to control for other potential sources 
that can be confounded with the increase in public childcare coverage. First, 
the analysis includes county dummies, so that the coefficients are estimated 
within each county. In this way, we make sure that the effect that we see is not 
the effect of different public childcare coverage levels in different counties, 
but rather, the increase in public childcare coverage within a certain county. 
Second, we include a time trend. This is because it is plausible that during the 
decade for which we carry out the analysis, the participation to formal child-
care changes, say, because of higher female labour force participation rates, or 
because of changing norms, or due to any other variable that may follow a lin-
ear trend across time. The chosen strategy does not deal with problems of re-
verse causality – participation in formal childcare driving increase in public cov-
erage - and does not fully deal with the problem of omitted variable bias. 
Having said that, given that it is the first study of this kind, I believe the added 
value is still very significant.

4. Results

Table 2 below presents the main results. All regressions show the average mar-
ginal effects of our main independent variables – an increase in public child-
care coverage and family income - on the probability of attending formal child-
care arrangements. Model 1 shows the effect of the main independent 
variables, with no interactions and no controls. Model 2 interacts the two main 
variables, model 3 adds socio-economic controls and model 4 adds demo-
graphic and institutional controls. All models include a time trend and county 
dummies.
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The results in model 1 show that an increase of ten percentage points in public 
childcare coverage increases the probability of attending nursery by 9%, and, 
as expected, the family income variable indicates the existence of a Matthew 
effect, with lower income families (in the lowest and second quintile) being 
between 15-22% less likely of attending nursery than the families in the highest 
income quintile. When the interaction between income and public childcare 
coverage is added, it shows that the effect of an increase in public childcare 
coverage on the probability of attending nursery is slightly higher for the low-
est quintile than for the rest of quintiles. An increase in ten percentage points 
coverage leads to an increase in probability of attending nursery of 11% for the 
lowest quintile and around 8-9% for the other quintiles, with the effect being 
stable as we add several controls.

With regard to the effect of our socio-economic control variables, the direc-
tion of the effects are as expected, with lower education levels being associat-
ed with lower nursery attendance – albeit not in a statistically significant way, 
and part-timers, unemployed and house-carers being significantly less likely to 
send their children to nursery. From the demographic controls, the age of child 
is, as expected, strongly associated with an increase in the probability of at-
tending nursery, and so is living in an urban area, although the effect is barely 
statistically significant. Having siblings doesn’t seem to affect the probability 
of attending nursery in a significant way, and this might be related to the fact 
that the children in our sample are between 0-2 years old, probably too young 
for older siblings to be left in their charge. With regard to the private childcare 
coverage at county level, it has a high correlation with that of the time trend, 
and thus the effect is lost when adding the latter variable. The goodness of fit 
of the model seems to be good, with an R-squared around 30%.

Table 2. Average marginal effects of Public childcare coverage and income 
level on the probability of attending formal childcare arrangements.

(1) (2) (3) (4)

Public childcare coverage

Average income level 0.009

(0.004)***

Lowest quintile 0.010 0.013 0.011

(0.003)*** (0.003)*** (0.004)***

Second quintile 0.010 0.010 0.009
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(0.004)*** (0.005)** (0.004)**

Third quintile 0.008 0.008 0.008

(0.006) (0.004)** (0.004)*

Fourth quintile 0.008 0.007 0.008

(0.003)** (0.002)*** (0.002)***

Highest quintile 0.011 0.010 0.009

(0.006)** (0.004)** (0.005)*

Family income level

[base: highest quintile]

Lowest quintile -0.224 -0.221 -0.122 -0.115

(0.052)*** (0.052)*** (0.049)** (0.045)**

Second quintile -0.147 -0.143 -0.087 -0.083

(0.036)*** (0.035)*** (0.038)** (0.043)*

Third quintile -0.049 -0.048 -0.025 -0.050

(0.037) (0.042) (0.019) (0.030)*

Fourth quintile -0.019 -0.019 -0.011 -0.003

(0.019) (0.006)*** (0.015) (0.009)

Highest education level

[base: university level]

None, primary, secondary 1C -0.061 -0.064

(0.052) (0.045)

Secondary 2C -0.023 -0.035

(0.071) (0.064)

Vocational education -0.008 -0.015

(0.033) (0.042)

Post-secondary – no tertiary 0.077 0.069

(0.031)** (0.028)**

Working status mother

[base: full time]
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Part-time 0.010 -0.021

(0.010) (0.012)*

Unemployed or inactive -0.206 -0.211

(0.075)*** (0.061)***

Housewife -0.220 -0.227

(0.049)*** (0.044)***

Working status father

[base: full time]

Part-time -0.233 -0.233

(0.055)*** (0.080)***

Unemployed or inactive 0.041 -0.009

(0.100) (0.069)

House-husband -0.085 -0.035

(0.070) (0.044)

Age mother 0.001

(0.002)

Number of siblings

[base: none]

One 0.031

(0.040)

Two 0.002

(0.059)

Three or more 0.037

(0.101)

Age of child 0.279

(0.018)***

Sex of child -0.000

[base: male] (0.012)

Size of town
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[base: rural]

Rural dens -0.034

(0.065)

Urban 0.033

(0.019)*

Private childcare coverage 0.005

(0.003)

County dummies Yes Yes Yes Yes

Time trend Yes Yes Yes Yes

N 1,145 1,145 1,099 1,099

Pseudo-R2 0.08 0.09 0.13 0.32

Note: Logistic regressions, with robust clustered standard errors at province level, county (comarca) 
dummies and a time trend. Column 1 includes the variables nursery public coverage and family income 
levels. Columns 2 to 4 include the two main variables, public coverage and income levels, and its 
interaction. Column 3 includes socio-economic controls, and column 4 socio-economic and 
demographic controls. * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01

So far, Table 2 has suggested that while the Matthew effect is present at aver-
age coverage levels (model 1), the increase in public childcare coverage posi-
tively and significantly affects the probability of attending nursery for low in-
come families (as well as high income ones). The question is whether this 
effect is large enough to erase the Matthew effect; i.e. whether with increas-
ing coverage, low income families are equally or similarly likely to attend nurs-
ery than families in the highest income quintile. This is what Table 3 below 
shows. It presents the average marginal effects of income on the probability 
of attending nursery, and it does so for different levels of public childcare cov-
erage. It is clear from the table that at a coverage level of 10%, families in the 
lowest quintile are less likely to attend nursery. More specifically, they are 13% 
less likely to do so than their counterparts in the highest income quintile. This 
difference continues up until public coverage reaches 25%. From then onwards, 
both the coefficients and the significance level decrease, and so at around 40% 
public childcare coverage, families in the lowest quintile are on average 3% less 
likely to attend nursery than their highest quintile counterparts, with the ef-
fect not being statistically significant. The table also shows that at low public 
coverage levels the Matthew effect only exists for families in the lowest quin-
tile, with the second and third quintiles exhibiting certain differences in at-
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tending childcare compared to the highest quintiles, but ones that are not sta-
tistically significant (or only at 10% significance level).

Table 3. Average marginal effects of income on the probability of 
participating in formal childcare, for different levels of public coverage. Base 

category: highest income quintile

Public childcare coverage

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Level of income

Lowest 
quintile

-0.135 -0.127 -0.114 -0.097 -0.077 -0.055 -0.032

(0.060)** (0.049)*** (0.046)** (0.053)* (0.069) (0.087) (0.105)

Second 
quintile

-0.086 -0.085 -0.082 -0.078 -0.072 -0.066 -0.058

(0.063) (0.048)* (0.043)* (0.054) (0.076) (0.101) (0.127)

Third quintile -0.047 -0.048 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.049

(0.052) (0.039) (0.028)* (0.028)* (0.039) (0.056) (0.073)

Fourth 
quintile

0.004 0.000 -0.004 -0.008 -0.011 -0.015 -0.019

(0.022) (0.009) (0.012) (0.028) (0.045) (0.062) (0.077)

Highest 
quintile

Base category

Note: Logistic regressions, with robust clustered standard errors at province level, county (comarca) 
dummies, a time trend and full controls. The table shows the average marginal effects of income levels 
on the probability of participating in formal childcare for different levels of public coverage, compared 
to the highest income level. N=1,099. * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01

4.1. Heterogeneity effects

This section examines the possibility that the results above conceal some dif-
ferences in formal childcare participation amongst the families in the lower 
quintiles. This concern is driven by the existence of high heterogeneity in both 
education levels and maternal working patterns for the low income families, 
shown in Figures 4 and 5 below. Figure 4 presents the joint parental highest 
education level by income quintile, and it is evident from the figure that while 
from the third quintile onwards more than half of the observations have a uni-
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versity degree, the lowest and second quintile’s levels of education are more 
heterogeneous, with a non-negligible percentage having university education 
as well. A similar trend, albeit less pronounced, happens when we look at ma-
ternal working patterns in Figure 5. In there it is clear that working full-time is 
the norm from the third quintile onwards, but once again, the lower quintiles 
exhibit a higher heterogeneity of working patterns, especially the lowest quin-
tile (most fathers in the sample worked full-time, but the same cannot be said 
about the mothers, hence the focus on maternal working patterns).

Figure 4. Parents’ education level, by income groups
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Figure 5. Mother’s working pattern, by income groups

0
.2

.4
.6

.8

Pe
rc

en
ta

ge
 o

f m
ot

he
rs

 fo
r e

ac
h 

w
or

ki
ng

 a
rr

an
ge

m
en

t

Lowest quin�le Second quin�le Third quin�le Fourth quin�le Highest quin�le

Full-�me Part-�me

Unemployed Housewife

Other

Based on this heterogeneity, this section hypothesises that an increase in pub-
lic childcare coverage may increase participation of lower income families con-
ditional on their education or working patterns. There are several reasons for 
higher levels of education to lead to higher participation in early childhood edu-
cation and care in children’s early years. First, educational attainment is associ-
ated with higher opportunity costs of not working (see for example Boeri and 
Ours 2013:209). Second, education is also linked with less traditional gender 
roles orientations, with highly-educated parents having more egalitarian atti-
tudes towards women (Harris and Firestone 1998, Thornton, Alwin and Cam-
burn 1983). Finally, highly educated parents have higher awareness of public 
childcare schemes as well as better information on the positive effects of early 
socialisation in nursery settings than lower educated parents (Bennett 2012).

With regard to the role of maternal working patterns, the literature on social 
investment is clear on the role of social stratification of the labour market on 
the Matthew effect, arguing that one of the key reasons for its existence is the 
fact that in lower income families mothers are less likely to work full-time than 
middle-income mothers. Given that early childhood education and care is not 
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compulsory, this makes it less likely for the former group of mothers to bring 
their children to formal childcare arrangements.

Education heterogeneity

With this in mind, Table 4 shows, first, the effects of an increase in public child-
care coverage for different combinations of income and education (Panel A), 
and second, how these effects impact the Matthew effect, for each combina-
tion of income and education (Panel B). In this table, low income families refer 
to families in the lowest and second quintile, and low education includes voca-
tional education, education at secondary and primary level and no education. 
The aggrupation of income levels and education levels was done because 
there were not enough observations to interact each level of education with 
each level of income. However, different groupings of education and income 
have been tested, and results (not shown) are robust.

Table 4. Average marginal effects. Income and education interacted

Panel A: Average Marginal Effects of an increase in public childcare coverage for different levels of income and 
education

Different levels of income and education

Low income High income

Δ Public childcare places

Low education 0.009 -0.000

(0.003)*** (0.003)

High education 0.012 0.010

(0.005)** (0.004)**

Panel B: Average Marginal Effects of income and education levels for different levels of public childcare coverage

Public childcare coverage

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Level of income & education

Low income

Low education -0.115 -0.124 -0.130 -0.135 -0.137 -0.136 -0.134

(0.052)** (0.037)*** (0.024)*** (0.027)*** (0.044)*** (0.066)** (0.087)

High education -0.072 -0.068 -0.061 -0.052 -0.041 -0.030 -0.019
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(0.034)** (0.037)* (0.047) (0.060) (0.075) (0.089) (0.101)

High income

Low education 0.036 -0.014 -0.067 -0.121 -0.175 -0.229 -0.282

(0.025) (0.029) (0.046) (0.067)* (0.089)** (0.110)** (0.130)**

High education Base category

Note: Logistic regressions, with robust clustered standard errors at province level, county (comarca) 
dummies, a time trend and full controls. Low income includes lowest and second income quintiles; low 
education includes secondary level, vocational level or below. Results do not vary substantively when 
lower income includes up to the fourth quintile (not shown). N=1,100. N by group: Low-income, low-
educated: 257 obs. Low-income, high-educated: 207 obs. High-income, low-educated: 122 obs. High-
income, high-educated: 572 obs. * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01

Panel A shows that an increase in public childcare coverage has an effect on all 
combinations of income and education with the exception of high-income and 
low-educated families. This, together with the results in Panel B gives us more 
information on the consequences for the Matthew effect. At low levels of cov-
erage, income seems to be the relevant variable, with those families in lower 
income levels being between 7-12% less likely to attend nursery than their 
high-income, highly-educated counterparts (the base category). As public cov-
erage increases, the Matthew effect persists for low-income families with low 
education. Note that Panel A suggested that this group did react to an increase 
in public childcare coverage. However, the difference with the high-income, 
high-educated is not reduced since this latter category also reacts similarly to 
the increase in coverage. Conversely, the Matthew effect is significantly re-
duced for the low-income, high-educated group. As stated above, these ones 
start with a significant Matthew effect – albeit one that is much lower than 
their low-income, low-educated counterparts. Their stronger reaction to the 
increase in coverage - of 12% for a ten percentage point increase in public cov-
erage - together with their lower initial Matthew effect implies that their par-
ticipation to formal childcare increases to the point that resembles that of the 
high-income, high-educated group, therefore eroding the Matthew effect.

Even more interesting is what happens to the high-income, low-educated 
group. These ones started with a similar participation rate to formal childcare 
than the high-income, high-educated group, evidencing that at low coverage 
rates, income explained differences in participation rates. However, as public 
childcare coverage increases, their behaviour does not change. Indeed, Panel 
A shows that their reaction to the increase in coverage is null, both economi-
cally and statistically. As Panel B shows, this implies that there is a creation of a 
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Matthew effect, with the high-income, low-educated group being slightly less 
than 20% less likely to attend nursery at 30% public coverage (level of coverage 
recommended by the EU). These results suggest that when public coverage is 
higher, what matters is more education levels than income levels, with families 
with lower education showing signs of participating significantly less in formal 
childcare arrangements.

Working patterns heterogeneity

Table 5 turns our attention to potential heterogeneity related to maternal 
working patterns. The Table is organised in the same way as Table 4, with Pan-
el A showing the effects of an increase in public childcare coverage for differ-
ent combinations of income and working patterns, and Panel B looking at how 
these coefficients impact the Matthew effect for each combination of income 
and working patterns, comparing them to the base category: high-income, full-
time group of families. The only difference is that in this table, low-income 
groups refer to the lowest income quintile. Indeed, when we add the second 
quintile to the category ‘low income’ (not shown), all effects fade away, sug-
gesting that maternal working patterns are relevant to explain formal child-
care participation only for the lowest income quintile.

Table 5. Average marginal effects. Income and working patterns interacted

Panel A: Average Marginal Effects of an increase in public childcare coverage for different levels of income and 
working patterns

Different levels of income and working patterns

Low income High income

Δ Public childcare coverage

Full-time 0.016 0.011

(0.006)*** (0.006)*

Part-time 0.002 0.011

(0.006) (0.007)

Unemployed 0.013 0.012

(0.009) (0.005)**

Housewife 0.007 0.017

(0.002)*** (0.003)***
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Panel B: Average Marginal Effects of income and working patterns for different levels of public childcare coverage

Public childcare coverage

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Level of income & working patterns

Low income

Full-time -0.101 -0.080 -0.054 -0.025 0.005 0.032 0.056

(0.075) (0.059) (0.044) (0.045) (0.062) (0.085) (0.104)

Part-time -0.041 -0.083 -0.126 -0.169 -0.212 -0.254 -0.294

(0.020)** (0.024)*** (0.029)*** (0.034)*** (0.041)*** (0.050)*** (0.060)***

Unemployed -0.302 -0.322 -0.318 -0.283 -0.219 -0.138 -0.052

(0.051)*** (0.051)*** (0.074)*** (0.115)** (0.162) (0.199) (0.213)

Housewife -0.288 -0.315 -0.334 -0.342 -0.337 -0.320 -0.293

(0.055)*** (0.037)*** (0.025)*** (0.034)*** (0.058)*** (0.087)*** (0.116)**

High income

Full-time Base category

Part-time -0.019 -0.019 -0.019 -0.018 -0.017 -0.016 -0.015

(0.034) (0.019) (0.018) (0.036) (0.056) (0.076) (0.093)

Unemployed -0.226 -0.229 -0.221 -0.204 -0.178 -0.146 -0.111

(0.077)*** (0.073)*** (0.062)*** (0.041)*** (0.017)*** (0.031)*** (0.063)*

Housewife -0.241 -0.232 -0.203 -0.157 -0.099 -0.039 0.018

(0.010)*** (0.024)*** (0.056)*** (0.086)* (0.111) (0.131) (0.144)

Note: Logistic regressions, with robust clustered standard errors at province level, county (comarca) 
dummies, a time trend and full controls. Low income includes the lowest income quintile. Results vary 
substantively when lower income includes other quintiles than the lowest, with the Matthew effect 
disappearing for all working patterns (not shown). This suggests that working patterns are relevant to 
explain nursery attendance only for the lowest income quintile. N=1,050. N by group: Low-income: Full-
time: 62 obs, part-time: 39 obs, unemployed: 32, housewives: 100. High-income: Full-time: 517 obs, part-
time: 194 obs, unemployed: 61 obs, housewives: 90 obs. * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01

Panel A’s coefficients show that, of all groups, part-timers and housewives 
within the low-income groups are the ones reacting less to an increase in pub-
lic coverage, between 2-7% for a ten percentage point increase in coverage. 
This compares to 11-17% for the other groups. Panel B interprets these numbers 

001-376 ponenciasEIX7.indd   265 11/07/2018   10:59:43



266

Increasing public childcare coverage in Catalonia: an effective solution to reduce...

in terms of Matthew effects. Income seems to matter greatly when coverage 
is low, since regardless of the maternal working patterns, all low-income 
groups show a lower probability of engaging in formal childcare arrangements 
than the base category (although that of full-timers has a larger standard er-
ror). However, when coverage increases, low-income full-timers manage to 
substantively narrow the gap with their high-income, full-timer counterparts 
(the base category). This is not the case of part-timers and housewives, who 
see as their differences in participation in formal childcare either increases or 
persists at the same high level (much cannot be said about the unemployed 
group, as the significance of the coefficients decreases but it is still rather high, 
suggesting they are rather imprecise).

Interestingly enough, part-timers and housewives in high-income families ex-
hibit a very different behaviour from their counterparts in low-income families. 
Part-timers are very much alike full-timers when it comes to participation in 
formal childcare, regardless of the level of coverage. This matches with the 
similar coefficients and significance level for full- and part-timers, high-income 
groups in Panel A. With regard to housewives, these ones start off with a big 
gap in participation levels compared to the full-timers, high-income groups, 
but it gradually disappears. These results show that both income and work-
ing-patterns matter and, more specifically, they suggest that part-timers and 
housewives in low-income groups might be a different lot from their counter-
parts in high-income groups. (This cannot be said about the unemployed, since 
both low- and high-income unemployed exhibit high gaps in participation com-
pared to high-income full-timers).

Therefore, from these results it could be implied that within the low-income 
families, the ones leading on the Matthew effect are those families in which 
the mother either works part-time or is in charge of the house and children. 
Nevertheless, being a part-time worker or a housewife is not per se a problem 
when it comes to participation in formal childcare, since those part-timers and 
housewives in high-income families are as likely as their full-timer counterparts 
to bring their children to formal childcare arrangements. Arrived at this point, 
a word of caution is in order. As the note in Table 5 states, the number of ob-
servations for each group in the table is sometimes lower than 100 observa-
tions.

In the quest of trying to understand more why part-timers and housewives 
from different income levels might behave differently, I venture that educa-
tion or number of hours worked (for part-timers) may differ. Figure 6 shows 
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some evidence that this may be the case. When analysing the education level 
of part-time mothers in both income groups, one can observe that around 60% 
of those in high-income groups have a university degree, whereas the percent-
age is less than 40% for those in low-income groups. A similar pattern is seen 
with housewives, although the trend is not that marked. The number of work-
ing hours for part-time mothers in high-income families are also higher than for 
those mothers in low-income groups, although the difference is not extreme.

Figure 6. Education and number of hours worked as potential causes of 
heterogeneity between low-income and high-income part-timers and low-

income and high-income housewives
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Note: Upper-left: the figure shows the education levels of part-time working mothers, for low-income 
and high-income families. Upper-right: the figure shows the education levels of housewives, for low-
income and high-income families. Bottom-left: the figure shows the number of hours of part-time 
working mothers, for low-income and high-income families.
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5. Robustness checks

In this section, some robustness checks with reference to the dependent, in-
dependent variables, sample and methods are carried out. Table 6 summarises 
the results.

Table 6. Robustness checks. Average marginal effects

Panel A: Average marginal effects of public childcare coverage, by income levels. Different specifications

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Public childcare places

Lowest 
quintile

0.011 0.008 0.011 0.013 0.009 0.008 0.008 0.003

(0.004)*** (0.005) (0.003)*** (0.002)*** (0.003)** (0.007) (0.010) (0.002)

Second 
quintile

0.009 0.002 0.007 0.005 0.009 0.000 0.005 0.005

(0.004)** (0.006) (0.004)* (0.004) (0.006) (0.005) (0.009) (0.004)

Third 
quintile

0.008 0.002 0.006 0.012 0.015 0.005 0.015 -0.005

(0.004)* (0.010) (0.004) (0.005)** (0.002)*** (0.002)*** (0.010) (0.004)

Fourth 
quintile

0.008 -0.001 0.007 0.008 0.007 0.005 0.009 -0.005

(0.002)*** (0.006) (0.001)*** (0.007) (0.007) (0.006) (0.010) (0.003)*

Highest 
quintile

0.009 -0.000 0.006 0.008 0.007 0.010 0.007 -0.005

(0.005)* (0.008) (0.005) (0.006) (0.004)* (0.005)** (0.010) (0.004)

Panel B: Average marginal effects of income, by levels of public childcare coverage. Different specifications

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Lowest quintile [base: highest quintile]

Public childcare coverage

10% -0.135 -0.288 -0.179 -0.032 -0.117 -0.098 -0.010 -0.176

(0.060)** (0.064)*** (0.069)*** (0.075) (0.057)** (0.039)** (0.120) (0.054)***

15% -0.127 -0.265 -0.161 -0.011 -0.111 -0.108 -0.004 -0.135

(0.049)*** (0.025)*** (0.059)*** (0.073) (0.035)*** (0.033)*** (0.099) (0.052)***

20% -0.114 -0.229 -0.138 0.015 -0.103 -0.118 0.001 -0.095
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(0.046)** (0.019)*** (0.058)** (0.079) (0.018)*** (0.046)*** (0.091) (0.065)

25% -0.097 -0.177 -0.112 0.042 -0.094 -0.126 0.006 -0.053

(0.053)* (0.057)*** (0.067)* (0.093) (0.032)*** (0.071)* (0.098) (0.086)

30% -0.077 -0.104 -0.083 0.071 -0.082 -0.133 0.012 -0.012

(0.069) (0.112) (0.083) (0.111) (0.059) (0.100) (0.117) (0.110)

35% -0.055 -0.014 -0.053 0.099 -0.069 -0.138 0.017 0.030

(0.087) (0.185) (0.100) (0.131) (0.089) (0.131) (0.145) (0.135)

40% -0.032 0.088 -0.023 0.124 -0.055 -0.141 0.022 0.072

(0.105) (0.262) (0.118) (0.152) (0.119) (0.161) (0.177) (0.159)

N 1,099 587 922 1,099 1,099 1,099 1,110 569

Num. 
groups

639

Pseudo-R2 0.32 0.26 0.27 0.33 0.33 0.32 0.46 0.28

Note: Logistic regressions, with robust clustered standard errors at province level, county (comarca) 
dummies and a time trend. Model 1: full model (Table X, column 4). Model 2: restricted sample of 
children aged 0 to 1. Model 3: restricted sample of children aged 1 to 2. Model 4: Variable income is 
mother’s income. Model 5: Variable income is father’s income. Model 6: Private coverage is used 
instead of public coverage. Model 7: Model with FE. Model 8: Model alleviating attrition problems. * 
p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01

Model 1 in Table 6 is the full model, to which all other models shall be com-
pared. Model 2 and 3 restrict the sample to children aged 0 to 1 years old and 1 
to 2 years old, respectively. This is to see whether the effect of increasing pub-
lic childcare coverage is restricted to a certain age range. The results in Panel A 
show that, indeed, the effect of increasing coverage is mostly significant in 
families with older children, although we cannot discard that this is due to low-
er number of observations for families with younger children. Indeed, Panel B 
suggests that the Matthew effect for children aged 0 to 1, whilst it starts being 
higher than that of children aged 1 to 2 at low levels of public coverage, it ends 
up disappearing in a similar fashion than that of children aged 1 to 2 years old. 
Therefore, I conclude that, while the effect of increasing coverage is more pre-
cisely estimated and slightly larger for families with older children, it is not the 
case that families with younger children do not benefit from an increase in 
public childcare coverage.

Model 4, 5 and 6 focus on the main independent variables. Model 4 and 5 sub-
stitute the family income variable with mother’s and father’s income, respec-
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tively. The effects of an increase in coverage, shown in Panel A, suggest that 
there is not much difference between taking the father’s or the mother’s in-
come. However, in Panel B it can be seen that the Matthew effect exists when 
father’s income is taken into account. The results with father’s income are very 
similar to those of the full model (model 1). In model 6, the increase in private 
coverage is analysed, as opposed to that of public coverage. I posit that maybe 
it is the effect of coverage – either private or public – which has a positive ef-
fect on participation in formal childcare. Middle-income and high-income class-
es may hold a preference for private settings, which, if increased in their num-
ber, may free spaces up for families with lower income. In the face of the 
results in model 6, this hypothesis doesn’t seem to hold. Panel A shows that an 
increase in private coverage mostly affects the highest quintile in an significant 
way – both economically and statistically speaking. The effect for the lowest 
quintile is also rather large, but very imprecise. Indeed, a look at Panel B shows 
that the Matthew effect not only does not decrease, but it rather increases 
and becomes less precise (with larger standard errors). This however can be 
due to the relationship that the existence of private and public settings have in 
Catalonia, with an increase in one usually associated with a decrease in the 
other (the correlation is of a magnitude of -60%). We cannot therefore con-
clude that an increase in private settings has the same effect as an increase in 
public settings. Nevertheless, it would be interesting for further research to 
carry out analyses on the effect of an increase in private settings.

Models 7 and 8 carry out some robustness checks associated with the meth-
ods. As the section on descriptive statistics showed, there are quite a lot of 
children – around 60% - who are observed for at least twice. This means that, if 
there are omitted variables correlated to our covariates, errors may be cor-
related between some observations, biasing the results. A potential solution is 
to carry out the analysis using individual fixed effects, which is what Model 7 
does. Unfortunately, the fixed effects model has its own problems. When the 
panel is short – as this one is, with observations being repeated twice or, in rare 
occasions, three times – and the variation of the regressors of interest is most-
ly cross-sectional rather than from one year to the other, estimates can be very 
imprecise and have large standard errors. Indeed, this is what we see in the re-
sults of Model 7. In Panel A, the coefficients are not so different from those in 
the full model, but they all have very large standard errors. Panel B’s coeffi-
cients are rather different from those in the full model and suffer from very 
large standard errors. This is understandable, given that the main independent 
variables, family income (in categories) and public coverage, are not likely to 
vary that much between two years. Moreover, we are mostly interested in as-
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sessing whether the response to the policy is different depending on the so-
cio-economic status of the family, which almost implies that we are interested 
in how different families react to the increase in coverage. Therefore, the 
fixed-effects models would not be the preferred one. Yet, the conclusion must 
therefore be that while I have tried to deal with omitted variable bias with 
county dummies, time trends and controlling for a large number of covariates, 
it is still possible that the results have some bias, and we should be careful in 
interpreting them causally, limiting our language to that of association.

Finally, the last robustness check in model 8 attempts to alleviate potential 
problems stemming from attrition. It is usually the case that a larger propor-
tion of lower socio-economic classes are lost over time when conducting panel 
surveys. This can have some consequences, depending on the nature of the 
drop-out families. If the low-income families who have dropped out are differ-
ent from the low-income families who have stayed in the sample – say, they 
are least likely to react to an increase in public childcare – then with our analy-
sis we might be overestimating the effect of an increase in public childcare. 
However, if they are similar, their absence is not necessarily leading to any 
bias. Table 7 compares these two groups in an attempt to figure out whether 
the low-income families who drop out of the sample are any different than 
their staying counterparts. Given that the analysis shows that the reaction to 
an increase in public childcare depends, at least to a certain extent, to educa-
tion levels and working patterns, these two variables, together with the proba-
bility of attending nursery are included. As it can be seen, none of the differ-
ences are statistically significant and therefore, we can tentatively suggest 
that these two groups are not entirely different.

Table 7. Sample of cross-sectional observations compared to sample with 
panel observations

Observations 
only observed 

once

Observations 
observed more 

than once

t-test

% attending formal childcare arrangements 0.21 0.18 t = 0.49

% in lowest education level 0.34 0.24 t = 1.60

% of mothers working part-time 0.15 0.16 t = -0.33

% of mothers taking care of house and 
children

0.38 0.42 t = -0.70
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To increase the security that attrition does not lead to problematic estimates, 
in model 8 the sample is restricted to the cross-sectional observations and the 
first observations of the panel individuals. This restricted sample, however, 
has a lower average child age than the full sample, with the former being, on 
average, less than one, compared to 1.25 in the full sample. With regard to in-
come levels, the restricted sample has 24% of families in the lowest income, 
whereas the full sample has 21%, which is not a significant difference. The same 
happens with education levels, with the restricted sample having 12% of par-
ents with lowest level of education, compared to 10% in the full sample. In-
deed, it seems that the largest difference between the two samples is the age 
of the child, and results in Panel A confirm it, displaying certain similarities in 
the coefficients with those in model 2, where only children aged 0 and 1 where 
included. The estimates in Panel B, albeit different from those in the full sam-
ple, are not strikingly different, with the confidence intervals overlapping. 
From these results we can conclude that attrition is not likely to significantly 
alter our results.

6. Discussion and conclusion

This paper has examined the impact of increasing public childcare coverage in 
Catalonia during the 2000s. The findings suggest that, while the policy was a 
much needed step towards the right direction - alleviating the socio-economic 
participation gap between lower-income and higher-income families - this one 
persists for certain sub-groups. More specifically, the paper has found that 
even at higher public childcare coverage levels, children whose parents have 
lower education levels are significantly less likely to participate in formal child-
care than their more educated counterparts, regardless of their income. Simi-
larly, low-income families where the mother works part-time or is in charge of 
the house and children also fall short of participating in formal childcare at 
equal rates than their higher-income counterparts.

These findings are relevant for several reasons. First, they are in line with the 
social-investment literature in finding a Matthew effect, thus putting more 
pressure to governments to review the social-investment strategy and more 
specifically their early childhood education and care policies. Second, they 
show that while low public coverage is a driver of the Matthew effect, increas-
ing it substantially does not necessarily lead to its erosion. The fact that the 
persistence of the Matthew effect is found in women from low-income fami-
lies who do not work full-time suggest that social stratification of female la-
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bour force participation is a barrier to increasing public childcare participation 
for disadvantaged families. Third, and relatedly, the findings point out at the 
need for an overarching policy that deals with employment and social issues 
simultaneously. Too often labour market policies are dealt separately from so-
cial policies, with the consequence that improvements in one area do not lead 
to general improvements because there is no complementary policy in the oth-
er area.

At the same time, the paper maybe raises more questions than it answers. The 
finding that even with higher coverage levels the families with lower-educated 
parents still participate less in formal childcare than their more educated coun-
terparts raises questions on what factors are exactly at play. As argued in the 
paper, education is linked to higher opportunity costs, more liberal values on 
gender roles, and higher levels of information and awareness of the benefits 
of early childcare education and care. The present paper cannot disentangle 
which of these factors (or other) are part of the underlying cause for the per-
sistence of the Matthew effect. Unless we understand the root causes that 
lead lower-educated families to participate less in formal childcare, we will 
keep raising a society that is, in its foundation, unequal. Similarly, while the link 
between not working full-time and lower participation rates seems strong for 
lower-income classes, the paper doesn’t analyse the direction of the relation-
ship. Is the decision to work part-time endogenous and related to the willing-
ness to care for their children? If so, why don’t we see the same participation 
rates for mothers in charge of the house chores and part-time mothers from 
higher-income families? These and other related questions should be tackled in 
subsequent research.
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Abstract

Una de les peces importants per fer front a la Malaltia d’Alzheimer (MA) és el desen-
volupament de models de servei de qualitat amb una atenció eficaç basada en la mi-
llor evidència científica. En aquesta línia, voldríem descriure el model d’atenció desen-
volupat per Fundació ACE, que integra la prevenció i el diagnòstic precoç, el diagnòstic, 
el tractament, la recerca (bàsica, clínica i ètica-legal), l’atenció diürna (centre i hospital 
de dia) i la formació (conveni amb la Universitat Internacional de Catalunya) i la sensi-
bilització social (campanyes, llibres, visites temàtiques i programa escolar).

Introducció

Fundació ACE, constituïda l’any 1995, va ser el primer centre de l’Estat espa-
nyol creat amb l’objectiu de donar resposta a una necessitat social creixent: el 
tractament i l’educació de les persones que pateixen deteriorament cognitiu i 
demència, especialment la malaltia d’Alzheimer (MA).

El 1991, l’embrió de la Fundació fou el Centre de dia terapèutic, que va adoptar 
el nom d’ACE (Alzheimer Centre Educacional).

Fundada per la neuròloga Mercè Boada i pel psicòleg Lluís Tárraga, l’entitat va 
adoptar com a model de referència els Alzheimer’s Research Centers del Natio-

Disseny d’un centre clínic i de recerca de la malal-
tia d’Alzheimer
Antoni Gelonch, Mercè Boada, Lluís Tárraga, 
Agustín Ruiz i Isabel Rodríguez
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nal Institut on Aging/NIH dels Estats Units (EUA) per oferir una atenció perso-
nalitzada i un acompanyament integral als pacients i a les seves famílies. 
Aquest caràcter integral es posa de manifest en el model de servei i d’atenció 
del centre, que comprèn les etapes de diagnòstic, tractament, seguiment mè-
dic i l’atenció diürna. El procés es desenvolupa en un context d’investigació 
clínica que s’acompanya d’un programa educatiu adreçat tant a la comunitat 
mèdica i científica com als pacients i les seves famílies.

Fundació ACE és pionera, dins i fora del nostre país, per la seva metodologia de 
treball, la innovació terapèutica i la seva expertesa. Una infraestructura conso-
lidada que ha esdevingut un referent dins del món de l’Alzheimer.

La unitat de diagnòstic i algunes places de l’Hospital de Dia de la Unitat d’Aten-
ció Diürna estan concertades amb el Servei Català de la Salut (CatSalut). I algu-
nes places del Centre de Dia estan contractades pel Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Gràfic 1. Cronologia de la Fundació

Una Fundació amb valors

El conjunt de l’acció institucional de Fundació ACE es regeix pels valors de l’ex-
cel·lència i la passió per la qualitat i el rigor en la feina. La responsabilitat amb 
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les persones, la vocació, la resiliència i la capacitat d’innovació són també pilars 
de la Fundació.

La Fundació té un compromís amb les persones que es tradueix en el seu vincle 
amb els ciutadans, amb la ciència i amb el seu propi equip de treball del que valo-
ra i respecta la seva pluralitat i independència, fomentant el creixement perso-
nal i el desenvolupament professional de cada un dels seus membres. En aquest 
sentit, Fundació ACE facilita el temps i els mitjans als professionals que volen 
compaginar l’activitat clínica amb la recerca i aposta per una política de recursos 
humans que afavoreix la conciliació entre la vida laboral i la vida personal.

Un Centre amb Atenció Integral de l’Alzheimer

Fundació ACE compta amb una estructura organitzativa capaç de respondre, a 
la vegada, a les necessitats dels pacients i dels seus familiars i també dels pro-
fessionals i dels investigadors d’aquest àmbit de la salut. Aquest plantejament 
coordinat fa possible respondre als canvis que es presentin al llarg del temps.

La seva activitat engloba diferents àmbits: mèdic (diagnòstic, tractament far-
macològic i estudis d’investigació), terapèutic (tallers de memòria i psicoesti-
mulació cognitiva), social (grups de suport a les famílies i/o cuidadors i sessions 
informatives), pedagògic (amb la finalitat de millorar l’atenció clínica, establir 
noves metodologies i normalitzar la quotidianitat dels pacients) i acadèmic 
(formació als metges i altres agents).
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La Fundació integra un equip multidisciplinari de més de 80 persones, entre les 
quals figuren reconeguts especialistes en neurologia, neuropsicologia, psicolo-
gia, geriatria, gericultura i treball social. Es tracta d’un dels pocs centres d’aten-
ció a aquest tipus de malalties que parteix d’un diagnòstic consensuat entre 
les diferents àrees d’especialització de la salut, contextualitzat socialment, i 
que garanteix una atenció integral que abasta totes les etapes evolutives de la 
malaltia i els diferents entorns que s’hi veuen afectats.

A Fundació ACE hi ha la Unitat de Diagnòstic, la Unitat de Recerca, la Unitat 
d’Atenció Diürna i la Unitat de Formació i Difusió, quatre àrees independents i 
interrelacionades que comparteixen uns objectius comuns:

Gràfic 2. Àrees d’activitat de Fundació ACE

Una Unitat de Diagnòstic multidisciplinària

La Unitat de Diagnòstic, similar a la base clínica de molts centres d’investigació 
de la malaltia d’Alzheimer als Estats Units, està formada per neuròlegs, geria-
tres, neuropsicòlegs, treballadors socials, infermers i personal clínic i tècnic.
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S’estructura com un Equip d’Avaluació Integral Ambulatòria (EAIA) de referèn-
cia del Consorci Sanitari de la ciutat de Barcelona i atén pacients derivats pel 
sistema públic i també visites privades.

La Unitat de Diagnòstic rep usuaris del Consorci Sanitari de Barcelona, en espe-
cial dels districtes de Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, l’Eixample i 
Gràcia. Durant l’any 2017 han estat atesos un total de 6.928 pacients, dels quals 
1.685 han sigut nous pacients. En el mateix període, s’han realitzat 1.723 di-
agnòstics nous que han representat un total de 5.862 actes assistencials.

Des de la seva posada en marxa el 1995, la Unitat de Diagnòstic ha atès prop de 
25.000 persones. Cada any, es diagnostiquen uns 1.000 casos nous d’Alzhei-
mer, aproximadament 250 casos d’altres demències i uns 600 casos de dete-
riorament cognitiu que encara no han arribat a patir demència. En aquesta Uni-
tat es visiten més de 6.000 pacients cada any.

L’any 2017 s’han realitzat 25.819 actes assistencials tant pel que fa a nous di-
agnòstics com a activitats de seguiment de persones ja diagnosticades.

Gràfic 3. Activitat de la Unitat de Diagnòstic. Dades 2013-2017. Nous pacients i 
visites de seguiment
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Presentem a la taula següent les dades de l’evolució d’actes assistencials entre 
1995 i 2016, on es pot observar el creixement continuat de la Unitat de Di-
agnòstic, tot assenyalant els creixements quinquennals:

Gràfic 4. Evolució d’actes mèdics i assistencials 1995-2016 de la Unitat de 
Diagnòstic

Unitat de Recerca com a referent internacional

Les principals línies d’investigació que es duen a terme a la Fundació ACE són la 
recerca bàsica, l’aplicada, la clínica i la social; a través de les quals es desenvolu-
pen nombrosos projectes competitius i es realitzen contribucions significatives 
en el camp de las malalties neurodegeneratives.

La base de dades clíniques, que té registres de més de 20.000 persones, supo-
sa una valuosa informació per als principals consorcis d’investigació genètica 
als Estats Units i a Europa, dels quals la Fundació n’és membre.

Pel que fa a la recerca bàsica, al laboratori de Fundació ACE s’ha implementat 
un protocol de genotipatge de l’al·lel Ɛ4 del gen APOE, el major factor de risc 
genètic de la malaltia d’Alzheimer d’inici tardà.
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El genotipatge consisteix en l’anàlisi de les variacions individuals de la se-
qüència d’ADN. Per portar a terme aquest procés cal realitzar: 1) L’extracció de 
l’ADN a partir de sang total, 2) la quantificació de l’ADN i 3) l’augment del nú-
mero de còpies d’ADN mitjançant la tècnica de la reacció en cadena de la poli-
merasa.

En aquest darrer pas s’hi acobla la tècnica de fusió d’alta resolució (HRM, de 
l’anglès High Resolution Melting) que fa possible distingir canvis d’una única 
base (SNP, de l’anglès Single Nucleotide Polymorphism) dins de la seqüència 
d’ADN. Així, gràcies a aquest procés, es poden diferenciar els subjectes que 
porten l’al·lel de risc.

Fundació ACE disposa també d’un departament de neuroimatge quantitativa 
que s’encarrega de processar matemàticament les imatges cerebrals. S’hi 
processen dades que provenen tant d’assajos clínics com de projectes d’inves-
tigació. Per portar-ho a terme, comptem amb un flux de treball format per 
eines de software lliure, capaç d’executar anàlisis d’una elevada complexitat 
computacional. A més a més, s’elaboren eines ad hoc en cas necessari i es co-
ordinen projectes destinats a desenvolupar l’àrea.

Una de les àrees d’investigació més rellevants correspon a estudis genètics, on 
Fundació ACE ha desenvolupat un banc de dades propi i que compta amb més 
d’11.800 mostres crio-preservades d’ADN, de sang congelada, de plasma i de 
líquid cefaloraquidi. Aquest repositori s’ha fet servir en més de 35 estudis inter-
nacionals i ha permès la identificació de molts gens relacionats amb els proces-
sos neurodegeneratius i la verificació o refutació d’altres.

Gràfic 5. Col·lecció de mostres biològiques de Fundació ACE
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Pel que fa a la recerca aplicada, a la Fundació ACE estem treballant en nombro-
sos assajos clínics de participació mundial destinats a totes les fases evolutives 
de la malaltia. Hi abordem des de les fases preclíniques, quan encara no s’ha 
manifestat la malaltia, fins a les fases més avançades de la malaltia d’Alzhei-
mer.

Disposem d’una extensa base de dades que inclou informació de més de 
18.000 pacients amb diferents malalties cognitives. Les anàlisis d’aquesta in-
formació permeten generar coneixement sobre les característiques clíniques i 
l’evolució de les diferents patologies. L’objectiu últim és millorar la nostra 
capacitat per realitzar un diagnòstic precís i aportar el tractament més ade-
quat per a cada pacient.

Gràfic 6. Activitat en assajos clínics 1996-2017

Fruit dels esforços en recerca bàsica, clínica i aplicada, s’han generat quasi 200 
articles sobre les demències en general, i la MA en particular, publicats en pres-
tigioses revistes científiques, amb un factor d’impacte significatiu:
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Gràfic 7. Publicacions i Factor d’impacte

Fundació ACE també està desenvolupant altres línies de recerca com, per 
exemple, en l’àmbit social, en l’àmbit de la neuropsicologia, així com activitats 
de prevenció i detecció precoç de la MA.

Formació i difusió

Durant l’any 2016, els professionals de Fundació ACE han participat com a do-
cents en 4 cursos i màsters, i la Fundació ACE ha acollit dos estudiants en pràc-
tiques de residència. Han participat com a ponents o moderadors en 22 ponèn-
cies o conferències, han format part de 7 consells assessors i grups d’experts, i 
han assistit a 25 reunions de treball per a projectes de recerca.

Pel que fa a altres activitats de difusió, durant el 2016 hi ha hagut 211 interven-
cions mediàtiques, més les múltiples aparicions en portals digitals amb motiu 
de la inauguració del Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center i l’as-
saig de la vacuna d’Araclon/Grifols. Cal assenyalar que a les seves instal·lacions 
regularment es desenvolupen sessions clíniques per al personal.

Cada dos anys, la Fundació ACE organitza conjuntament amb l’Alzheimer Rese-
arch Center de la Universitat de Pittsburgh School of Medicine la conferència 
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biennal Barcelona-Pittsburgh. En aquesta conferència, experts nacionals i in-
ternacionals es reuneixen per compartir els últims resultats coneguts i per a 
debatre sobre els principals reptes en la prevenció i el tractament de la demèn-
cia en general i de la malaltia d’Alzheimer en particular. Amb 10 edicions des de 
la primera, al 1998, la conferència s’ha consolidat com una trobada de referèn-
cia en el món de les demències.

Imatge de la X Conferència Barcelona – Pittsburgh, maig de 2016

Unitat d’Atenció Diürna: reforçar les funcions cognitives

La Unitat d’Atenció Diürna de Fundació ACE està integrada per:

• El Centre de Dia terapèutic, amb autorització per un total de 80 places, 
de les quals 30 estan concertades amb la Secretaria d’Inclusió Social i de 
Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP) del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

• L’Hospital de Dia sociosanitari per a demències, amb autorització per un 
total de 75 places, de les quals 52 estan concertades amb el Servei Català 
de la Salut.

• Els Tallers de Memòria (80 places).

• Els grups d’educació per a la salut en l’entorn familiar.
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L’any 1991 va néixer l’Alzheimer Centre Educacional, el primer centre de dia 
terapèutic de l’Estat espanyol. Va ser concertat com a Hospital de dia pel Pro-
grama Vida Als Anys l’octubre de 1992. I, més tard, l’octubre de 1993, ho fou 
per part del Departament de Benestar Social i Família, a través de l’ICASS, com 
a Centre de dia específic terapèutic per a malalts amb demència.

Tant el Centre de Dia (dirigit a usuaris majors de 65 anys) com l’Hospital de Dia 
(per a usuaris menors de 65 anys) s’estructuren com a recursos ambulatoris 
diürns, alternatius a l’hospitalització, i ofereixen un servei d’atenció terapèuti-
ca continuada.

D’altra banda, els tallers d’estimulació de la memòria van dirigits a persones 
que presenten una pèrdua de memòria que les incapacita en la seva relació 
amb l’entorn. Aquest tipus d’intervenció terapèutica possibilita el manteni-
ment, durant el major temps possible, de l’autonomia funcional en la vida dià-
ria, ajudant-los a adaptar-se als canvis.

L’any 2016, la Unitat d’Atenció Diürna ha atès 322 pacients.

Gràfic 8. Activitat 2016 de la Unitat d’Atenció Diürna
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Responsabilitat social: més d’un 30% de visites gratuïtes

La Fundació és una institució responsable i solidària amb el seu entorn social. 
Durant l’any 2016, dels 6.658 pacients atesos a la Unitat de Diagnòstic, 1.685 
van ser nous pacients i 5.243 van fer visites de seguiment. Fundació ACE es fa 
càrrec dels costos derivats de l’atenció al 33% dels nous pacients i el 15% de les 
visites de seguiment, mitjançant el seu programa de Responsabilitat Social. 
En aquest àmbit també podríem destacar, com a exemple, les següents activi-
tats:

Jornades de Portes Obertes: Des de l’any 2008, es realitzen les Jornades de 
Portes Obertes per tal de valorar la memòria. Fundació ACE ofereix gratuïta-
ment a les persones més grans de 50 anys la possibilitat de fer-se una valoració 
de la memòria, el llenguatge i altres funcions cognitives a través d’una bateria 
neuropsicològica. Les Jornades compten amb el suport dels districtes de Les 
Corts, Sants-Montjuïc i Sarrià-Sant Gervasi de la ciutat de Barcelona.

L’any 2016 s’han realitzat un total de 12 jornades en les quals l’equip mèdic de 
Fundació ACE ha dut a terme de forma desinteressada la revisió cognitiva de 
452 persones. En total, des de 2008, s’han avaluat 2.728 persones.

Gràfic 9. Jornades de Portes Obertes

Nota explicativa: DCS: deteriorament cognitiu subjectiu, DCL: deteriorament cognitiu lleu, HCC: 
controls i DEM: demència.
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Projecte Estimul’Art: l’any 2015, el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), el 
Museu Frederic Marès i la Fundació ACE van iniciar el projecte “Estimul’Art. 
Història, art i Alzheimer”. El programa consisteix en un conjunt de visites espe-
cialment dissenyades a ambdós museus i adreçades a persones que pateixen la 
malaltia de l’Alzheimer en la seva fase inicial així com als seus familiars o cuida-
dors. Durant l’any 2016, s’han realitzat 24 visites a museus emmarcades en 
aquest programa.

Ha estat també durant el 2016 que s’ha inaugurat una nova branca del progra-
ma: “Estimul’Art Música”, que es pot dur a terme gràcies a la col·laboració 
amb l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). Mitjançant una acord 
amb la direcció del Màster de Musicoteràpia, els seus alumnes han pogut pre-
parar una actuació per als pacients del Centre de Dia i de l’Hospital de Dia, se-
guint criteris dissenyats conjuntament entre Fundació ACE i l’ESMUC. En total, 
es van fer 11 sessions d’Estimul’Art música durant l’any 2016.

Unes instal·lacions que afavoreixen l’atenció integral

La seu central de Fundació ACE - Barcelona Alzheimer Treatment & Research 
Center, situada a la Gran Via de Carles III de Barcelona i inaugurada l’any 2014, 
disposa de 2.000 m² de zones equipades amb els recursos adequats per oferir 
una atenció integral al malalt.

Aquestes instal·lacions acullen la Unitat de Diagnòstic, la Unitat d’Assaigs Clí-
nics i l’Hospital de Dia de Tractaments Farmacològics per a la Recerca Aplica-
da així com la Direcció i Administració.

La Unitat d’Atenció Diürna, les Oficines de Recerca, el Laboratori i els Arxius 
es troben en tres punts diferents del barri de les Corts, i representen 1.800 m² 
d’espais dissenyats per a la realització d’activitats terapèutiques i de recerca.
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Imatges del Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center

 

  

Imatge de la Unitat de Recerca

Imatges de la Unitat d’Atenció Diürna
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Conclusions

Fundació ACE pot servir com un model de sistema per ser adaptat a altres en-
torns en funció de les seves pròpies característiques culturals, socials i legals. 
Tenint, però, ben present que qualsevol model de servei nou ha de ser prou 
flexible per adaptar-se als canvis tant a curt termini com a llarg termini de les 
necessitats dels pacients i de les seves famílies.

Fundació ACE proporciona un bon model de treball per a l’atenció integral de 
la demència. Des del punt de contacte inicial, els pacients i les seves famílies 
tenen una gamma de serveis que els són oferts pel Departament de Salut a 
través de Fundació ACE, incloent les intervencions farmacològiques i no farma-
cològiques terapèutiques, atenció diürna i un hospital de dia. La disponibilitat 
dels serveis de dia centrats en el pacient -especialment aquells que proporcio-
nen un respir per a les famílies i l’estimulació per als pacients- podria ampliar el 
període de major qualitat de vida, complint així un dels principals objectius de 
les cures dels pacients amb MA i altres demències relacionades.

Una de les principals diferències entre el model d’atenció implementat a Fun-
dació ACE, i els que s’utilitzen amb més freqüència als EUA i a altres països, és 
la manca d’un enfocament integral per a la cura dels pacients i les seves famí-
lies en aquests altres àmbits. Tal com ha assenyalat el Subcomitè sobre l’Enve-
lliment (3), la cura dels pacients amb demència tendeix a fragmentar-se, men-
tre que en la cura i maneig de Fundació ACE està totalment integrat. No tenim 
coneixement d’altres centres amb aquest tipus de sistema integrat que, gene-
ralment, són oberts i disponibles a totes les persones necessitades, sense im-
portar la seva capacitat de pagament.

Fundació ACE és capaç d’integrar la investigació en el context de la prestació 
d’atenció sanitària, no només mitjançant el suport als assajos d’intervenció, 
sinó per l’ús de la base de dades de mostres dels pacients per donar una idea de 
la història natural i del tractament de la MA i d’altres demències relacionades.

Aquest tipus d’informació podria ser utilitzada per estudiar les tendències intra 
i interregionals, i podria ser d’ús particular en zones amb recursos limitats. Un 
esforç d’aquesta mena requeriria la cooperació de desenes d’instal·lacions, i 
requeriria un finançament suficient per donar suport a un sistema independent 
de gestió i anàlisi de dades.

El pla dels EUA reconeix que: “Molts països han desenvolupat plans d’Alzheimer 
propis que impliquen una millor atenció i suports per a les persones amb malaltia 
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d’Alzheimer i els seus cuidadors, així com la millora de la recerca i la consciència 
pública. En l’execució de les accions d’aquest pla, el HHS i altres agències federals 
es coordinaran amb els socis mundials per millorar aquests plans, evitar la dupli-
cació d’esforços i optimitzar els recursos existents” (pàg. 30). L’experiència de 
Fundació ACE pot aportar molt a aquests esforços. Els mètodes específics i 
l’organització de la Fundació ACE probablement no són generalitzables a tot 
arreu. No obstant això, l’èxit de la Fundació ACE demostra que un model 
d’atenció integral, centrat en el pacient amb èmfasi en la investigació integra-
da, pot utilitzar-se en altres llocs. Cada centre ha d’evolucionar en base a crite-
ris regionals i d’acord amb les necessitats dels pacients, les seves famílies i dels 
professionals que els atenen.

Fundació ACE vol aportar una atenció integral de qualitat, tant al malalt com als 
seus familiars o cuidadors, a partir de la interacció i de l’anàlisi comuna de 
neuròlegs, neuropsicòlegs i treballadors socials, oferint-li les millors opcions te-
rapèutiques, tant farmacològiques (tractament i participació en assajos clínics) 
com no farmacològiques (Hospital i Centre de Dia i Tallers de Memòria). Això 
ho fa amb una visió holística de la història, situació i pronòstic de cada persona 
que té en compte tots els aspectes de la vida del malalt i del seu entorn.

Per a què un dia l’Alzheimer sigui història, Fundació ACE treballa en els camps 
de la recerca bàsica, aplicada, clínica i social. Amb respecte a la missió i als va-
lors que són els nostres, i que ens insereixen en el teixit social, a benefici dels 
nostres conciutadans. I com a retorn també desenvolupem polítiques actives 
de responsabilitat social.

Professionals entre els ciutadans, i servei ciutadà mitjançant la tasca de tots els 
professionals que integren Fundació ACE.

Fundació ACE en xifres

Diagnòstic

Ø 6.928 pacients visitats l’any 2017.

Ø 1.685 nous pacients visitats l’any 2017.

Ø 25.819 actes assistencials realitzats durant l’any 2017.

Ø 892 diagnòstics d’Alzheimer el 2016.

Ø Quasi 25.000 persones explorades i diagnosticades des del 1996.
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Atenció diürna

Ø 205 places d’Atenció Diürna.

Ø 29.437 estades en els Serveis d’Atenció Diürna des del 1991.

Recerca i docència en Alzheimer

Ø 11.800 mostres genètiques.

Ø 117 assajos clínics dissenyats i/o realitzats (1996-2017).

Ø Més de 170 articles en revistes científiques internacionals.

Ø Base de dades digital amb informació de més de 20.000 persones.

Ø 10 edicions de la conferència biennal Barcelona - Pittsburgh.

Referències bibliogràfiques:

BOADA, M., TáRRAGA L., et al. (2014), Design of a comprehensive Alzheimer’s 
disease clínic and research center in Spain to meet critical patient and family 
needs”. Alzheimer’s & Dementia, 10, 409-415.

UNITED STATES DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (2012), 
“National Plan to Address Alzheimer’s Disease”, Washington DC.

TROJANOWSKI, J. Q., ARNOLD, S. E. et al. (2010), “Design of comprehensive 
Alzheimer’s disease center to address unmet national needs”. Alzheimer’s & 
Dementia, 6, 150-5.

FUNDACIÓ ACE, (2015, 2016 i 2017) Memòria.

TÁRRAGA, L., BOADA, M. et al. (2006), “A randomized pilot study to assess the 
efficacy of an interactive, multimèdia tool of cognitive stimulation in Alzhei-
mer’s disease”, J. Neurol Neurosurg Psychiatry; 77: 1116-21.

THE WORLD HEALTH ORGANIZATION AND ALZHEIMER’S DISEASE INTERNATI-
ONAL (2012), “Dementia: A públic Health priority”.

CAÑABATE, P., MARTÍNEZ, G. et al. (2017), “Social Representation of Demen-
tia: An Analysis of 5,792 Consecutive Cases Evaluated in a Memory Clinic”, 
Journal of Alzheimer’s Disease 58, 1.099-1.108.

001-376 ponenciasEIX7.indd   293 11/07/2018   10:59:44



001-376 ponenciasEIX7.indd   294 11/07/2018   10:59:44



295

COSTOS DIRECTES I INDIRECTES DE LA 
MALALTIA D’ALZHEIMER A CATALUNYA: UN 
PROBLEMA SANITARI, ECONÒMIC I SOCIAL 

DE PRIMERA MAGNITUD I CREIXENT

Antoni Gelonch
PhD, Fundació ACE

Mercè Boada
PhD, Fundació ACE

Lluís Tárraga
PhD, Fundació ACE

Miren Gurrutxaga
PhD, Fundació ACE

Pilar Cañabate
PhD, Fundació ACE

Isabel Rodríguez
Fundació ACE,  

Institut Català de Neurociències Aplicades,  
UIC-Barcelona.

Abstract

La Malaltia d’Alzheimer (MA) és ja el quart problema de salut al món. La demència 
afecta sobretot a persones grans, majoritàriament dones, i el nombre de malalts 
s’incrementa a mesura que avança l’edat. Hi ha costos directes i indirectes derivats 
de l’atenció a les persones amb MA. Es tracta ja d’un problema econòmic i social de 
primera magnitud. En una societat que avança cap a models diferents de famílies, 
amb migració de fills joves i disminució dels pressupostos per a serveis sociosanita-
ris, com s’afrontarà aquesta problemàtica? La contribució vol fer evidents les dades 
actuals i mostrar una prospectiva de futur.

Introducció

Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, corresponents a l’any 
2015, uns 123.000 catalans tenen algun tipus de demència. D’aquests, aproxi-
madament uns 86.000 pateixen Alzheimer (això representa el 69,9% de les 

Costos directes i indirectes de la malaltia 
d’Alzheimer a Catalunya...
A. Gelonch, M. Boada, Ll. Tárraga, M. Gur-
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persones amb demència), una malaltia neurodegenerativa progressiva que 
s’ha convertit en la forma més comuna de demència en les persones grans1.

La demència és una síndrome clínica caracteritzada per un deteriorament per-
sistent i adquirit de les funcions cerebrals superiors (memòria, llenguatge, ori-
entació, càlcul o percepció espacial, entre altres). Aquest deteriorament com-
porta una pèrdua de l’autonomia de l’individu, que es va tornant cada cop més 
dependent dels altres, i una disminució de l’activitat social, laboral i d’oci del 
pacient i dels seus cuidadors.

Una altra característica d’aquesta malaltia és que el nombre de malalts s’incre-
menta a mesura que avança l’edat. Així, es considera que al voltant del 6% de 
les persones més grans de 60 anys pateixen la MA, una xifra que puja al 9,6% 
entre les persones majors de 70 anys i es calcula que entre un 20 i un 40% de les 
persones majors de 80 anys la pateixen.

Una altra variable a tenir en compte és la variable de gènere, atès que l’Alzhei-
mer afecta prioritàriament a les dones, que representen un 70% del total de 
persones afectades per la malaltia.

De tota manera, és previsible que amb aquestes dades preliminars es pugui 
establir que estem davant una autèntica epidèmia a nivell mundial en els pro-
pers anys, degut a l’envelliment progressiu de la població. És per això que l’Or-
ganització Mundial de la Salut (OMS) recomana als seus Estats membres que 
elaborin plans nacionals d’actuació en la MA i altres demències2. I que també 
sigui una preocupació a nivell de les institucions europees3.

D’altra banda, les estadístiques mostren que la demència constitueix la princi-
pal causa de discapacitat i dependència de les persones grans, i comporta una 
morbilitat i una mortalitat molt importants, la qual cosa suposa un cost econò-
mic, social i sanitari de primera magnitud.

1. http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/295521/ca/salut-suma-comme-
moracio-dia-mundial-lalzheimer-malaltia-pateixen-86-000-catalans.do

2. Projecte de Pla d’acció mundial de l’OMS sobre la resposta de salut pública a la demència 
2017-2025. Organització Mundial de la Salut, Ginebra, 2016.

3. Propuesta de Resolución sobre la demencia. Parlamento Europeo, B8-0486/2017, presentada 
per la Diputada Dominique Bilde.
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Segons les dades de l’associació Alzheimer’s Disease International4, l’any 2015 
hi havia 46,8 milions de persones a tot el món afectades per un cas de demèn-
cia. Aquesta xifra pujarà, segons aquestes previsions, a 74,7 milions de perso-
nes el 2030 i a 131,5 milions de persones arreu del món el 2050.

Si extrapolem aquestes dades a Catalunya, tindrem que el 2030 hi haurà 
196.800 persones amb algun tipus de demència, de les quals 137.600 estaran 
afectades per la MA.

Si fem el mateix tipus de càlcul per a l’any 2050, i seguim la lògica d’increment 
establerta per Alzheimer’s Disease International en el seu estudi, tindrem que 
a Catalunya hi haurà 345.630 persones afectades d’algun tipus de demència, 
de les quals 241.660 estaran afectades per la MA.

4. ALZHEIMER’S DISEASE INTERNATIONAL, World Alzheimer Report 2015, “The Global Impact 
of Dementia: an analysis of prevalence, incidence, cost and trends”, Londres, 2015.
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Les xifres parlen per si soles. Veiem gràficament com es visualitza aquest incre-
ment en diferents parts del món:

Font: World Alzheimer Report 2015.

Si hem dit que un dels factors d’augment de la prevalença (proporció de casos 
existents d’una malaltia, en una població definida i en un moment determinat) 
és l’envelliment, tenim que aquest augment de l’envelliment és una realitat a 
nivell mundial. Si el 2015, aproximadament el 12,2% de la població mundial tenia 
més de 60 anys5, s’espera que el 2050 aquest percentatge pugi al 21,2%. A Es-
panya, s’estima que l’any 2050, el 43% de la població tindrà més de 60 anys6.

Pel que fa a la prevalença de la MA a Espanya, es pot presentar el quadre se-
güent establert el 2001 en funció de diversos criteris7

5. ALZHEIMER’S DISEASE INTERNATIONAL, World Alzheimer Report 2015, “The Global Impact 
of Dementia: an analysis of prevalence, incidence, cost and trends”, Londres, 2015.

6. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, INE, Espanya, 2014. http://www.ine.es/jaxi/Datos.ht-
m?path=/t20/p278/p01/serie/10/&file=01001.px&type=pcaxis

7. GARCÍA, F. J., AYALA, M. I., S. et al. (2001), “Prevalencia de demencia y de sus subtipos princi-
pales en sujetos mayores de 65 años - efecto de educación y ocupación. Estudio Toledo”. 
Medicina Clínica, 116 (11): 401-407.
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Aquest increment de població gran incrementarà la incidència de pluripatolo-
gies cròniques, incloent-hi demències, i afectarà, necessàriament, als progra-
mes públics de pensions, a l’assistència sociosanitària, i tindrà un obvi impacte 
econòmic en els països occidentals.8

D’altra banda, és obvi constatar que anem, en el conjunt dels països occiden-
tals, cap a poblacions més envellides, per tant, més tributàries de patir la MA i 
altres demències, i amb estructures poblacionals molt diferents que no deixa-
ran de presentar problemes pel que fa a les taxes de substitució en l’activitat 
econòmica i en el sosteniment de les estructures de l’estat del benestar, en 
concret, les referents al sistema sanitari i de serveis socials.

Una mirada a la taula sobre canvis en la piràmide poblacional espanyola dels 
anys 1900, 1950 i 2007 ens en donarà una idea:

8. WORLD HEALTH ORGANIZATION, “World Report on Ageing and Health”, 2015. http://apps.
who.int/iris/bitstream/10665/186463/1/9789240694811_eng.pdf?ua=1
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Piràmide poblacional espanyola de 1900, 1950 i 2007

Com també és il·lustratiu conèixer l’evolució de la població més gran de 65 
anys a Espanya entre l’any 2012 i l’any 2050:

Comorbiditats

D’altra banda, com també ha estat assenyalat, en la demència és freqüent que 
el nombre de comorbiditats sigui major que entre les persones sense demèn-
cia. En un estudi realitzat a Espanya9 en centres d’atenció primària el nombre 
mitjà de malalties fou de 3,7 per pacient amb demència, enfront de 2,4 patolo-
gies per persona més gran de 65 anys sense demència. Destaca l’alta prevalen-

9. POBLADOR-PLOU B., CALDERÓN-LARRAÑAGA A., MARTA-MORENO J. et al. (2014)., “Comor-
bidity of dementia: a cross-sectional study of primary care older patients”. BMC Psychiatry, 
2014; 14:84
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ça de factors de risc vascular –hipertensió arterial en el 20,7% dels pacients i di-
abetis en el 7,1%- i els problemes derivats tant a nivell cerebral com cardíac i 
perifèric.10

També cal esmentar els processos directament atribuïbles al deteriorament 
cognitiu i funcional, com ara el risc de caigudes (un 17,7% dels pacients pateix 
alguna fractura), la susceptibilitat a infeccions (un 14% ha patit pneumònia) o 
les conseqüències de la pèrdua de mobilitat i d’una eventual prostració en es-
tadis més avançats11.

Així mateix, cal deixar constància que els símptomes depressius constitueixen 
el procés patològic més freqüent en estadis lleus i moderats de la malaltia, 
comprenent des de reaccions adaptatives fins a episodis de depressió major.

També s’han descrit problemes de salut relacionats amb els efectes secundaris 
de la medicació, tenint en compte que aquests pacients presenten una mitjana 
de més de 5 fàrmacs per persona12.

Arribats a aquest punt, cal destacar, també, el risc més alt d’ingressos hospita-
laris que tenen els malalts amb MA (fins a 3,6 vegades), habitualment degut a 
complicacions infeccioses en fases avançades de la malaltia. Tenint en compte 
que el maneig clínic d’aquestes persones és més dificultós (anamnesi comple-
xa de realitzar, mala tolerància a procediments diagnòstics, risc de iatrogènia 
per polifarmàcia), les estades hospitalàries resulten més llargues, complexes, 
costoses i presenten una major mortalitat13. La presència de deteriorament 
cognitiu durant una hospitalització és, sovint, un predictor fiable de deteriora-
ment funcional passat l’ingrés.

D’altra banda, l’estada mitjana per alta hospitalària resulta molt alta per a la ca-
tegoria “Demència senil, presenil i vascular” (nomenclatura del CIE-9-MC, com-

10. SCHUBERT, C. C., BOUSTANI, M. et al. (2006), “Comorbidity profile of dementia patients in 
primary care: are they sicker?” Journal of American Geriatric Society, 54:104-9.

11. MALONE, D. C., MCLaAUGHLIN T. P. et al. (2009), “Burden of Alzheimer’s disease and associ-
ation with negative health outcomes”. Am J Manag Care, 15:481-8.

12. FORMIGA, F., FORT, I. et al. (2009) “Comorbidity and clinical features in elderly patients with 
dementia: differences according to dementia severity”. J Nutr Health Aging,; 13:423-7.

13. GUIJARRO, M., SAN ROMÁN, C. M. et al. (2010), “Impact of dementia on hospitalization”. 
Neuroepidemiology, 2010; 35:101-8.
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pletament obsoleta)14. L’any 2015 fou de 57,41 dies, enfront els 6,6 dies del total 
d’altes, amb les implicacions que aquestes dades tenen en la gestió sanitària.

Totes aquestes complicacions afegides a la pròpia patologia redundaran en 
l’augment dels costos directes i indirectes associats al diagnòstic, tractament i 
assistència als malalts d’Alzheimer.

Mortalitat

Es calcula que la MA és responsable d’un 4,9% de les morts en persones més 
grans de 65 anys, un risc que augmenta considerablement amb l’edat, de ma-
nera que pot arribar a ser d’un 30% en homes majors de 85 anys, i d’un 50% en 
dones de la mateixa edat15. D’altra banda, segons les dades de mortalitat de 
l’INE de 2015, a l’Estat espanyol el grup de malalties del sistema nerviós és la 
quarta causa de mort (6,1% del total). Però si ho analitzem per malalties, la “de-
mència” apareix com la quarta malaltia amb més morts l’any (20.442: 13.800 
dones i 6.642 homes), mentre que la MA emergeix com la setena causa de 
mort (15.578: 11.004 dones i 4.574 homes). De totes maneres, aquestes qualifi-
cacions de causa de mort més val que s’agafin amb pinces, perquè hi ha un 
biaix respecte d’allò que consta en els certificats de defunció com a causa de 
mort. Perquè en un estudi16 es comprova que en els pacients amb demència, 
aquest diagnòstic només figura en el 20% dels certificats de defunció. Una situ-
ació que es dona també en altres països. És probable que aquest infradiagnòs-
tic estigui en relació amb la percepció social i mèdica de la malaltia.

Insuficient esforç en recerca

Malgrat les dades de prevalença, comorbiditats i mortalitat de la MA, resulta 
significatiu destacar que segons apuntava Alzheimer’s Disease International en 
el seu “Informe Mundial sobre l’Alzheimer” corresponent a l’any 2010, els ma-

14. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Encuesta de morbilidad hospitalaria 2015. http://
www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=3225&capsel=3256

15. DEWEY, ME. i SAZ P. (2001), “Dementia, cognitive impairment and mortality in persons aged 
65 and over living in the community: a systematic review of the literature”. Int J Geriatr Psyc-
hiatry; 16:751-61.

16. VILLAREJO, A., BENITO-LEÓN, J. et al. (2011), “Dementia-associated mortality at thirteen ye-
ars in the NEDICES cohort study”. J. Alzheimer’s Disease, 26:543-51.
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jors esforços inversors en recerca no es correlacionen directament amb la gra-
vetat de les malalties discapacitants: establia, en aquest sentit, una comparati-
va indicant que s’inverteix 30 vegades més en recerca sobre el càncer i 15 
vegades més en recerca sobre malalties cardiovasculars que no sobre la MA. En 
aquest context sembla que no es tenen clares les prioritats, i que no es des-
tinen prou recursos a lluitar contra l’anomenada “epidèmia del segle XXI”. So-
bretot, si hom considera17 que l’Alzheimer és una de les principals causes de 
discapacitat i dependència i suposa greus i progressives limitacions per a l’auto-
nomia de la persona en les activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària.

Anàlisi de costos

Cal definir primer els diferents tipus de costos, per saber de què estem parlant 
en aquest article.

Els costos directes són els que estan directament relacionats amb les manifes-
tacions, característiques i necessitats pròpies de la malaltia. Poden ser de tipus 
sanitari, com, per exemple, les mesures d’hospitalització, els medicaments per 
al tractament, les consultes amb especialistes, etc., o poden ser de tipus no 
sanitari, que són els derivats de l’atenció domiciliària reglada i de la institucio-
nalització i els derivats d’aspectes tècnics com ara, per exemple, els transports 
necessaris per a rebre tractaments (cost dels trasllats amb ambulàncies), els 
derivats de la necessitat d’aplicar temps de descans per als cuidadors, i, segons 
quins autors, els derivats de la contractació de cuidadors o d’ajuda domiciliària 
per a l’assistència del malalt (com els derivats de la neteja de la llar)18.

El dimensionament d’aquest tipus de costos és necessari per a desenvolupar, i 
dotar econòmicament, les diferents polítiques a càrrec de les administracions 
públiques i d’altres organismes o entitats (com ara associacions de pacients o 
fundacions que presten serveis de tipus assistencial).

D’altra banda, els costos indirectes són les despeses que corresponen a ser-
veis no reemborsats i que resulten com a conseqüència de les limitacions gene-
rades en la vida del pacient per la pròpia evolució de la malaltia. En aquest sen-

17. PLAN NACIONAL DE ALZHEIMER, 2018-2022, esborrany del Grupo Estatal de Demencias, 2017.
18. GUSTAVSSON, A., BRINCK, P. et al. (2011), “Predictors of costs of care in Alzheimer’s disease: 

a multinational sample of 1222 patients”. Alzheimers & Dementia, 7:318-27.
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tit, són considerats costos indirectes les pèrdues de productivitat laboral (tant 
del pacient com dels seus cuidadors), els costos derivats de substitucions pro-
fessionals per jubilacions anticipades, els costos derivats del temps dedicat a la 
cura del pacient per part del seu entorn familiar i les despeses sanitàries deriva-
des de la càrrega del cuidador.

Aquests costos quantifiquen les pèrdues produïdes tant per al malalt com per 
al seu entorn i per al conjunt de la societat.

També es pot parlar de costos intangibles, que són els que fan referència al 
grau de patiment del pacient en relació amb el decrement de la qualitat de 
vida19.

També es pot establir una diferenciació entre costos formals i informals. Són 
costos formals els que fan referència a serveis i productes professionals pels 
quals es paga un preu, i són costos informals els que fan referència als que són 
prestats per voluntaris o familiars, que no estan específicament qualificats per 
a desenvolupar aquestes tasques i que no cobren per prestar la seva ajuda.20

Diversos estudis han incidit en l’anàlisi dels costos de l’Alzheimer i altres de-
mències a Europa, com es pot veure en el quadre adjunt:

19. DOMINGO, E. P., SIERRA M. et al. (2015), “El Libro Blanco del Párkinson en España: Aproxima-
ción, análisis propuesta de futuro”. Real Patronato sobre Discapacidad, Ministerio de Sanidad 
y Federación Española de Párkinson, 2015.

20. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Y NEUROALIANZA (2016), “Estudio sobre las en-
fermedades neurodegenerativas en España y su impacto económico y social”.
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S’observen grans disparitats, degudes en part a què els estudis s’han fet en 
anys diferents (des del 1998 fins al 2011) i que, per tant, són dades que s’han de 
prendre en consideració com tendències evolutives que mostren, de tota ma-
nera, el pes creixent dels costos indirectes o no-mèdics, segons les diverses 
terminologies utilitzades.

Cal tenir clar qui exerceix la funció de cuidador i quines són les característiques 
d’aquests cuidadors. En aquest sentit, és revelador acudir al primer estudi que 
ha avaluat a Catalunya les representacions socials de la demència i l’estructura 
per prendre cura de la situació en el moment del diagnòstic21. Analitzant aquest 
estudi, trobem que, del total de 4.110 persones diagnosticades amb demència 
a Fundació ACE, en el 82,5% dels casos els seus cuidadors eren els seus famili-
ars. I analitzant-ho encara més finament, en el 52,8% dels casos, el cuidador era 
una única persona, en el 28,5% ho eren diversos membres de la família que es 
repartien les tasques i només en un 1% el cuidador no externalitzat era algú que 
no tenia relació de parentiu. En el 16,3% restant dels casos, el cuidador era algú 
extern (gerocultor o infermera que treballen en el domicili del pacient)22.

D’aquests cuidadors primaris, el 67,2% són dones. Si ho desglossem, el 32,4% 
era la seva esposa, i en el 27,6% alguna de les filles. Ho era el marit en el 22,3% 
dels casos, o per algun dels fills en el 9,1% dels casos i, en el 8,6% dels casos res-
tants, era un grup heterogeni de familiars, com podien ser els germans o ne-
bots, o bé cuidadors professionals.

També cal destacar que segons un estudi recent23, un 40% dels enquestats que 
són cuidadors de persones amb MA indiquen que tenen problemes econòmics 
derivats de la seva tasca com a cuidadors i que un 27% ha vist com la seva activi-
tat laboral se’n ressentia, mentre que un 11% afirma que ha hagut d’abandonar 
la seva activitat laboral o formativa i un 15,4% no es pot plantejar treballar o es-
tudiar fora. Molts drames i dificultats per part dels cuidadors que veuen la seva 
vida profundament alterada.

21. CAÑABATE, P., MARTÍNEZ G. et al. (2017), “Social Representation of Dementia: An Analysis of 
5,792. Consecutive Cases Evaluated in a Memory Clinic”. Journal of Alzheimer’s Disease, 58, 
1099-1108.

22. CAÑABATE, P., MARTÍNEZ, G. et al. (2017), “Social Representation of Dementia: An Analysis 
of 5,792. Consecutive Cases Evaluated in a Memory Clinic”. Journal of Alzheimer’s Disease, 
58, 1099-1108.

23. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Y NEUROALIANZA (2016), “Estudio sobre las en-
fermedades neurodegenerativas en España y su impacto económico y social”.
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També degut a aquesta situació de sobrecàrrega, els cuidadors mostren un in-
crement considerable de la freqüència de malalties psicològiques i físiques en 
comparació amb controls de la seva mateixa edat, a més solen presentar unes 
taxes més elevades de nivells d’ansietat i de depressió24, símptomes somàtics, 
sensació d’aïllament social25, pitjors nivells de salut autopercebuda i, en conse-
qüència, necessiten atenció psicològica i registren un consum de fàrmacs psi-
cotròpics en nivells més alts que la població general, a part de disposar de 
menys temps per a dur a terme les seves pròpies activitats quotidianes.

Si analitzem ara diversos informes sobre l’estructura de costos que presenta la 
MA atenent les seves diverses fases, tindrem:

Veure Referència XXIX.

Veure Referència XX.

24. PEÑA LONGOBARDO, L. M., OLIVA-MORENO, J. (2015). “Caregiver burden in Alzheimer’s di-
sease patients in Spain”. J Alzheimer’s Dis, 43: 1239-302

25. BEACH, S. R., SCHULZ, R. et al. (2000) “Negative and positive health effects of caring for a di-
sabled spouse: longitudinal findings from the caregiver health effects study”. Psychol. Aging, 
15:259-71
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El desglossament dels costos directes i indirectes, per fases, segons l’estudi de 
la Universitat Complutense de Madrid i Neuroalianza, es descriu en el gràfic 
següent:

Veure Referència XX.

Com semblava obvi, l’evolució de la despesa varia en funció de la progressió de 
la malaltia. En fases inicials o lleus, la despesa indirecta supera la despesa direc-
ta, de manera que al voltant del 70% de les despeses deriven de la cura infor-
mal. En fases moderades o greus, la despesa pot provenir, en una part signifi-
cativa, de la institucionalització, i això pot arribar a ser una part significativa de 
la despesa directa.

Els factors que influeixen de manera més directa en aquest augment de la des-
pesa són: el grau de gravetat de la demència, el nivell de dependència en les 
activitats quotidianes, les condicions mèdiques associades (la comorbiditat), 
els problemes neuropsicològics i els signes extrapiramidals. Altres variables 
que poden modificar la despesa són els factors sociodemogràfics (edat, medi 
rural o urbà, accés a transports i a serveis sanitaris i socials), però també hi po-
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den influenciar el nivell d’estudis del malalt i/o del cuidador i el vincle que man-
té el cuidador amb el pacient. Per a molts cuidadors, aquesta atenció als ma-
lalts d’Alzheimer és una tasca domèstica que cal fer o una obligació moral o 
ambdues coses alhora.26

També és interessant considerar que, des d’un punt de vista global, al voltant 
del 80% dels malalts d’Alzheimer són cuidats per la pròpia família. Famílies que 
assumeixen el 87% del cost total de la càrrega econòmica de la malaltia. El res-
tant 13% és pagat amb fons públics, i corresponen a una part dels costos direc-
tes, bàsicament sanitaris27.

En aquest càlcul de despeses, també s’ha de tenir en compte que la MA, i les 
demències en general, són una de les principals causes de deteriorament funci-
onal i de dependència en la nostra societat. Es calcula que una persona amb 
MA precisa d’unes 60-70 hores de cura al llarg d’una setmana, on s’hi inclouen 
l’atenció a les seves necessitats bàsiques, el control de la medicació, la cura 
d’aspectes sanitaris, i el maneig de símptomes i eventuals situacions de conflic-
te28. En aquest sentit, és bo destacar que a Fundació ACE disposem del Servei 
d’atenció a contingències, que ha estat seleccionat pel Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya com a projecte de bones pràctiques. Aquest 
servei consisteix a resoldre els dubtes sobre contingències clíniques o socials 
que puguin sorgir a familiars o professionals d’altres centres i entitats relacio-
nats amb un pacient de Fundació ACE.

Per oferir aquest servei, 7 neuròlegs, 1 geriatra i 3 treballadors socials dedi-
quen part del seu temps laboral a atendre aquestes consultes via telefònica, 
e-mail o presencialment. Poden resoldre des de dubtes amb la medicació fins a 
qüestions relacionades amb els tràmits legals per demanar ajuts de l’Estat, per 
exemple.

26. CAÑABATE, P., MARTÍNEZ, G. et al. (2017) “Social Representation of Dementia: An Analysis of 
5792 Consecutive Cases Evaluated in a Memory Clinic”. Journal of Alzheimer’s Disease 58, 
1099-1108.

27. CODURAS, A. RABASA I. et al. (2010), “Prospective one-year cost-of-illness study in a cohort 
of patients with dementia of Alzheimer’s disease type in Spain: the CEO study”. J Alzheimer’s 
Dis. 19: 601-15.

28. GEORGE, L. K., GWYTHER, L. P. (1986), “Caregiver well-being: a multidimensional examinati-
on of family caregivers of demented adults”. Geontologist26 (3): 253-9.
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Des del 2012 al 2015 s’han realitzat 12.236 intervencions; de les quals 6.062 han 
estat trucades telefòniques, 3.507 han estat e-mails i 2.667 han estat presenci-
als.

Crida l’atenció també el fet que 1.150 de les consultes provenen de professio-
nals sanitaris i 728 de tècnics socials.

Amb aquest servei, Fundació ACE ha reduït la demanda de visita de seguiment, 
i ha descongestionat la demanda a l’atenció primària, a l’especialitzada i als 
serveis d’urgència hospitalària. Veiem en infogràfic les dades més representati-
ves:
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Amb totes aquestes dades podem, doncs, establir un càlcul sobre el què repre-
senta i el què pot representar a Catalunya el cost de la Malaltia d’Alzheimer. Ho 
farem basant-nos en els 2 estudis que ens semblen més propers, i que donen 
unes xifres que, per al 2015, se situen en una forquilla entre els 29.182 €/any 
(estudi Neuroalianza) i els 31.890 €/any (estudi de la CEAFA)29:

A nivell mundial, també podem apreciar aquest increment de despesa (per al 
període 2015-2030), segons el World Alzheimer Report 2015:

29. RODRIGO, Jesús M. (2016), “Costes de atención y posibilidades de financiación en el cuidado 
de personas con Enfermedad de Alzheimer”. Confederación Española de Asociaciones de Fa-
miliares de Personas con Alzheimer y otras Demencias.
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Segons dades de l’OMS i els diferents Reports anuals de l’Alzheimer’s Disease 
International, l’Alzheimer produeix un increment de costos de l’atenció cròni-
ca per als governs i les comunitats, i una pèrdua de productivitat per a les eco-
nomies: el 2015, els costos de l’atenció de la malaltia es van estimar en 818.000 
milions de dòlars americans, la qual cosa equival a l’1,1% del producte interior 
brut a nivell mundial. S’estima que, per al 2030, el cost de l’atenció a les perso-
nes afectades per la MA a tot el món haurà augmentat fins als 2 bilions de dò-
lars americans, una xifra que podria fer trontollar el desenvolupament social i 
econòmic mundial i desbordar els serveis d’atenció sociosanitària i, en particu-
lar, els sistemes d’atenció crònica.

I, de tota manera, per tal d’arribar a unes conclusions correctes, també haurem 
de tenir en compte el dèficit demogràfic que es presenta i es presentarà als 
països que integren l’OCDE, i que tindrà repercussió en els programes de pro-
tecció social:

Conclusions

Vistos els diferents gràfics i dades presentades, és clar que estem assistint a 
importants canvis demogràfics i econòmics, que probablement s’acceleraran 
amb el pas del temps. Aquests canvis anticipen una societat catalana avançada 
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però molt envellida i, per tant, afectada en un grau significatiu per malalties 
neurodegeneratives, cada cop més cronificades, i sustentada per una estructu-
ra productiva i economicofinancera més feble.

Avui en dia, l’abordatge dels problemes relacionats amb les malalties neurode-
generatives s’enfronta a un escenari complex. Per una banda, existeix una 
combinació de factors sociològics i tècnics, com ara l’increment de l’esperança 
de vida, el decrement de la població, el major aïllament social de la gent gran, 
l’envelliment creixent i la cronificació. I, d’altra banda, cal tenir també en comp-
te factors socioeconòmics, com ara una taxa d’atur estructuralment alta, l’in-
crement de la precarietat laboral, l’empobriment de les classes mitjanes, l’in-
crement dels costos sanitaris i l’afebliment de les inversions públiques en salut 
i serveis socials, i la incertesa sobre la viabilitat del sistema públic de pensions.

Amb el deteriorament del teixit productiu i de les condicions laborals que la 
crisi econòmica ha generat com a factor estructural a casa nostra, així com el 
profund impacte que ha tingut sobre la capacitat financera i d’estalvi de les 
classes mitjanes, tenim una estructura socioeconòmica afeblida i que té menys 
eines per afrontar el futur, sobretot si ha de fer front a unes càrregues econò-
miques majors i durant més temps. Tampoc no sembla que l’actual, i previsible, 
funcionament i quantia de les ajudes a la dependència puguin ajudar en excés 
les persones amb MA i les seves famílies.

També assistirem, amb un alt grau de probabilitat, a l’emergència de nous mo-
dels familiars, probablement amb estructures diferents a les actuals, i amb fe-
nòmens de persones que experimentaran una major soledat i majors riscos 
d’aïllament social. Caldrà reflexionar, en aquest sentit, sobre com es distribuirà 
la càrrega dels costos indirectes derivats de la malaltia que, avui en dia, reca-
uen en bona part en les famílies.

Resulta evident, d’altra banda, que caldrà adaptar el nostre sistema sanitari i el 
nostre sistema de serveis socials a realitats canviants, on l’atenció individualit-
zada i l’atenció a la cronicitat jugaran un rol més important. Una disminució 
constant, en inversions reals i en capital humà, no sembla el millor sistema per 
avançar en aquestes adaptacions.

Caldrà, paral·lelament, assegurar una major inversió en recerca mèdica, per tal 
de tractar d’abordar les actuals limitacions cientificotècniques que impedeixen 
trobar una cura eficaç per a la MA.
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Tots aquests factors demogràfics, socials, econòmics, culturals i polítics influ-
enciaran marcadament l’impacte final que aquestes malalties tenen sobre els 
afectats, les seves famílies o persones relacionades, i sobre la societat en el 
seu conjunt.

L’important caràcter estructural d’aquestes variables fan i faran ineficaces i in-
viables les solucions improvisades, resultat de les polítiques de les administra-
cions públiques canviants i amb objectius a curt termini, i obligarà a desenvolu-
par estratègies i polítiques globals de consens, preventives i de llarg abast 
temporal.

Amb aquesta problemàtica caldrà encarar el futur. Caldrà desenvolupar eines 
de prevenció primària (control factors de risc / hàbits de vida saludable / esti-
mulació cognitiva) i/o secundària  (estimulació cognitiva) que evitin o endarre-
reixin l’aparició de la malaltia, d’ajuda mútua, de responsabilitat personal i col-
lectiva, de continuïtat en el temps, conscients que, en la perspectiva 2050, ens 
enfrontem a unes despeses totals que oscil·laran entre els 7.000 i els 7.700 mi-
lions d’euros a Catalunya i que aquest és un repte econòmic social i cultural 
que la societat catalana, en el seu conjunt, s’ha de plantejar i intentar guanyar. 
Conèixer la magnitud del repte és la primera condició per a guanyar-lo.
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CANVIS EN LA PROBLEMÀTICA DE 
L’HABITATGE A CATALUNYA

Joan Ràfols
Economista i assessor en urbanisme i habitatge

L’any 1988 es va celebrar el II Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya im-
pulsat pel Col·legi d’Economistes.

En els 30 anys que ens separen d’aleshores s’han produït canvis substancials 
en el marc econòmic i legislatiu del país. L’accés a l’allotjament de la població 
segueix sent avui un tema cabdal a casa nostra, però el vell problema de l’habi-
tatge té avui característiques molt diferents a les que tenia el 1988, qüestió fo-
namental, sovint oblidada, quan es postulen mesures concretes per contribuir 
a solucionar els problemes d’allotjament del conjunt de la població i d’aquelles 
famílies en risc d’exclusió.

A diferència d’altres polítiques públiques, per exemple, la d’infraestructures, la 
política d’habitatge es dona en un context de mercat i la bondat i eficàcia de 
les mesures dissenyades i implementades dependrà del coneixement que es 
tingui del funcionament dels mercats i de la seva dependència i interrelació 
amb l’evolució de l’economia del país.

Avui la nostra societat té un problema d’accés a l’habitatge per una part de la 
població, igual que 30 anys abans, malgrat que es pot afirmar que en el seu 
conjunt la població disposa de condicions d’allotjament millors. La crisi econò-
mica iniciada el 2007 ha reduït la renda familiar de moltes llars i un nombre im-
portant de casos d’atur de llarga durada ha portat a una part de les famílies a 
nivells d’ingressos per sota els mínims de subsistència. La situació d’emergèn-
cia en matèria d’habitatge ha tingut àmplia repercussió en la percepció pública 
del problema de pèrdua de l’habitatge, ja sigui en compra o lloguer. No obstant 
això, les estadístiques de desnonament per execucions hipotecàries i per falta 
de pagament del lloguer no són els indicadors sobre la bondat de les polítiques 
d’habitatge, però probablement sí de les polítiques del sistema d’assistència 
social lligat a l’habitatge i al manteniment de nivells mínims de renda familiar.

Els objectius de les polítiques d’habitatge són el creixement del parc, ajustar-lo 
al ritme de formació de famílies a mitjà i llarg termini. Simultàniament han de 
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permetre la millora continuada dels serveis i dotacions del parc d’habitatges ja 
edificat i adaptar-lo als nivells socialment acceptables avui. Aquests són els 
principals objectius de la política d’habitatge en tot moment. Per assolir-los cal 
un grau important d’equilibri entre oferta i necessitats a mitjà termini per evi-
tar increments de preus netament per sobre dels costos d’edificació, ja que 
porta a situacions d’exclusió en el mercat d’un creixent nombre de famílies.

En una economia en què no hi haguessin restriccions als factors que interve-
nen en l’oferta d’habitatge (materials, mà d’obra, recursos financers, sòl...), el 
problema de l’allotjament és essencialment un problema de renda disponible 
de les famílies.

Les actuacions d’emergència necessàries i sovint insuficients, per la seva urgèn-
cia i immediatesa, porten a oblidar que els problemes d’habitatge es formen al 
llarg de molts anys i requereixen polítiques continuades al llarg també de molts 
anys. Les polítiques d’habitatge tenen, a més, la dificultat que es donen en un 
context de mercat, i que l’evolució d’aquest pot afectar l’eficiència i eficàcia de 
les mesures dissenyades per assolir certs objectius en un determinat context.

Davant la complexitat de les polítiques d’habitatge, en un context molt politit-
zat, sovint es proposen solucions senzilles per problemes generats en mercats 
tan complexos i canviants en el temps com els d’habitatge.

També, sovint, es fan comparacions amb les polítiques d’allotjament d’altres 
països, oblidant diferències de l’entramat institucional que intervenen en la po-
lítica d’habitatge o que el context macroeconòmic és totalment diferent.

En els últims 30 anys, els mercats de l’habitatge a Catalunya -en accés en propi-
etat i en arrendament- han registrat canvis substancials que comporten forço-
sament la necessitat de fixar nous objectius a la política d’habitatge, disse-
nyant i implementant noves mesures i, sobretot, una estreta coordinació amb 
les polítiques socials de sosteniment de renda i en la política urbanística.

En aquestes pàgines s’aborden els canvis en els mercats de lloguer i d’accés en 
propietat amb l’objectiu que, en un entorn d’urgències, no s’oblidin les magni-
tuds i dificultats dels reptes a afrontar per la política d’habitatge a Catalunya: 
aconseguir un increment de l’oferta en l’àmbit de la regió metropolitana de Bar-
celona, que és on es concentren la major part de les necessitats d’habitatge, en 
els propers anys i allargar la vida útil del parc d’habitatge, tot millorant les seves 
prestacions, davant les dificultats d’una generalització de la propietat horitzontal.
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Per últim, en dos breus annexos es tracten les contínues referències que en el 
debat sobre algunes qüestions d’habitatge tenen el recurs a certes polítiques 
d’altres països en la matèria, massa sovint inexactes i, sobretot, sense re-
ferir-les a un determinat context de mercat i aplicant la complementarietat de 
polítiques socials lligades a l’habitatge i de les quals el nostre país no disposa.

Per últim, en un segon annex, es fa referència a un article recent sobre desi-
gualtats en habitatge, com a factor de la desigualtat econòmica.

1. El mercat de lloguer

1.1. L’estoc d’habitatges cedits en arrendament

Catalunya Habitatges ocupats en lloguer
Percentatge sobre total

1950 542.930 70,0%

1960 564.147 63,5%

1970 613.253 46,7%

1981 575.266 32,7%

1991 459.293 23,8%

2001 384.423 16,6%

2011 582.700 19,8%

L’ocupació en règim de lloguer a Catalunya ha estat en ple retrocés des dels 
anys 1950, tant en percentatges sobre el total del parc d’habitatges destinats a 
residència permanent com en números absoluts. En el període 1950-2011, el 
parc d’habitatges de residència permanent va créixer en 2.169.125 unitats, i els 
habitatges ocupats en arrendament en 39.770.

El 1950, el lloguer era el règim de tinença predominant a les grans ciutats de 
Catalunya. A Barcelona, el 1950 el 93,1% del parc estava ocupat en lloguer, per-
centatge que s’ha reduït al 30,1 el 2011. En xifres absolutes, a Barcelona, el 
nombre d’habitatges s’ha reduït passant de 260.179 el 1950 a 205.910 el 2011.

La sèrie estadística de dades del Cens d’Habitatges mostra que el parc en lloguer 
va augmentar en el període 1950-1970, conseqüència d’una activitat promotora 
destinada a lloguer relativament important, conseqüència de que la legislació 
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d’habitatges de Renda Limitada de 1954 va instrumentar incentius econòmics 
importants tant per les promocions en venda com en lloguer, i va fixar uns preus 
màxims de lloguer dels habitatges de renda limitada atractius. A l’empara 
d’aquesta legislació, va existir una activitat promotora en lloguer relativament 
important essencialment a càrrec de les Caixes d’Estalvi i entitats asseguradores.

A Barcelona ciutat, les Caixes d’Estalvis van promoure entorn de 35.000 habi-
tatges en lloguer.

A partir de 1975, no hi ha noves promocions en arrendament, conseqüència de 
l’escassa revisió de les rendes en un entorn amb taxes d’inflació molt elevades. 
Els propietaris comencen, també las Caixes d’Estalvi, a vendre els habitatges 
als propis llogaters de forma massiva en la dècada de 1990.

Conseqüentment, la xifra d’habitatges en lloguer va arribar al mínim el 2001. El 
Cens de 2011 mostra un increment important respecte al 2001, amb una expan-
sió del parc arrendat del 21,8% a la ciutat de Barcelona i del 51,5 en el conjunt de 
Catalunya, conseqüència, entre d’altres factors, dels efectes de la LAU de 1994, 
que va acabar amb més de 70 anys d’una legislació especial d’arrendaments 
urbans molt restrictiva.

La poca presència del lloguer a les nostres ciutats és conseqüència directa de 
la política de control de lloguers iniciada l’any 1920 i que va durar fins al 1994.

Evolució habitatge de lloguer per províncies. Percentatge sobre el total 
d’habitatges ocupats

Font: Cens d’habitatges de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i l’Idescat.
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Nombre d’habitatges ocupats en lloguer

1950* 1960 1970* 1981 1991 2001 2011

Barcelona Ciutat 260.170 269.183 293.817 268.881 204.561 169.137 205.910

Badalona 9.760 12.758 15.842 14.097 11.522 8.822 12.810

L’Hospitalet de 
Llobregat

10.480 19.284 24.696 24.674 18.297 14.270 23.035

Manresa 7.710 10.277 10.770 9.443 8.227 5.770 6.565

Mataró 5.330 5.096 7.530 6.902 5.290 5.221 9.050

Sabadell 9.170 11.747 9.761 8.241 6.491 5.267 11.315

Terrassa 8.320 9.482 11.187 9.889 7.443 5.857 11.205

Girona Ciutat 6.080 5.832 6.646 7.358 5.029 4.289 10.555

Lleida Ciutat 9.120 11.777 11.899 10.410 8.108 5.499 11.775

Tarragona Ciutat 6.890 7.976 11.078 10.271 7.946 5.842 9.200

Reus 7.090 7.076 7.327 6.565 5.241 3.901 7.105

*Dades extretes sobre el total d’habitatges (principals i no principals).

Font: Cens d’habitatges de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i l’Idescat.

Percentatge d’habitatges en lloguer sobre el total d’habitatges ocupats

1950* 1960 1970* 1981 1991 2001 2011

Barcelona Ciutat 93,08% 84,44% 56,47% 46,37% 35,75% 28,45% 30,10%

Badalona 78,14% 66,62% 35,19% 22,16% 17,50% 12,30% 15,66%

L’Hospitalet de 
Llobregat

80,99% 75,05% 37,07% 29,39% 21,28% 16,24% 22,58%

Manresa 74,93% 77,39% 60,26% 46,41% 36,55% 23,82% 22,58%

Mataró 76,47% 53,33% 36,14% 25,55% 16,83% 13,79% 19,22%

Sabadell 68,38% 50,92% 22,28% 16,02% 11,16% 8,02% 13,87%

Terrassa 62,93% 45,21% 29,54% 22,59% 15,01% 9,29% 13,46%

Girona Ciutat 86,24% 72,12% 46,23% 30,08% 22,99% 15,49% 27,60%

Lleida Ciutat 73,25% 74,75% 43,35% 34,13% 22,85% 13,60% 21,11%

Tarragona Ciutat 81,25% 79,08% 45,00% 32,91% 23,32% 14,21% 17,56%

Reus 76,32% 68,36% 39,29% 29,06% 19,57% 12,49% 17,51%

*Dades extretes sobre el total d’habitatges (principals i no principals).

Font: Cens d’habitatges de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i l’Idescat.
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1.2. Efectes del control de lloguers a Catalunya

La utilització del control de lloguers com a instruments de la política d’ha-
bitatge ha estat a l’Estat espanyol quasi tan antic com les primeres mesu-
res de foment de la construcció d’habitatges. Tan sols 9 anys separen la 
Llei de 12 de juny de 1911 sobre “Casas Baratas” i el Decret de 21 de juliol de 
1920 que establia la congelació dels lloguers en tots els nuclis urbans de 
més de 20.000 habitants, i imposava la pròrroga forçosa dels contractes 
d’arrendament i la tornada als lloguers vigents a 31 de desembre de 1914. 
Més tard, ja amb la República, pel Decret de 29 de desembre de 1931, la 
congelació de lloguers es va estendre a totes les poblacions. Acabada la 
Guerra Civil el 1946, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) va suposar la 
plena consagració de la congelació de lloguers, que ha durat fins avui. Els 
elements més significatius de la legislació vigent en cada període es recu-
llen a continuació:

• Període 1920-1956. Congelació absoluta dels lloguers dels contractes 
existents, pròrroga forçosa i limitacions als preus dels nous contractes 
en funció de la renda vigent amb anterioritat.

• Període 1964-1985. L’any 1964, va entrar en vigor una reforma de la LAU 
que introduïa importants novetats respecte de la legislació anterior. En 
primer lloc, establia la llibertat de fixació de la renda en els contractes 
concertats a partir de juliol de 1964. Aquesta quedava congelada auto-
màticament si no es pactava clàusula d’estabilització o el govern mitjan-
çant Decret no n’autoritzava l’actualització. Es permetia, doncs, la inclu-
sió de clàusules d’actualització del lloguer en els nous contractes. Per als 
contractes antics, es preveia la seva actualització d’acord amb la inflació 
o l’índex de salaris mitjançant Decret del Govern, però aquesta disposició 
només es va complir molt tímidament ja que només es varen decretar sis 
increments des de 1964, i tots ells abans de 1977 i amb pujades molt infe-
riors a la inflació registrada. Es mantenia l’obligatorietat de la pròrroga 
forçosa del contracte d’arrendament.

• Maig 1985 fins a desembre 1964. El Reial Decret Llei de 10 de maig de 
1985, conegut com Decret-Llei Boyer, va suprimir l’obligatorietat de la 
pròrroga forçosa en els contractes que es donessin des de la seva entra-
da en vigor i permetia, per tant, la possibilitat de contractes de lloguer 
amb una vigència temporal predeterminada, fins i tot per un any. Desa-
pareix així la pròrroga forçosa, un element constant en la legislació espe-
cial d’arrendaments i que havia estat vigent de 1920 a 1985. El Reial De-

001-376 ponenciasEIX7.indd   320 11/07/2018   10:59:45



321

Joan Ràfols

cret de 10 de maig de 1985 va afectar els nous contractes, però va deixar 
intocats els contractes vigents fins aleshores que seguien regulats per la 
Llei d’Arrendaments Urbans de 1964.

Els efectes de la legislació restrictiva en matèria d’arrendaments urbans han 
estat molt importants, i han tingut un paper determinant en la reducció del 
parc en lloguer i en la forma de segmentació en els nivells de renda que pre-
senta el parc ocupat en arrendament.

Els habitatges acollits a la legislació de foment de la construcció de nous ha-
bitatges -habitatges de protecció oficial- es regien, encara que fossin cedits 
en arrendament, pel que estableix la seva legislació específica. No obstant 
això, es mantenia el principi de la pròrroga forçosa. La renda inicial venia re-
gulada per l’Administració i les revisions de renda es feien fins l’any 1993 en 
base al 25% del creixement del mòdul que anualment es fixava per determi-
nar el preu màxim de venda o renda dels habitatges de protecció oficial, és a 
dir, en base al 25% del creixement estimat del cost de construcció, fet que 
produïa una evolució temporal de les rendes netament per sota de la inflació 
i allunyada del nivell de renda en el mercat en una situació fortament inflaci-
onista.

El MOPU, a octubre de 1989, va efectuar una enquesta per conèixer les carac-
terístiques dels contractes d’arrendament vigents amb la finalitat que servís 
de base per a una reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans. Es tractava de 
conèixer l’antiguitat dels contractes i la inclusió o no de clàusules d’actualitza-
ció de la renda pactada. No obstant l’àmbit estatal de l’enquesta, la mostra va 
ésser suficientment elevada per obtenir resultats estadísticament significatius 
per a les ciutats de Madrid i Barcelona. Aquesta és l’única font de què es dis-
posa per al coneixement de la tipologia contractual i l’estructura de rendes 
del parc ocupat en lloguer. La situació reflectida, encara que correspon a octu-
bre de 1989, permet conèixer els efectes de la congelació de lloguers a la ciu-
tat de Barcelona.

En primer lloc, cal destacar que el 47% dels contractes eren anteriors a 1965 i 
el 25%, anteriors a 1950. El 42% corresponien al període 1965-1984 i només 
l’11% eren posteriors a 1984, és a dir, a l’entrada en vigor del Reial Decret 
“Boyer”.
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Habitatges en lloguer segons any de contracte a la ciutat de Barcelona 
Octubre 1989

Fins 1964
47%

Fins 1921
3%
1921-1950
22%
1951-1964
22%

1965-1984
42%

1985 i després
11%

TOTAL
100%

Font: MOPU. Situación de la vivienda en alquiler. Febrer 1990.

L’antiguitat del contracte és un element determinant, ja que implica la sub-
jecció obligada a la pròrroga forçosa i la possibilitat o no de revisió de la ren-
da. El 76% dels contractes vigents a octubre de 1989 tenien el lloguer conge-
lat -no era possible revisar la renda atès que eren contractes anteriors a 1964 
i la legislació vigent fins aleshores no permetia clàusules de revisió (4,6%), o 
bé perquè tractant-se de contractes posteriors a 1965 no varen incloure clàu-
sules d’actualització malgrat estar permeses per la Llei d’Arrendaments Ur-
bans de 1964. De fet, la inclusió d’aquests tipus de clàusules en els contrac-
tes no es va generalitzar fins a mitjan anys 1970. Només el 24% dels contractes 
tenien clàusules de revisió de la renda en funció de la inflació o d’un altre in-
dicador.

El 93% dels contractes vigents estaven sotmesos a pròrroga forçosa. Curiosa-
ment, una tercera part dels contractes signats amb posterioritat al Reial De-
cret “Boyer” ho van ser amb pròrroga forçosa.
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Distribució del parc d’habitatges en lloguer a octubre de 1989  
segons situació legal

Abans de 1965

I. Lloguer congelat 75,9

Anterior a 1965 46,6
Posterior a 1965 29,3

II. Revisables amb pròrroga 17,2

1965-1984 13,8
1985 i després 3,4

III. Sense pròrroga forçosa 6,9

TOTAL 100%

Aproximadament un 20% dels habitatges ocupats en lloguer corresponien a ha-
bitatges que es varen construir acollits a protecció oficial i, per tant, durant 
vint anys han estat sotmesos a la legislació específica que, com s’ha dit, auto-
ritzava increments netament inferiors a la inflació.

Les repercussions de les diferents legislacions restrictives en matèria d’arrenda-
ments urbans varen provocar en el parc ocupat en lloguer una estratificació de 
les rendes en funció de l’any del contracte, així la renda mensual mitjana a octu-
bre de 1989 a la ciutat de Barcelona era de 5.553 pessetes per als contractes 
d’abans de 1964, de 14.060 pessetes per als contractes del període 1964-1984, i 
de 27.153 pessetes per als que varen tenir lloc després de 1985. L’any 1989, la ren-
da mensual mitjana dels nous contractes de lloguer va ésser de 46.419 pessetes.

Si l’anàlisi es fa en referència al tipus de contracte, la renda mensual mitjana 
incloses despeses era de 9.958 pessetes per als habitatges en contractes sense 
revisió (congelats), de 30.590 pessetes per als que tenien la renda revisable i 
pròrroga forçosa, i de 40.925 pessetes/mes per als contractes temporals cele-
brats després de 1985. Cal assenyalar que els contractes amb renda congelada 
-mitjana de 9.958 pessetes/mes- representaven el 76% de tot el parc cedit en 
arrendament.

Les mesures restrictives en la regulació dels arrendaments d’habitatge, en la 
mesura que han suposat un molt baix nivell de rendes pagades en els contrac-
tes antics respecte dels nous i han estat vigents 75 anys, han tingut importants 
conseqüències sobre el parc cedit en arrendament i la seva ocupació.
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Entre elles es poden citar les següents:

• reducció de la nova construcció en lloguer,

• increment dels preus dels nous arrendaments, ja que el nombre d’habi-
tatges que flueixen al mercat en cada moment es redueix, penalitzant les 
famílies que han d’entrar en el mercat,

• reducció de la mobilitat de les famílies en el mercat de l’habitatge i de 
treball,

• una mala assignació de l’espai construït,

• efectes negatius en el manteniment dels habitatges en fer impossibles 
les obres de conservació i millora, i

• deteriorament dels nuclis antics de les principals ciutats on es concentra 
un alt percentatge del parc en lloguer.

En cert sentit, el control de lloguers pot ésser considerat com un instrument 
de distribució de renda entre arrendadors i arrendataris, que es fa en funció de 
l’any en què varen arrendar, i no en funció de les necessitats objectives i nivells 
d’ingressos de les famílies. En aquest sentit, s’ha de considerar com un instru-
ment ineficaç i poc equitatiu per a la solució dels problemes de l’habitatge.

La Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans

A finals de 1994, va ésser aprovada pel Congrés dels Diputats una nova Llei 
d’Arrendaments Urbans que va entrar en vigor el 1r de gener de 1995. La nova 
Llei suposava importants novetats i ha tingut, a mitjà i llarg termini, importants 
efectes sobre el parc cedit en arrendament. Substitueix el text refós de la Llei 
d’Arrendaments Urbans de 1964 i el Reial Decret-Llei 2/1985 de 30 d’abril, si bé 
aquestes normes són d’aplicació als contractes celebrats a la seva empara fins 
a la seva extinció, ja es tracti d’habitatges o de locals de negoci, amb les modi-
ficacions establertes per aquesta Llei.

A partir de l’entrada en vigor de la nova Llei d’Arrendaments Urbans, els contrac-
tes d’arrendament del parc cedit en lloguer quedaven en les situacions següents:

1) Arrendaments celebrats després de l’1 de gener de 1995

 Absoluta llibertat de pacte entre les parts. Si la durada és inferior a cinc 
anys, la Llei obliga l’arrendador a prorrogar el contracte fins a completar 
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el termini de cinc, llevat que l’arrendatari manifesti la voluntat de no 
prorrogar-lo.

2) Arrendaments celebrats a partir de 9 de maig de 1985 acollits al Reial 
Decret-Llei Boyer

 Se segueixen regulant per la legislació anterior, però amb modificacions 
lleugeres, la més important de les quals és l’eliminació de la possibilitat 
de subrogació “inter-vivos”.

3) Arrendaments d’habitatges de protecció oficial

 Aquells que subsistien l’1 de gener de 1995 se segueixen regint per la 
normativa de protecció oficial.

4) Arrendaments celebrats amb anterioritat al 1r de maig de 1985

 Es continuen regint pel text refós de la Llei de 1964, amb les modificaci-
ons previstes en la nova Llei, que afecten principalment dos temes:

a) Subrogacions.

b) Actualització de les rendes.

a) Es limiten els supòsits de subrogacions de la legislació anterior, en què 
eren possibles dues subrogacions, la qual cosa podia suposar la pròrro-
ga forçosa del contracte fins a tres generacions. Si no s’ha produït cap 
subrogació, es limita a una subrogació possible i només al cònjuge de 
l’arrendatari i, en el seu defecte, al fill o ascendents que hagin conviscut 
amb ell, si més no en els dos o tres anys anteriors, respectivament. Amb 
algunes excepcions, com a norma general el contracte s’extingeix per 
la mort del subrogat. Si s’ha produït una subrogació abans de la nova 
Llei, només es podrà subrogar el cònjuge no separat. Si s’han produït 
les dues subrogacions de la legislació anterior, no se n’autoritza cap 
més.

b) Quan a les rendes, a partir de l’1 de gener de 1995, una vegada compler-
ta l’anualitat del contracte, la renda que correspongui pagar es podrà 
incrementar anualment d’acord amb l’IPC, llevat de pacte exprés sobre 
un altre sistema d’actualització. La renda actualitzada ha d’absorbir les 
quantitats assimilades a la renda d’ençà de la primera anualitat de revi-
sió. La renda actualitzada no podrà ésser superior al 12% del valor cadas-
tral de la finca, si aquest ha estat revisat abans de 1989, o del 24% si és 
anterior. No procedeix l’actualització de la renda quan la suma dels in-
gressos totals en l’exercici impositiu anterior per a l’arrendatari i les 
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persones que convisquin habitualment amb ell no excedeixi dels límits 
següents:

Nombre de persones Vegades SMI

1-2 2,5

3-4 3

Més de 4 3,5

Es reconeix el dret de l’arrendador de repercutir l’import de les obres de repa-
ració necessàries per a mantenir l’habitatge en estat de servir a l’ús convingut. 
Al respecte s’incrementen les quanties que poden ésser repercutides -12% del 
capital invertit sense superar el 50% de la renda anual. En el cas que ho demani 
l’arrendatari o ho ordeni l’autoritat judicial o administrativa, la repercussió ha 
d’ésser el capital invertit més l’interès legal corresponent calculat per a un perí-
ode de 5 anys. D’aquesta quantitat l’arrendatari abonarà anualment un 10% fins 
al total pagament.

Amb totes les seves limitacions i condicionants, la LAU de 1994 va tenir impor-
tants repercussions en l’estoc d’habitatges ocupats en lloguer amb contractes 
d’abans de l’1 de maig de 1985 que, segons l’enquesta del MOPU d’octubre de 
1989, representaven el 89% del total, a la ciutat de Barcelona. Al 2017, s’estima-
ven a l’entorn del 20% els contractes anteriors al Decret Boyer.

Respecte als efectes de la nova Llei d’Arrendaments Urbans en el mercat de 
lloguer d’habitatge a Barcelona, que s’aniran fent palesos en els propers anys, 
cal dir el següent:

L’actualització de rendes acosta les rendes pagades en el parc llogat amb con-
tractes antics al que es paga en els nous contractes, si bé els efectes no són 
sempre els mateixos. L’actualització segons la inflació no té en compte la valo-
ració actual en el mercat dels habitatges que es tracta. Amb el pas del temps, 
l’apreciació en el mercat d’un habitatge és diferent en funció de la seva localit-
zació, estat de conservació, dotacions, etc., o de la pròpia relació entre l’oferta 
i la demanda. Un contracte amb clàusula revisada segons l’IPC estarà poc afec-
tat per la nova LAU, mentre que un amb renda no revisable resultarà molt afec-
tat. En ambdós casos, la renda actualitzada es pot situar per sobre o per sota 
de la de mercat per a aquell habitatge segons el moment que li sigui d’aplica-
ció. Però, en tot cas, les accions d’arrendadors i arrendataris seran diferents. 
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En cas que la renda actualitzada se situï per sobre de la de mercat, o bé l’arren-
dador redueix la renda o bé cal esperar un trasllat de l’arrendatari. En cas con-
trari, com és el cas de rendes inicials molt baixes, davant d’una renda actualit-
zada netament inferior a la de mercat, l’arrendatari continuarà sense interès 
en moure’s, perquè perdria l’avantatge que suposa tal situació.

Els resultats de l’actualització van ser molt desiguals. Com a regla general, els 
contractes celebrats després de 1964 en una conjuntura econòmica forta amb 
una forta demanda van originar rendes inicials elevades, que en aplicar l’actua-
lització segons la inflació l’any 1995 amb conjuntura econòmica dèbil i amb una 
forta flexió a la baixa dels nous llogaters, originaven rendes actualitzades 
superiors a les de mercat en el moment i, per tant, propiciaven la mobilitat dels 
arrendataris.

Al contrari, contractes signats en períodes de conjuntura dèbil originen rendes 
actualitzades per sota de les de mercat l’any 1995.

En tot cas, la nova situació va originar una major mobilitat en el parc ocupat en 
lloguer, atès que:

• l’elevació del nivell de rendes en el parc amb contractes congelats, tot i 
partint de nivells molt baixos, va portar a la desocupació i, per tant, la 
sortida al mercat d’aquells habitatges retinguts i escassament utilitzats, i

• la reducció del nombre i supòsits de les subrogacions va comportar len-
tament l’extinció de les situacions de pròrroga forçosa.

La sortida al mercat dels habitatges de renda antiga a mesura que s’anaven 
desocupant va comportar el seu condicionament millorant els nivells de dota-
cions i serveis i allargant la vida útil del parc d’habitatges.

L’any 2017 s’estimava que entorn del 20% del parc cedit en arrendament a la 
ciutat de Barcelona eren contractes anteriors a 1985, és a dir, indefinits i en 
rendes actualitzades segons l’IPC, però sovint inferiors a les de mercat.

Per últim, cal esmentar que en la major part dels països que varen escometre a 
principis dels anys seixanta, l’aixecament dels sistemes de control o congelació 
de lloguers implantats en la postguerra, ho varen fer utilitzant mesures simi-
lars -limitacions a la pròrroga forçosa, actualització de rendes en un determinat 
període de temps... Aquestes mesures venien acompanyades per l’establiment 
de subsidis -mitjançant la política d’habitatge o del sistema de Seguretat Soci-
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al- per a aquelles famílies amb ingressos insuficients per fer front a les rendes 
actualitzades o al cost de les obres de manteniment i millora. Aquest no va ser 
el cas al nostre país.

La nova LAU va establir que a aquells arrendataris que acreditessin ingressos 
inferiors a 2,5 vegades l’SMI (3,5 vegades per a aquelles famílies amb 4 mem-
bres o més) no els seria d’aplicació l’actualització de rendes.

Igual que en les anteriors Lleis d’Arrendaments Urbans es traspassa als arren-
dadors el cost d’allotjar una part important del col·lectiu de famílies amb in-
gressos reduïts, que varen llogar abans de l’1 de maig de 1985.

Independentment dels efectes sobre el manteniment i millora del parc, la pro-
funda modificació de la legislació dels arrendaments urbans que suposa la LAU 
de 1994 va significar una dinamització del mercat de l’habitatge en lloguer a les 
principals ciutats, incrementant-se la rotació dels habitatges cedits en arrenda-
ment, incorporant al mercat habitatges abans retinguts en la perspectiva d’un 
contracte indefinit, però no ha aconseguit a penes incrementar l’oferta d’habi-
tatge en lloguer i ha portat a abandonar l’opció del lloguer com a sistema de 
tinença a llarg termini per a la majoria de famílies, abans afavorida per la pròr-
roga forçosa i la congelació de rendes.

1.3. El mercat de lloguer el 2017

En els gràfics adjunts es recull el nombre de contractes d’arrendament a la ciu-
tat de Barcelona -dades des de 1985- i els preus contractats.

La progressiva desaparició dels contractes antics des de 1995 i la reducció en 
molts casos de la durada del contracte als 5 anys mínima, previstos en la LAU 
1994, (reduïda a 3 anys en la reforma de 2013) ha portat un increment continu-
at del nombre de nous contractes, el mercat de lloguer a Catalunya ha canviat 
radicalment des de 1994:

– El mercat de lloguer de les principals ciutats reprodueix l’estructura de 
preus de compravenda. Els preus més elevats es registren a la ciutat de 
Barcelona, seguit de l’AMB.

– L’evolució dels lloguers -tant en xifres absolutes com en €/m2- reflectei-
xen l’evolució cíclica de l’economia del país. A destacar que els preus en 
termes reals no es van recuperar a Barcelona fins a finals del 2017.
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– El 2017, el lloguer mitjà dels nous contractes d’arrendament a Barcelona 
Ciutat va ser de 877,3 €, segons dades de l’Institut Català del Sòl. El llo-
guer mitjà de la totalitat de l’estoc en arrendament era a principis de 2017 
de 659 € segons dades de l’Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona. La 
mateixa font recollia que el 24% del parc llogat tenia contracte indefinit, 
és a dir, anteriors a 1985 amb un lloguer mitjà de 407,36 €, en front dels 
744,1 € dels habitatges llogats amb contracte a termini transcorreguts 
quasi 25 anys de la LAU de 1994, el control de lloguers té encara una forta 
presència a la ciutat de Barcelona.

– L’estructura de la propietat del parc d’habitatges en lloguer ha canviat 
radicalment en les principals ciutats. A Barcelona, el 1950, el 90% del total 
s’ubicaven en edificis en propietat vertical, i el 2011 menys del 25%. Gran 
part de l’oferta és de propietaris d’un nombre molt petit d’unitats, la 
qual cosa comporta una gestió poc professional, tant en el manteniment 
com en la fixació de rendes.

– L’oferta d’habitatge en arrendament a les ciutats de Catalunya està cons-
tituïda en grans trets per una oferta limitada i rígida a llarg termini, per 
habitatges antics, de superfície reduïda, mal mantinguts i una propietat 
familiar poc professional.

La reducció de la durada mínima dels contractes de 5 a 3 anys ha incrementat 
la volatilitat del mercat d’arrendament, en les grans ciutats, especialment a 
l’AMB.

En aquest context, es registra en l’última dècada un increment de la demanda 
d’habitatge en lloguer a les grans ciutats, especialment a Barcelona, conse-
qüència de factors nous:

– Un entorn creditici més restrictiu i exigent ha comportat que el lloguer 
sigui per a moltes joves famílies l’única alternativa d’allotjament.

– La major mobilitat laboral derivada de la globalització.

– L’aparició de noves demandes com l’habitatge d’ús turístic.

Tot porta a predir que el mercat d’arrendament d’habitatge registrarà fortes 
tensions de preus a curt i mitjà termini, ateses les restriccions a l’increment de 
l’oferta i la seva reduïda dimensió i les dificultats per accedir en propietat.
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Renda mitjana contractual del lloguer a Barcelona Ciutat, preus corrents i 
constants (base 2017)

Mitjana anual del lloguer contractual a principals ciutats de Catalunya 2017  
(€/mes)

Font: Generalitat de Catalunya. Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, a partir de les 
fiances dipositades a l’INCASÒL.
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Volum de contractes de lloguer i compravendes d’habitatge a Barcelona

Font: Generalitat de Catalunya. Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, a partir de les 
fiances dipositades a l’INCASÒL.

Nombre de contractes de lloguer signats a Barcelona Ciutat, 1984-2017
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Preu del lloguer d’habitatges de 3 habitacions a principals ciutats d’Europa 
2017 (€/mes)

Font: Numbeo. Dades del total de 2017.

2. El mercat de compravenda

2.1. El mercat de compravenda 1987-2017

El mercat residencial en accés a la Propietat ha registrat des de 1987 i fins al 
2007 una forta expansió caracteritzada fonamentalment per un ritme de cons-
trucció de nous habitatges i un progressiu encariment d’aquests.

Expansió i encariment fonamentats en la millora de la renda familiar disponible 
i de les condicions dels crèdits hipotecaris per a l’adquisició d’habitatge.

Expansió hipotecària caracteritzada des de 1986 per un allargament dels termi-
nis d’amortització, un major percentatge de finançament del preu i reducció 
del tipus d’interès, factors que conjuntament varen multiplicar la solvència en 
els mercats als adquirents.

Expansió creditícia que va permetre un fort increment de l’activitat construc-
tora i també dels preus dels habitatges en el període 1988-1992, que es va veu-
re alentida per les mesures d’ajust de l’economia del 1992.
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A partir de 1995 va continuar l’expansió creditícia, en un marc de creixement 
econòmic, seguint la reducció dels tipus d’interès, també en termes reals i in-
crementant-se el volum de crèdit disponible, gràcies al recurs creixent a la titu-
lització hipotecària i la seva col·locació en els mercats internacionals.

L’expansió hipotecària va portar a un gran increment de la demanda d’habitat-
ge i sobretot de la construcció d’habitatges -també de segona residència- mai 
registrats fins aleshores, a excepció de l’àrea metropolitana de Barcelona, per 
falta de sòl per ser edificat.

La crisi de les hipoteques subprime als EUA, el juliol de 2007, i la crisi financera 
el 2008 van suposar la fi abrupta de l’activitat constructiva i creditícia.

A partir de 2008, la situació és totalment diferent:

– Aturada total de la iniciació de nous habitatges.

– Important estoc en venda sense trobar comprador, a excepció de Barcelo-
na ciutat i entorn metropolità on no hi va haver expansió de l’oferta. Fins 
al 2017, el nombre d’habitatges iniciats no va ser superior al d’acabats.

– Caiguda dels preus inclús per sota el cost de reposició en algunes comar-
ques. Recuperació de preus des de 2015 només a Barcelona ciutat i en-
torn metropolità.

– Restricció creditícia total fins al 2014. Tímida recuperació de les concessi-
ons, però en condicions més estrictes quant a la relació crèdit/preu com-
pravenda, la qual cosa, juntament amb la reducció dels preus dels habi-
tatges, ha portat a una reducció del 50% del valor mitjà de les hipoteques 
concedides a compradors. L’accés al crèdit s’ha limitat a famílies amb 
rendes mitjana i alta, amb estalvi previ, com a conseqüència de més rigor 
en l’avaluació del risc per part de les entitats financeres. A pesar dels ni-
vells de tipus d’interès baixos mai registrats, una part de la població ha 
quedat exclosa de l’accés al crèdit per la compra, ja que s’exigeix un es-
talvi previ mínim entorn del 40% del preu.

– El 2017 el nombre de compravendes, que havia assolit el mínim els anys 
2011-2013 (entorn 44.500), s’havia recuperat fins a 85.575, lluny dels mà-
xims de 160.000 habitatges el 2005-2006 a Catalunya.

– La composició del mercat de compravenda ha canviat en els últims anys. 
L’habitatge usat representa des de 2015 entorn del 92% del total de 
transaccions, quan era entorn del 60% el període 2007-2008.
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– Falta de sòl susceptible de ser edificat en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona.

– Reducció de la capacitat de la indústria promotora, i destrucció de la mei-
tat dels llocs de treball en la construcció, la qual cosa limitarà en el futur 
una recuperació a xifres de construcció d’habitatges més acords amb les 
necessitats.

Nombre de transaccions immobiliàries a Catalunya 2004-2017

Font: Transacciones inmobiliarias de viviendas, Ministerio de Fomento.

2.2. La construcció d’habitatges

El ritme de construcció de nous habitatges des de 1988 presenta dos períodes 
fortament diferenciats. Fins al 2008, la xifra anyal d’habitatges iniciats i aca-
bats ha registrat un creixement continuat, amb petites davallades conjuntu-
rals.

El 2008, la crisis de les hipoteques subprime als EUA i la crisi financera de 2008 
van comportar un radical canvi de cicle. L’expansió continuada va deixar pas a 
una profunda davallada de l’inici de construcció de nous habitatges fins a xi-
fres mai vistes en les estadístiques d’habitatges de que es disposa des de 1960.
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Habitatges iniciats i acabats a Catalunya, 1990-2017

Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, Generalitat de Catalunya.

Les estadístiques agregades amaguen una distribució territorial de la nova 
construcció d’habitatges fortament desequilibrada respecte a la distribució 
territorial de la població, com evidencien les ràtios de nova construcció per 
1.000 habitants.

Les comarques de l’Alt Pirineu i Aran, del Camp de Tarragona, les comarques 
Gironines i Terres de l’Ebre registren les xifres més elevades de construcció per 
1.000 habitants, molt allunyades de les necessitats derivades del creixement 
del nombre de famílies (entorn de 6 o 7 habitatges 1.000/hab./any). Per contra, 
en l’àmbit metropolità (comarca Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Garraf, 
Vallès Occidental i Vallès Oriental) les xifres són més reduïdes. I, per sota de la 
mitjana de Catalunya, a Barcelona ciutat i als 36 municipis de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona les taxes de construcció per 1.000/hab./any són molt reduï-
des com a conseqüència de l’esgotament del sòl urbà i urbanitzable.

Les dades d’habitatges iniciats, des de 2008, estan per sota de la d’habitatges 
acabats fins al 2015.
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El 2017 la xifra d’habitatges iniciats ha superat la d’habitatges acabats, però 
segueixen situant-se en mínims històrics i molt per sota de les necessitats esti-
mades.

Catalunya. Habitatges acabats

Període 2001-2008 Període 2008-2017

Mitjana  
anual

Mitjana anual  
per 1.000/hab

Mitjana  
anual

Mitjana anual  
per 1.000/hab

Barcelona ciutat 4.200 2,6 1.653 1,0

Àrea Metropolitana 12.740 4,0 4.512 1,4

Regió Metropolitana 28.125 5,7 8.125 1,7

Barcelona Província 37.249 6,9 10.432 1,9

Girona Província 11.147 15,2 3.157 4,2

Lleida Província 5.052 11,8 1.773 4,1

Tarragona Província 18.251 23,1 3.565 4,5

71.699 9,7 18.297 2,5

Font: Dades estadístiques per Municipis. Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana.

Habitatges acabats a Catalunya per cada 1.000 habitants, 2000-2013

Font: Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
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3. Les previsions de necessitats d’habitatge de residència permanent

La necessitat d’habitatge està directament correlacionada amb l’evolució de la 
població, més concretament amb l’evolució del nombre de nuclis familiars.

El nombre de llars augmentarà a Catalunya en 406.000 unitats els propers 
anys, fins a assolir una xifra de 3,37 milions el 2036, malgrat que el nombre 
d’habitants es mantindrà als nivells actuals, segons un estudi recent de l’Insti-
tut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).

Aquest creixement del nombre de llars en una situació de manteniment de la 
població s’explicaria per la reducció de la grandària mitjana de les llars fins a 
2,32 persones l’any 2036, xifra similar a l’observada l’any 2011 a països com Àus-
tria, Bèlgica i el Regne Unit.

El principal increment es registrarà amb les llars unipersonals, que creixeran un 
32,7%, fins a arribar a representar el 28,5% del total de les llars el 2036. Les llars 
de dues persones continuaran sent les més freqüents, el 34,4% del total, amb 
un creixement del 23% respecte de les existències el 2016. Les formades per 
tres persones augmentaran moderadament, 3,3% les formades per quatre o 
més persones disminuiran un 11,5%.

L’Institut d’Estadística de Catalunya ha analitzat també la distribució geogràfi-
ca del creixement del nombre de llars, en aquest cas en l’horitzó del 2026. Els 
principals increments relatius de les llars es donen a les comarques del litoral, 
des del Baix Camp fins a la Selva i a l’àmbit metropolità de Barcelona.

El creixement és menys intens al Gironès, Segrià i Pla de l’Estany. Les comar-
ques d’interior i els Pirineus registren un menor nombre de llars respecte de la 
xifra del 2016 o creixements molt menors.

L’evolució del nombre de llars, no l’evolució de la població, és el principal com-
ponent de les noves necessitats d’habitatges, juntament amb les necessitats 
de reposició d’un parc d’habitatges cada vegada més envellit.

Les xifres de l’Idescat evidencien la quasi certesa d’un desequilibri creixent en-
tre oferta i demanda en els mercats d’habitatge en el període 2016-2026.

– L’increment de 17.274 llars/any en el període 2016-2026 és netament su-
perior a la producció de nous habitatges des del 2010.
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– El 66,4% de les noves necessitats d’allotjament provenen de llars actual-
ment residents en l’àmbit metropolità de Barcelona, més concretament 
un 35% corresponen a Barcelona i la resta a la comarca del Barcelonès, on 
es pot afirmar que el sòl edificable és sensiblement inferior a les necessi-
tats detectades.

Projeccions de llars segons nombre de persones. Escenari mitjà.  
Catalunya 2016-2036

Font: Idescat. Projeccions de llars.

Creixement en el nombre de llars segons àmbits del Pla Territorial 2016-2026

Increment llars % 2026/2016 Grandària mitjana

Àmbit metropolità 114.774 6,05 2,40

Barcelona ciutat 44.337 6,51 2,26

Resta Barcelonès 15.500 6,07 2,47

Resta Metropolità 54.937 5,64 2,48

Comarques Gironines 16.989 5,94 2,42

Camp de Tarragona 12.429 6,12 2,40

Terres de l’Ebre 1.032 1,48 2,48

Ponent 8.295 5,94 2,45

Comarques Centrals 5.867 3,82 2,44

Alt Pirineu i Aran 630 2,06 2,25

Penedès 12.731 6,09 2,39

TOTAL Catalunya 172.747 5,83 2,41

Font: Idescat.
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En aquest context tot porta a pensar en un escenari immediat d’elevades ne-
cessitats en l’àmbit metropolità de Barcelona, d’elevada demanda en una fase 
de millora de l’economia i la renda familiar amb una oferta molt restrictiva en 
un àmbit territorial fortament consolidat per l’edificació i amb molt poc sol 
apte per a la construcció de nous habitatges.

Si no hi ha una ràpida expansió de l’oferta -nova construcció-, assistirem a una 
nova etapa d’increments desmesurats de preus i a l’exclusió del mercat d’un 
nombre important de famílies.

Tenint en compte el canvi de les condicions d’accés al crèdit hipotecari, que 
exigiran pagaments previs d’un mínim del 30% del preu de compravenda, l’ac-
cés a l’habitatge en compra exigirà un estalvi previ que una part important de 
les famílies de nova creació no podrà assolir.

L’accés en arrendament serà l’única possibilitat per a moltes famílies, cal doncs 
incrementar l’oferta.

4. Les necessitats de rehabilitació del parc

Els censos d’habitatges recullen dades sobre l’estat de conservació i el nivell 
d’instal·lacions i dotacions dels edificis -banys, ascensors, instal·lacions, super-
fície...

Aquests indicadors mostren una clara millora, des de 1980, conseqüència d’una 
major incidència dels habitatges de nova construcció en el total de l’estoc d’ha-
bitatges, i de les majors exigències de les condicions mínimes d’habitabilitat 
exigibles a les transaccions d’habitatges de segona mà -venda i lloguer- des de 
mitjans dels anys 1980.

Malgrat la contínua millora, el cens de 2011 mostra encara xifres importants 
d’habitatges en mal estat de conservació i, per exemple, d’edificis plurifamili-
ars sense ascensor, concentrats en les zones rurals i especialment en els cas-
cos antics de les grans ciutats.

La rehabilitació d’aquests habitatges ha de constituir, sens dubte, un objectiu 
de la política d’habitatge, cal l’anàlisi en el conjunt del parc d’habitatges. Cal 
tenir present que el 2018, entorn del 50% del parc d’habitatges de Catalunya 
tindrà més de 50 anys d’antiguitat i que el 72% està construït abans de 1990, és 
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a dir, abans de l’entrada en vigor i compliment de normes de la construcció ac-
ceptades actualment. El parc existent construït abans de 1990, presenta un alt 
grau d’obsolescència de les instal·lacions i d’aïllament tèrmic, i es va dissenyar 
per sobrecàrregues estructurals més reduïdes que les actuals.

Mantenir la vida útil d’aquest parc ha de ser un dels dos objectius de la política 
d’habitatge, juntament amb resoldre els desequilibris entre oferta i necessitats 
en l’àmbit metropolità.

Habitatges principals per any de construcció. Catalunya

%

Abans 1900 135.667 4,61

Abans 1940 192.659 6,54

1941-1950 93.174 3,16

1951-1960 217.185 7,37

1961-1970 519.781 17,65

1971-1980 664.713 22,58

1981-1990 283.967 9,64

1991-2001 394.537 13,40

2002-2011 342.764 11,64

No hi consta 100.500 3,41

2.944.944 100,00

Avui i en els propers anys cal concentrar els ajuts públics financers i tècnics en 
rehabilitació estructural i energètica i dissenyar instruments que donin soluci-
ons als bloquejos que a la rehabilitació i manteniment es deriven pel fet que la 
majoria d’edificacions estan en règim de propietat horitzontal.
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Annex 1

Polítiques comparades d’habitatge

1. Introducció

En els últims temps i en relació amb l’increment dels lloguers registrat des de 
2014 a la ciutat de Barcelona, s’ha afirmat que l’alça és conseqüència que, a 
Barcelona i en relació amb Europa, la proporció d’habitatges en lloguer es tro-
ba a molta distància d’altres ciutats en les quals el lloguer destaca per ser el 
règim principal de tinença de l’habitatge i perquè una part important del parc 
llogat és “social”. Així es diu “Entre les ciutats europees amb més proporció de 
lloguer hi ha Berlín amb el 85,83% (56% lliure, 48% social); Amsterdam, amb el 
72% (24% lliure 40% social); París amb el 61,5% (44,3% lliure, 17,2% social), i Lon-
dres, amb el 42% (25% lliure, 24,1% social). També és rellevant a la ciutat de Nova 
York, amb 78,14% (26,29% lliure, 41% social) i Bogotà (45% lliure)”, segons la pu-
blicació Qüestions d’Habitatge de novembre de 2016 sobre polítiques compara-
des d’habitatge.

A partir d’aquestes dades s’estén la idea mediàtica que la solució al problema 
de l’habitatge a Barcelona és un lloguer amb més parc social i control de llo-
guers com a Berlín i París.

2. El lloguer com a règim de tinença als països de la UE

En els últims 30 anys, l’habitatge en propietat s’ha incrementat en la totalitat 
de països de la Unió Europea. Però la foto agregada de majoria de propietat en 
el conjunt de la UE amaga importants diferències entre els països en l’evolució 
del règim de tinença de l’habitatge.

Aproximadament el 30% de la població de la UE vivia en arrendament el 2012. Al 
grup de països del centre de l’euroàrea (Alemanya, França i Holanda) i països 
nòrdics (Suècia i Dinamarca) el percentatge era superior al 40%. Pel contrari, 
als països del Sud (Espanya i Itàlia), la propietat era el sistema àmpliament ma-
joritari, de la mateixa manera que als països exsocialistes de l’Europa de l’Est. 
Tan sols a Alemanya el lloguer és el règim majoritari de tinença, en el conjunt 
del país, i on una legislació molt complexa i detallada permet contractes indefi-
nits.
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Població segons règim de tinença, 2008

El parc social en lloguer

Sovint, les dades sobre “el parc social en lloguer” recullen realitats molt dife-
rents, ja que per a alguns països es considera parc social exclusivament aquell 
promogut i administrat des del sector públic, en altres inclou els habitatges 
construïts per organitzacions sindicals, empreses i entitats sense ànim de lu-
cre, tinguin o no limitacions a l’hora de fixar les rendes. Un estudi recent dona 
les següents xifres de lloguer i parc social, parc social format al llarg de molts 
anys.
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Perfils de diferents països europeus, 2016

Proporció d’estoc 
d’habitatge de 

lloguer

Proporció d’estoc 
d’habitatge de lloguer 

de lliure mercat

Proporció 
d’estoc 

d’habitatge 
social

Població 
(Milions)

Mitjana 
d’ingressos 

nets anuals per 
persona (EUR)

Dinamarca 40,90% 20,30% 20,60% 5,6 27.444

Alemanya 55% 51% 4% 80,8 19.600

Anglaterra 34,80% 18,10% 16,70% 54,3 18.694

Estònia 9,00% 7,30% 1,70% 1,32 6.579

Finlàndia 27,10% 14,50% 12,60% 5,45 23.272

França 42% 23% 19% 65,8 20.924

Itàlia 21%* 16,3%* 5,5%* 60,8 15.733

Letònia 15,10% 14,70% 0,40% 2 4.666

Països Baixos 40,00% 8,60% 31,30% 16,8 20.839

Àustria 40,00% 18,10% 21,90% 8,51 22.073

Polònia 14,90% 5,90% 9,00% 38,5 5.164

Escòcia 34,40% 12,10% 22,30% 5,35 18.694

Suècia 34,30% - - 9,64 26.414

Suïssa 63,20% 52% 9% 8,14 40.791

*Dades referents a llars, no a habitatges.

Font: Tenency law and energy renovation in European comparison, Federal 
Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development 
(BBSR) with the Federal Office for Building and Regional Planning (BBR), Bonn.

En segon lloc, en molts països, Alemanya entre ells, el sistema de fixació dels 
lloguers en el parc social, tant les societats sense ànim de lucre d’habitatges en 
lloguer com les empreses municipals, arrenden una gran part dels habitatges 
en allò que es denomina una renda orientada pel mercat.

Els lloguers del parc social es fixen en funció de cobrir el cost de capital inver-
tit, la totalitat de les despeses de funcionament i un cert nivell de manteniment 
i millora a llarg termini, amb la finalitat de mantenir l’equilibri financer de les 
societats i empreses inversores.
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Les rendes així determinades solen ser inferiors a les del mercat privat en llo-
guer, entorn dels 600 € a GB, 500 € a Berlín, 700 € a Amsterdam, 900 € a París, 
etc. segons la publicació Qüestions d’Habitatge de novembre 2016.

Nivells de lloguers, no obstant, que no solucionen els problemes d’allotjament 
de les famílies en atur de llarga durada, i altres situacions d’exclusió social.

Aquestes famílies depenen del sistema de subsidis instrumentats en les políti-
ques socials de cada país, ja siguin dissenyats com a complements de la política 
d’habitatge o siguin mesures de tipus més general de manteniment d’ingres-
sos familiars mínims.

El sistema de política d’habitatge

Els principals països de la UE s’han dotat d’unes polítiques d’habitatge destina-
des a promoure l’ocupació en propietat i habitatge social en lloguer, continua-
dament al llarg del temps, ajustant-les als canvis en les necessitats derivades 
de la demografia.

La necessitat de contenció de la despesa pública ha portat a un major protago-
nisme dels mercats privats en propietat i lloguer, i la potenciació, tot mante-
nint l’equilibri financer, de les empreses públiques i privades, sense ànim de lu-
cre que promouen i administren habitatge social en lloguer.

Al mateix temps, des del sistema de polítiques socials de benestar i manteni-
ment de rendes, ben dotades pressupostàriament, es fa possible l’allotjament 
de les famílies en situació d’exclusió social.

L’objectiu de la política d’habitatge és el creixement del parc d’acord amb les 
necessitats demogràfiques, afavorint la seva modernització i allargant la vida 
útil.

Els països de la UE que figuren ara com a referència en les discussions a casa 
nostra sobre polítiques d’habitatge tenen com a característiques comunes:

– Polítiques continuades en el temps.

– Dotades pressupostàriament.

– Busquen l’equilibri entre necessitats i ritmes de construcció a mitjà termi-
ni.
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– Equilibri entre l’incentiu a l’accés a la propietat i en lloguer.

– Ajuts personalitzats des de les polítiques de benestar i sosteniment de 
rendes, per a les famílies excloses dels mercats.

– Coordinació amb la política urbanística.

De Berlín, s’explica que des de 2015 s’han instaurat mesures per controlar els 
increments de lloguer mantenint la llibertat de fixació de rendes. Sense que hi 
hagi hagut temps per avaluar-ne els resultats, es proposen com a solució per 
les tensions a casa nostra. No s’explica que aquesta és una mesura de moment 
temporal -cinc anys- i que va acompanyada d’un pla de construcció de 250.000 
habitatges en el període 2015-2025.

El Pla és la resposta a un increment demogràfic de 50.000 persones/any des de 
2007, que ha provocat increment de lloguers del 50% en 5 anys, a pesar del qual 
encara avui Berlín té el nivell de lloguer més baix de les grans ciutats alema-
nyes. El més important i transcendent de Berlín no és el control de lloguers, 
sinó que el pla de construcció d’habitatges ha complert els seus objectius par-
cials els primers anys.

Annex II

Desigualtat econòmica i habitatge

En un article recent (Richard Florida: “Is housing inequality the Main Driver of 
Economic Inequality”) s’argumenta que la desigualtat en habitatge (són molt 
més cars uns habitatges que els altres) és el factor clau en l’acumulació de ri-
quesa, a diferència de la tesi de Thomas Piketty que posa la desigualtat econò-
mica –i específicament la desigualtat en la riquesa- com a principal factor. L’ar-
ticle es basa en diversos estudis referents a Estats Units referents a un període 
de 80 anys, des de 1930 fins a la crisi subprime de 2008. Al 2012, el nivell de de-
sigualtat en habitatge era similar als anys 1930, el 20% de les cases més cares 
eren ocupades en propietat suposant més de la meitat del valor total del parc 
en aquell país.

S’afirma que es registra un creixement diferenciat de riquesa entre propietaris 
i llogaters. Els propietaris tenen el cost fixat en la data de compra i es benefici-
en de l’increment de preu de les seves propietats. Els llogaters, en canvi, han 
de fer front a l’increment de lloguers d’acord al mercat i, a vegades, més ràpi-
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dament. No acumulen riquesa en la casa on viuen, i poden inclús perdre l’allot-
jament si no poden fer front a l’alça de lloguers.

L’estudi afirma que l’increment de riquesa en habitatge i desigualtat prové 
principalment de l’increment del valor del sòl, i que el seu creixement desigual 
en l’interior dels àmbits metropolitans incrementa la desigualtat en habitatge.

L’autor conclou que l’increment de la desigualtat en habitatge ens porta a la 
paradoxa de l’actual creixement. La concentració de talent, indústria, inversió i 
altres actius econòmics en petites parts de les ciutats i àrees metropolitanes és 
a la vegada el principal motor del creixement econòmic i el principal factor de 
desigualtat. L’habilitat i capacitat per comprar l’habitatge, molt més que la ren-
da o altra font de riquesa, és el factor principal en la creixent divisió entre gua-
nyadors i perdedors econòmics.
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Resum

L’habitatge és un pilar clau de l’Estat de Benestar com ho són també l’educació, les 
pensions, la sanitat o els serveis socials. Però la importància de la política d’habitat-
ge no només rau en la necessitat d’assegurar un bé de primera necessitat a tota la 
població, ni en l’impacte que té en la qualitat de vida i el benestar de les persones, ni 
en la materialització d’un dret jurídicament reconegut, com succeeix a Catalunya. 
Existeix una vasta evidència científica sobre com la manca d’un habitatge digne i 
adequat en termes físics i econòmics incideix negativament en la salut, en el desen-
volupament educatiu dels infants i en les necessitats assistencials i de serveis socials 
dels membres més vulnerables de la llar, fins al punt que, quan els nivells d’exclusió 
residencials assoleixen cotes elevades, l’eficàcia del conjunt de polítiques socials es 
veu greument soscavada. Malauradament, a casa nostra, patim de la manca de cons-
ciència que l’habitatge és un dels pilars de l’Estat de Benestar, i encara molta gent 
segueix confiant en què el mercat garantirà la cobertura de necessitats tant quanti-
tatives com d’ajust del cost. Això ens porta a viure els problemes d’habitatge com 
un mal endèmic, i a enfrontar cada nova circumstància conjuntural amb perplexitat i 
amb insuficiència de recursos i d’instruments d’intervenció. En aquesta comunicació 
s’examinaran les múltiples relacions existents entre la política d’habitatge i la resta 
de serveis troncals de l’Estat del Benestar, tant de forma general com per determi-
nats col·lectius particularment vulnerables com, per exemple, els infants o les perso-
nes grans.

L’habitatge, punt de fuita d’eficàcia de l’Estat de Benestar
Carme Trilla Bellart i Jordi Bosch Meda
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1. L’Estat del Benestar i l’habitatge: objectius i limitacions

L’Estat del Benestar és un concepte polític que té a veure amb una forma de 
govern en la qual l’Estat es preocupa pel benestar de tots els seus ciutadans, 
que no els manqui res, que puguin satisfer les seves necessitats bàsiques, pro-
veint-los amb allò que no puguin aconseguir amb els seus propis mitjans i fent-
se càrrec dels serveis i drets d’una gran part de la població considerada humil o 
empobrida. Malgrat haver-hi hagut precedents anteriors, el desenvolupament 
efectiu d’un Estat del Benestar a Europa s’imposa amb major força l’any 1945, 
després de la Segona Guerra Mundial, en un escenari de gran depressió econò-
mica, lluites obreres, desigualtat social i explotació capitalista a la classe treba-
lladora. Els pilars en els quals està sustentat són el lliurament de subsidis als 
habitants en situació de vulnerabilitat, com ésser desocupats o persones 
grans; un sistema universal i gratuït d’atenció sanitària; garantir l’educació a 
tots; una adequada i conscient distribució de la riquesa, i proveir un habitatge 
digne.

D’acord amb els defensors de l’Estat del Benestar, una major intervenció esta-
tal en l’economia és una de las directrius més importants, ja que si el mercat és 
qui regula les relacions socioeconòmiques, sempre hi haurà sectors perjudicats 
i la creixent riquesa d’uns pocs pot portar a un gran desequilibri resultant en 
profundes crisis. Per als detractors, l’estat del Benestar portat al seu límit por-
ta a una economia que utilitza un excés de recursos a aquesta finalitat, arribant 
fins i tot a gastar més del que té disponible, generant dèficits. De fet, justa-
ment a causa de les importants despeses pressupostàries que un Estat 
d’aquest tipus pot significar per a un país, avui en dia molts països es decanten 
per sistemes que combinen l’accés als serveis públics amb una important inter-
venció privada.

En el cas d’Espanya –i de Catalunya- l’entrada en un esquema de funciona-
ment públic alineat amb els conceptes de l’Estat del Benestar és molt més re-
cent i, per descomptat, s’ha desenvolupat a uns ritmes i amb una amplitud 
molt més restringits que en els països on es va implantar amb plena potència. 
D’aquí que, en comptes de parlar de la necessitat de posar límits al nostre Es-
tat del Benestar, que hi ha qui ja reclama, siguin moltes més les veus que par-
len de la necessitat de completar-lo, reforçar-lo i fer-lo més eficaç en els seus 
objectius.
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En l’àmbit concret que ens ocupa, una de les branques de l’Estat del Benestar 
que ha estat menys desenvolupada a Catalunya i Espanya és la d’assegurar un 
habitatge digne per a tots, més enllà de l’eficiència del mercat privat en aquest 
objectiu.

2. El sistema d’habitatge català i espanyol en el context europeu

El denominat sistema d’habitatge d’un país és el marc on conflueixen i interac-
cionen tots els actors públics i privats amb interessos i competències en aquest 
camp (Boelhouwer i Heijden, 1993 i Bourne, 1981). Es tracta d’un concepte més 
ampli que el de mercat residencial. Formen part de cada sistema d’habitatge: 
(i) el sector financer pel seu paper determinant en l’evolució del mercat, (ii) el 
sector públic per les seves competències legislatives i per les seves responsabi-
litats en matèria de política d’habitatge, (iii) el conjunt de la societat pel caràc-
ter bàsic i universal de les necessitats residencials, (iv) totes aquelles entitats 
no governamentals sense ànim de lucre que conformen el tercer sector i la tas-
ca directa del qual o indirectament es relaciona amb el dret a l’habitatge i (v) la 
totalitat d’operadors privats que intervenen al mercat.

Les característiques de cada sistema d’habitatge estan determinades tant per 
la dimensió i pes de cadascun dels actors, així com pel marc legal que regula la 
seva activitat i que, al cap i a la fi, acaba determinant la manera en què aquests 
es relacionen. Tot això acaba configurant l’eficàcia, l’eficiència i l’equitat del 
sistema a l’hora de donar resposta a les necessitats i drets de la població en 
matèria d’habitatge.

Els sistemes d’habitatge català i espanyol, com la majoria de països mediterra-
nis (Allen et al. 2004; Allen, 2006), es caracteritzen: per una elevada proporció 
de llars propietàries del seu habitatge, fruit en gran mesura de les polítiques de 
foment de la compra, i per un escàs abast de la seva política d’habitatge. En 
aquest context, lògicament, les llars amb baixos o molt baixos ingressos acos-
tumen a patir alts nivells d’exclusió residencial, ja que ni el mercat ni l’acció 
pública els ofereixen solucions residencials adequades a les seves minses capa-
citats econòmiques.
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Gràfic 1. Relació entre Estat de Benestar i la política d’habitatge

Font: Stephens et al., 2010.

Taula 1. Despesa pública en ajudes al pagament de l’habitatge en 
percentatge del producte interior brut. Espanya i Europa, 2006-2014

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

UE-27 (Total) 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Espanya (Total) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

Espanya (ajuts al pagament 
del lloguer)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

Font: European System of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS), EUROSTAT.

Tots els indicadors de política d’habitatge de Catalunya i Espanya mostren de 
forma rotunda el seu limitat grau de desenvolupament. La despesa pública en 
ajudes al pagament de l’habitatge és molt inferior a la mitjana d’Europa (Taula 
1 i Gràfics 2 i 3), així com la proporció de la despesa en habitatge dins del con-
junt de prestacions en protecció social (Trilla, 2014) (Gràfic 4); el percentatge 
de població que rep ajudes és també ínfim (Bosch, 2017a), i el parc de lloguer 
social d’Espanya i Catalunya, inferior al 2% del parc, un dels més petits de tot 
Europa.
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Gràfic 2. Despesa pública en habitatge en percentatge del producte interior 
brut, comparada, 2015
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Font: European System of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS), EUROSTAT. 
2015.

Gràfic 3. Despesa pública en habitatge en euros per habitant,  
comparada, 2015
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Font: European System of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS), EUROSTAT.

Aquesta manca de protecció social en matèria d’habitatge ha tingut un efecte 
devastador en moltes famílies des de la bombolla del decenni 1997 a 2007 i 
amb el posterior esclat de la crisi el 2008. A tot Espanya hi ha aproximadament 
unes 400 mil persones inscrites en el registres autonòmics de sol·licitants d’ha-
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bitatge protegit (Defensor del Pueblo, 2013); segons el Consell General del Po-
der Judicial, entre els anys 2007 i 2016 a tot l’Estat es van presentar en els jut-
jats més de 720 mil execucions hipotecàries, entre 2008 i 2016 es van dur a 
terme 327 mil desnonaments. I, en els darrers anys, la crisi ha afectat sobretot 
els llogaters. Entre 2013 i 2016, es van produir uns 36 mil desnonaments cada 
any de llogaters. De fet, segons dades d’EUROSTAT (European Survey on Inco-
me and Living Conditions, EU-SILC) de 2015, Espanya és el país de la Unió Euro-
pea on els llogaters destinen una major proporció dels seus ingressos a pagar 
els costos de l’habitatge.

Gràfic 4. Despesa pública en habitatge en percentatge de la despesa social 
total, comparada, 2015
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Font: European System of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS), EUROSTAT.

Més enllà de les conseqüències en matèria d’habitatge que ha tingut la gran 
bombolla i la posterior crisi sobre moltes llars, resulta important alertar sobre la 
situació de fragilitat en què resten moltes altres, les quals corren riscos sem-
blants si no es produeixen canvis en l’enfocament de la política d’habitatge. Són 
diversos els indicadors per mesurar l’impacte en termes globals d’aquesta pèr-
dua evident de protecció social en habitatge per a una part molt sensible de la 
població. En presentem aquí dos dels més reveladors, el risc de pobresa i la taxa 
de sobreesforç en habitatge, ambdós considerats com a especialment significa-
tius per les autoritats europees i els organismes europeus dedicats a l’habitat-
ge, i ambdós particularment alarmants pel que fa a les llars que viuen de lloguer.
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El gràfic 5 mostra com la taxa de risc de pobresa fa un salt extraordinari quan 
es contemplen les persones que viuen en habitatges de lloguer. La mitjana eu-
ropea (dels 18) passa del 17% al 29%, i en el cas d’Espanya, del 22% al 42%. Això 
significa que, a Espanya, el percentatge de persones que compten amb ingres-
sos per sota del llindar de pobresa és gairebé el doble entre les llars llogateres 
que en el conjunt de la població. I això ens situa en la pitjor posició dins el con-
text europeu, tal com es pot veure en el Gràfic 6.

Gràfic 5. Taxa de risc de pobresa del total de població i de la població en llars 
llogateres, comparada, 2016
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Nota: la taxa de risc de pobresa és un indicador que mesura el percentatge de persones que compten 
amb una renda disponible equivalent per sota del llindar de risc de pobresa, el qual se situa en el 60% 
de la renda mediana nacional després de les transferències socials.

Font: Elaboració pròpia, a partir de l’EU-SILC Survey, Eurostat, 2017.
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Gràfic 6. Taxa de risc de pobresa de la població en llars llogateres, 
comparada, 2016
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Font: elaboració pròpia, a partir de l’EU-SILC Survey, Eurostat, 2017.

L’altre indicador, el del sobreesforç en habitatge, posa en evidència les dificul-
tats de les llars que se situen en el primer quintil d’ingressos a la majoria de 
països de la Unió Europea. En efecte, més del 35% de les persones que viuen en 
llars amb uns ingressos totals situats dins del primer quintil, han de destinar 
més del 40% d’aquests ingressos al pagament de l’habitatge (inclosos submi-
nistraments), mentre que la taxa baixa a l’11% en les llars del segon quintil i va 
perdent importància fins a fer-se gairebé irrellevant en les del cinquè quintil. 
En el cas d’Espanya, la taxa de sobreesforç de les llars del primer quintil puja 
fins al 38,4% (Gràfics 7 i 8).
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Gràfic 7. Taxa de sobreesforç en habitatge segons quintils de renda, 2016
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Nota: la taxa de sobreesforç mesura el percentatge de població que viu en habitatges en els quals el 
cost de l’habitatge representa més del 40% dels ingressos totals de la llar.

Font: elaboració pròpia, a partir de l’EU-SILC Survey, Eurostat, 2017.

Atès, però, que la taxa de sobreesforç general no té en compte el retorn dels 
préstecs en el cas de compra (només té en compte el pagament d’interessos), 
és molt probable que el països que compten amb més llars en procés d’accés a 
la propietat amb pagaments pendents tinguin infravalorada la taxa de sobre-
esforç, cosa que sens dubte afectaria als resultats per a Espanya i això alteraria 
la comparació internacional del Gràfic 8.

Aquesta distorsió no es produeix, en canvi, en el cas de les llars llogateres d’ha-
bitatges a preus de mercat, ja que en tots els països es compta el total de des-
pesa de la llar en lloguer i subministraments. En aquest segment de població, 
la taxa de sobreesforç d’Espanya és del 43%, de molt la més elevada i alarmant 
d’Europa, taxa que és pràcticament idèntica entre les llars llogateres de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

Com hem dit abans, un altre tret distintiu del sistema d’habitatge a Catalunya i 
Espanya és el molt minso desenvolupament del parc públic i/o social d’habitat-
ge. Element, aquest, que, en la mesura que s’afegeix als insuficients pressu-
postos públics que hem vist anteriorment, ens explica els problemes que te-
nim per atendre les necessitats d’allotjament de la població. I ens alerta de les 
dificultats futures que seguirem tenint.
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Gràfic 8. Taxa de sobreesforç en habitatge per a llars del primer quintil de 
renda, comparada 2016
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Font: elaboració pròpia a partir de l’EU-SILC Survey, Eurostat, 2017.

Gràfic 9. Taxa de sobreesforç en habitatge per a llars en lloguer de mercat*, 
comparada, 2016

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Font: elaboració pròpia a partir de l’EU-SILC Survey i per a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, Enquesta de condicions de vida, 2016 (Observatori Metropolità de l’Habitatge 
de Barcelona).
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El creixement de la desigualtat que s’ha anat produint en el nostre país (l’índex 
de Gini ha passat de 31,7, el 2007, a 34,7, el 2015, mentre la mitjana europea de 
2015 era de 31, segons Eurostat); la reducció del nombre de llars que tenen ja 
l’habitatge totalment pagat (del 55%, de les llars compradores, el 1991, al 33%, 
el 2011, a la província de Barcelona, segons els Censos de Població i Habitatge 
de 1991 i 2011), i l’augment de població de més de 65 anys que arribarà a l’edat 
de jubilació en els propers quinze anys en molt pitjors condicions econòmiques 
i d’allotjament que la que hi ha arribat fins avui, són alguns dels aspectes que 
haurien de preocupar profundament els responsables polítics. I que haurien de 
constituir base de treball per al disseny i dotació econòmica de les polítiques 
d’habitatge ja des d’avui.

Gràfic 10. Percentatge d’habitatge de lloguer social sobre el total del parc. 
Catalunya, Espanya i Europa 2017 (o últim any disponible)
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Font: Catalunya (Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana), Espanya (Amnistia Internacional, 
2015:34), resta de països (Laino i Pittini, 2011; Pittini et al., 2017).
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Aquestes xifres, darrere les quals hi ha el patiment de moltes llars, constaten la 
fallida del mercat i del sector públic en la provisió d’un habitatge digne i ade-
quat a tota la població. I totes elles ens porten a la conclusió que l’Estat del 
Benestar no resulta eficient per donar cobertura i seguretat a les llars més fe-
bles i, a falta de polítiques d’habitatge previsores, es veu obligat a cobrir dèfi-
cits, mancances i sofriments amb despeses socials d’emergència, pal·liatives, 
més costoses i menys eficaces de cara assegurar el dret a l’habitatge i a evitar 
sofriment.

Però, a més de les conseqüències negatives des del punt de vista econòmic 
que es demostra que comporta la manca d’una política d’habitatge integral, 
cal preguntar-se sobre l’impacte que té l’exclusió residencial en la resta del 
conjunt de polítiques socials que conformen l’Estat de Benestar. L’objectiu 
dels següents apartats és donar resposta a aquesta qüestió, principalment en 
matèria de salut, educació, pensions, polítiques d’atenció a la vellesa i d’igual-
tat de gènere.

3.. Habitatge i salut

3.1. Aspectes generals

Nombrosos estudis coincideixen amb el fet que unes bones condicions resi-
dencials es relacionen positivament amb majors nivells de benestar físic i psico-
lògic, i de forma inversa, l’habitatge inadequat s’associa amb baixos nivells de 
salut (Dunn, 2002, Evans et al., 2003; Evans, 2003). Les persones que viuen situ-
acions d’infrahabitatge pateixen reaccions fisiològiques davant aquest estres-
sor ambiental en forma d’augment de la càrrega alostàtica –concepte que es 
refereix a les patologies orgàniques i psíquiques en resposta a l’exposició a 
l’estrès– (Krieger i Higgins, 2002) i, en major freqüència, amb quadres de de-
pressió, ansietat i estrès (Bonnefoy et al., 2004; Sandel i Wright, 2006; WHO, 
2007).

Segons estimacions fetes per Ahrendt et al. (2016), el total dels costos directes 
i indirectes de l’impacte d’un habitatge inadequat en la salut a Espanya supera 
els 22.350 milions d’euros anuals, un dels imports més elevats de tota la UE-28, 
només superat pel Regne Unit i Polònia. Aquests mateixos autors calculen 
que, de mitjana en el conjunt de la Unió Europea, per cada tres euros invertits 
en millora de les condicions residencials de la població, es produeix un estalvi 
en el sistema sanitari de dos euros.
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3.2. Els habitatges insegurs i els accidents domèstics

Els accidents a l’interior de l’habitatge són un problema important de salut pú-
blica. A la Unió Europea es produeixen cada any al voltant de 25 milions d’acci-
dents domèstics (Bonnefoy, 2007). Molts d’aquests accidents tenen el seu ori-
gen en les condicions físiques de l’habitatge. Els problemes més comuns són: 
un disseny inapropiat, un estat deficient de l’edificació i de les instal·lacions, i la 
manca d’equipament i d’altres mesures de seguretat. Per exemple, el risc d’in-
cendi i la possible incidència en els seus ocupants augmenta notablement si 
l’habitatge no disposa de detectors de fum, d’extintors, de vies d’evacuació, si 
la instal·lació elèctrica és deficient, i si els circuits estan sobrecarregats (Shaw, 
2004 i Di Guiseppi et al., 2010).

Les caigudes són un altre accident domèstic molt habitual. El seu risc també 
s’incrementa per unes condicions residencials inadequades, en aquest cas, per 
escales en mal estat, manca de baranes, materials lliscants, dèbil il·luminació i 
sobreocupació (WHO, 2007; Di Guiseppi et al., 2010).

Aquests accidents, que acostumen a tenir un elevat impacte econòmic en el 
sistema sanitari, solen afectar en major proporció les persones grans i els in-
fants, les llars sobreocupades, els que disposen de baixos ingressos, i les que 
viuen en infrahabitatges o caravanes (Millward et al., 2003; Taske et al., 2005; 
Di Guiseppi et al., 2010; McAteer, 2011).

Segons l’Organització Mundial de la Salut (WHO, 2006, 2011), hi ha suficient 
evidència del lligam entre edificació i equipament, i accidents domèstics com 
per considerar l’existència de càrrega de malaltia (concepte que fa referència 
als factors pels quals es posa malalta o mor una població).

3.3. La sobreocupació

Una de les estratègies de les persones amb baixos ingressos per poder accedir 
a un habitatge és la sobreocupació. Molts estudis han afirmat des de fa temps 
que viure en un habitatge sobreocupat és un factor de risc per contraure malal-
ties infeccioses, per patir problemes dermatològics, accidents domèstics, qua-
dres d’angoixa i, en general, es relaciona amb majors taxes d’hospitalització i 
de mortalitat, i amb baixa salut autopercebuda física i mental (Lepore et al., 
1991; Howden-Chapman i Wilson, 2000; Gray, 2001; Evans, 2003; Cardoso et al., 
2004, OPDM, 2004; Baker et al., 2006).
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Gràfic 11. Relació entre sistema d’habitatge, l’exclusió residencial i la salut

Font: Novoa et al., 2014.

3.4. La pobresa energètica

Són molts els treballs que han constatat el perjudici en la salut de la pobresa 
energètica, és a dir, de la incapacitat d’algunes llars en mantenir casa seva a 
una temperatura adequada i en poder satisfer la resta de costos energètics de 
l’habitatge. En particular, la pobresa energètica incrementa el risc de patir pro-
blemes cardiovasculars, cerebrovasculars i respiratoris, sobretot entre els in-
fants i les persones grans (Bonnefoy, 2007; Liddell i Morris, 2010; Marmot Revi-
ew Team, 2011; London School of Hygiene i Tropical Medicine, 2014; PHE i IHE, 
2014; NICE, 2015), i exacerba altres problemes de salut existents com la diabe-
tis, l’artritis o el reuma (Marmot Review Team, 2011). La pobresa energètica 
també malmet el benestar mental, i molt sovint provoca l’aparició de preocu-
pació i angoixa persistent (Liddell i Guiney, 2015).

Arran de tots aquests impactes en la salut, la pobresa energètica també s’asso-
cia amb la sobremortalitat hivernal (Healy, 2003), principalment a causa de 
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malalties respiratòries i respiratòries (Aylin et al., 2001; Hajat et al., 2007; Lon-
don School of Hygiene i Tropical Medicine, 2014). De fet, segons The Marmot 
Review Team (2011), un 40% d’aquesta sobremortalitat és atribuïble a factors 
cardiovasculars i un 33% a malalties respiratòries. Davant de tanta evidència, 
l’Organització Mundial de la Salut considera que patir fred a casa és un greu 
problema amb càrrega de malaltia (WHO, 2006).

Una altra forma d’examinar la relació entre pobresa energètica i salut és a par-
tir de l’impacte positiu que tenen les mesures dirigides a millorar l’eficiència 
energètica dels habitatges. Nombroses revisions sistemàtiques coincideixen 
en el benefici en la salut dels residents d’aquestes actuacions, sobretot en ma-
tèria de salut mental i problemes respiratoris, especialment quan els beneficia-
ris són famílies amb baixos ingressos, o altres grups vulnerables com infants o 
gent gran (Taske et al., 2005; Thomson et al., 2009; Maidment et al., 2014). L’in-
forme Marmot (Marmot Review Team, 2011) va encara més lluny i conclou que 
les polítiques destinades a millorar l’eficiència tèrmica de les llars podrien re-
duir la mortalitat i la morbiditat.

Sobre la base de l’evidència existent sobre els impactes sanitaris i socioeconò-
mics de la millora de l’habitatge, Thomson i Thomas (2015) van desenvolupar 
un model lògic dels efectes quantitatius i qualitatius documentats després 
d’intervencions de millora de l’eficiència energètica de l’habitatge.

3.5. L’estrès econòmic i el sobrecost de l’habitatge

Com hem vist anteriorment, en general, es considera que el cost de l’habitatge 
no hauria de ser superior a un llindar situat entre el 30% i el 40% dels ingressos 
de la llar, especialment entre aquelles llars situades entre els dos quintils de 
renda inferiors, ja que, en cas contrari, és molt probable que no disposin d’in-
gressos econòmics suficients per altres necessitats bàsiques com el transport, 
el menjar o la roba (CIHI, 2004; Campbell i McFadden, 2006).

Quan la despesa de la llar en l’habitatge supera aquests límits, la llar es troba en el 
que s’anomena estrès residencial, sobrecost o sobreesforç residencial. En aquests 
casos, els membres de la llar, inclosos els infants, tenen un risc elevat de patir pro-
blemes de salut mental, en particular, estrès crònic, i pot derivar en depressió i 
ansietat (Cummins et. al., 2006; Mueller i Tighe, 2007; Taylor et. al., 2007; Pollack 
et. al., 2010; Burgard et. al., 2012). A més a més, a mesura que els problemes d’ac-
cessibilitat econòmica s’agreugen, la despesa en menjar es redueix, el que acos-
tuma a provocar dietes inadequades i insuficients (Campbell i McFadden, 2006).
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3.6. La pèrdua de l’habitatge i els desnonaments

Quan la situació de sobrecost de l’habitatge acaba sent insostenible per a les 
llars i no poden fer front a les quotes de la hipoteca o del lloguer, comencen els 
impagaments i la por a poder perdre l’habitatge és un fet. En aquestes situaci-
ons, els problemes físics i mentals descrits anteriorment empitjoren, i els qua-
dres d’angoixa, ansietat, depressió i desesperació són molt més freqüents 
(Bartlett, 1997; Taylor et al., 2007; Pevalin, 2009), la qual cosa acaba reforçant 
el risc d’exclusió social en què es troben aquestes llars.

Molt sovint, l’execució hipotecària s’internalitza com un fracàs personal, fet 
que incrementa a la seva vegada els nivells d’estrès i ansietat, i redueix la sen-
sació de control personal (Ross i Squires, 2011).

3.7. La inestabilitat residencial

La inestabilitat residencial, entesa com aquella situació en la qual una llar es 
veu obligada a canviar d’habitatge, sovint a causa de les dificultats que pateix 
per satisfer el seu cost, és també una forma d’exclusió residencial que afecta la 
salut. Els membres d’aquestes llars, gairebé sempre llogateres, tenen moltes 
més probabilitats de patir atacs d’ansietat, estrès crònic, sensació de manca de 
control i altres problemes psicològics, i una major taxa d’hospitalitzacions 
(Bartlett, 1997; Bronfenbrenner i Evans, 2000; AHURI, 2006; Burgard et al., 
2012). A més, la inestabilitat residencial va freqüentment associada a situacions 
d’infrahabitatge, fet que afavoreix el sentiment d’estigmatització (Evans, 
2003).

3.8. El sensellarisme

L’evidència científica sobre el greu impacte en la salut que tenen les situacions 
de sensellarisme i sense sostre és incontestable. En comparació amb el conjunt 
de la població, les persones que es troben en aquesta situació tenen moltes 
més probabilitats de patir problemes musculars, ossis i articulars, dificultats 
auditives i de visió, problemes cardíacs, problemes mentals (depressió, ansie-
tat, esquizofrènia, psicosis, etc.), respiratoris i digestius, ferides, sida, hepati-
tis, tuberculosis, úlceres, paràsits, problemes dentals i cefalees, entre d’altres 
(Frankish et al., 2005; Taske et al., 2005; FEANTSA, 2006; Ree, 2009). Així ma-
teix, la prevalença de malalties mentals és molt més elevada: més d’un 60% 
d’aquestes persones ha patit problemes mentals algun moment de la seva vida 
(Burt et al., 2001). El consum d’alcohol i drogues també acostuma a ser molt 
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més elevat en aquest col·lectiu (FEANTSA, 2006; Frankish et al., 2009), la qual 
cosa contribueix a empitjorar la seva situació física i mental. A més, la manca 
de protecció davant les adversitats climatològiques acostuma a tenir greus 
conseqüències en les persones sense sostre durant els dies més freds de l’hi-
vern, i els problemes d’hipotèrmia, congelació i, fins i tot, la mort són freqüents 
en aquest col·lectiu (Grenier, 1996; FEANTSA, 2006).

Tot plegat provoca que la seva esperança de vida sigui molt inferior. Per exem-
ple, a Canadà, Roy et al. (1998) van calcular que les taxes de mortalitat entre 
les persones joves que dormien al carrer a Montreal eren 9 cops majors entre 
els homes i 31 vegades entre les dones; i en el Regne Unit, la seva esperança de 
vida s’estima que és només d’uns 42 anys per a les persones sense sostre (Gre-
nier, 1996).

4. Habitatge i educació

4.1. Aspectes generals

Els problemes de salut que causa un habitatge inadequat físicament i econòmi-
cament són un factor de risc que pot malmetre l’educació de joves i infants. 
Ara bé, més enllà d’aquest nexe causal, les condicions residencials són un ele-
ment crític que determinen per elles mateixes en bona part l’evolució escolar i 
acadèmica dels membres més joves de la llar (Cunningham i MacDonald, 2012).

4.2. La sobreocupació

Existeix una vasta evidència sobre el perjudici que provoca viure en un habitat-
ge sobreocupat en l’educació dels infants. La manca d’espai on fer els deures i 
l’absència d’unes condicions ambientals adequades a l’habitatge, a més d’inci-
dir en la salut física i mental dels membres de la llar, incrementa les possibili-
tats d’absentisme i fracàs escolar, i també s’associa amb inferiors rendiments 
acadèmics, problemes conductuals a l’escola, retards cognitius i inferiors capa-
citats lectores i numèriques, amb menys anys d’estudis, i menors opcions de 
cursar i concloure estudis superiors (Evans et al., 1998; Braconi, 2001; OPDM, 
2004).
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4.3. La pobresa energètica

La pobresa energètica, degut sobretot a la seva incidència en la salut dels in-
fants de la llar, està associada amb un major absentisme escolar i amb uns re-
sultats acadèmics més baixos (Healy, 2003; Barnes et al., 2008; Chapman et al., 
2009; Free et al., 2010; Marmot Review Team, 2011; Maidment et al., 2014; NICE, 
2015; O’Meara, 2015; Thomson i Thomas, 2015).

4.4. L’estrès econòmic i el sobrecost de l’habitatge

En les llars que pateixen estrès econòmic per satisfer i mantenir el seu habitat-
ge, els infants també veuen minvades les seves possibilitats educatives. Els pa-
res i mares d’aquests infants acostumen a poder dedicar menys temps a l’edu-
cació del seus fills i filles, bé perquè treballen en diferents llocs i passen bona 
part del dia fora, bé perquè les conseqüències físiques i psicològiques d’aques-
ta pressió econòmica els limita a l’hora d’involucrar-se (Yeung et al., 2002; Cun-
ningham et al., 2010). Per contra, gaudir d’un habitatge econòmicament acces-
sible, ja sigui mitjançant ajuts directes o lloguer social, ofereix als infants i 
adolescents d’aquestes llars majors oportunitats d’èxit en el sistema educatiu 
(Mueller i Tighe, 2007).

Gràfic 12. Relació entre sistema d’habitatge, exclusió residencial i educació

Font: elaboració pròpia.
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4.5. La inestabilitat residencial

La inestabilitat residencial també està relacionada amb un baix desenvolupa-
ment socioemocional dels infants que pot derivar en problemes psicològics i 
conductuals, i, per extensió, en un baix rendiment escolar (Bartlett, 1997; Bron-
fenbrenner i Evans, 2000; Evans, 2003; Rumberger, 2003). Els canvis residenci-
als solen implicar canvis d’escola. Quan aquests són freqüents i lligats a la man-
ca d’habitatge assequible, les investigacions fetes coincideixen en el fet que 
els resultats acadèmics dels infants i adolescents de la llar són inferiors, les pro-
babilitats de repetir cursos i d’abandonament escolar molt més elevades, i el 
nivell màxim d’estudis assolit, inferior, el que acaba influint en les seves opor-
tunitats laborals (Haveman et al., 1991; General Accounting Office, 1994; Teach-
man et al., 1996; Rumberger i Larson 1998; Swanson i Schneider, 1999; Scanlon 
i Devine, 2001; Crowley, 2003; Mehana i Reynolds, 2004).

Entre els motius causants d’aquest impacte de la inestabilitat residencial en 
l’educació, la literatura en destaca tres: la interrupció i el corresponent tras-
torn en el procés educatiu, la ruptura de les relacions i xarxes socials que refor-
cen l’aprenentatge, i l’impacte residual de les dificultats econòmiques que 
duen a la família a canviar de residència (Mehana i Reynolds 2004; Scanlon i 
Devine 2001; Braconi 2001; Crowley, 2003; Schafft, 2002).

5. Habitatge, pensions i atenció a la vellesa

La situació residencial de les persones grans és un element determinant per 
avaluar la suficiència del sistema de pensions. Per a molts autors, davant la glo-
balització i l’envelliment demogràfic, és de preveure –com de fet, anem veient- 
que la despesa en protecció social i, en particular, el sistema de pensions, es 
vagi reduint a fi de garantir el manteniment del sistema (Beck, 1986; Esping-An-
dersen, 1996; O’Malley, 2004). En aquest context, disposar d’un habitatge en 
propietat sense pagaments pendents és una mena de xarxa de seguretat per a 
les economies familiars (Kemeny, 2005; Groves et al., 2007). El problema és 
que no són poques les persones que arriben a l’edat de la jubilació com a lloga-
teres o amb un volum important de pagaments pendents de la hipoteca del 
seu habitatge. Aleshores, la probabilitat de patir estrès o sobrecost de l’habi-
tatge s’incrementa, sobretot si aquests pensionistes han tingut una trajectòria 
laboral irregular o curta, han estat autònoms o són dones vídues o separades. 
En el cas d’Espanya i Catalunya, a l’igual que altres països del sud i est d’Europa 
on la propietat és la forma de tinença de l’habitatge més freqüent, el sistema 
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de pensions és dèbil, i sesdevé insuficient si a les despeses de la llar s’afegeix el 
cost de l’habitatge a preu de mercat (Delfani et al., 2015). Per tant, en un con-
text d’estancament o pèrdua del baix poder adquisitiu de moltes llars que de-
penen econòmicament de les pensions, és vital gaudir d’una política d’habitat-
ge que garanteixi la capacitat d’aquestes per satisfer els costos residencials.

Així mateix, el conjunt de polítiques socials d’atenció a la gent gran, incloses 
les de dependència dirigides a aquest col·lectiu, que tenen per objectiu donar 
qualitat de vida a l’envelliment sota el principi de mantenir l’autonomia resi-
dencial d’aquestes persones (ageing in place), només poden ser eficaces si les 
condicions residencials en termes físics i econòmics són adequades. Un exem-
ple paradoxal gens inusual són els programes contra la soledat, les ofertes so-
cials i culturals o els avantatges en el transport públic quan la persona gran, 
amb dificultats de mobilitat, viu en un habitatge sense ascensor (Bosch, 2005).

6. Habitatge i igualtat de gènere

Nombrosos indicadors indiquen que la greu crisi residencial que estem patint 
des de l’any 2008 ha afectat amb major intensitat les dones, sobretot, les que 
viuen soles, les caps de família de llars monoparentals, les víctimes de violència 
domèstica, les discapacitades, i les que s’encarreguen de la cura i atenció d’al-
tres persones (Amnistia Internacional, 2017; Bosch, 2017b). Aquesta feminitza-
ció de l’exclusió residencial pot constatar-se en la relació entre ingressos de la 
llar i costos residencials, així com en la incidència dels desnonaments i llança-
ments per impagament entre homes i dones. Aquesta pitjor situació de la dona 
en el mercat residencial es deu fonamentalment a la discriminació que sofreix 
al mercat laboral, i a la feblesa de les polítiques d’habitatge i d’igualtat. Corre-
gir aquesta situació passa, inevitablement, per incrementar l’abast de les políti-
ques d’habitatge i integrar-les amb les d’igualtat.

7. Conclusions

La política d’habitatge constitueix un dels pilars imprescindibles de l’Estat de 
Benestar per tres grans motius interrelacionats: (i) perquè es tracta d’un bé de 
primera necessitat que té un gran impacte en la qualitat de vida i el benestar 
de les persones així com en els pressuposts familiars; (ii) per la manifesta man-
ca de capacitat (o voluntat) del mercat lliure en la provisió d’unes condicions 
residencials adequades per a tota la població, (iii) i perquè a mesura que l’ex-
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clusió residencial augmenta, la resta de polítiques públiques perden progressi-
vament eficàcia i eficiència. L’evidència científica existent sobre aquest darrer 
punt és incontestable: la manca d’un habitatge digne i adequat en termes físics 
i econòmics incideix negativament en la salut, en el desenvolupament educatiu 
dels infants i en les necessitats assistencials i de serveis socials dels membres 
més vulnerables de la llar.

Malauradament, l’habitatge no ha tingut mai un paper rellevant en el conjunt 
de polítiques públiques a casa nostra. Catalunya i Espanya, de manera molt evi-
dent, soscaven el compliment del mandat constitucional del dret a un habitat-
ge digne per a totes les persones. La insuficient despesa pública en aquest 
camp, una de les més baixes en termes absoluts i relatius de tota la Unió Euro-
pea -i, per descomptat, la més baixa de totes les despeses públiques de l’Estat 
del Benestar (salut, educació, serveis socials)-, i el reduïdíssim parc d’habitatge 
públic i/o social, configuren un sistema d’habitatge pràcticament dominat per 
les forces del mercat lliure. I això situa el nostre sistema d’habitatge entre els 
més ineficients a l’hora d’atendre les necessitats de la població que per raons 
estructurals o conjunturals no pot fer front a les condicions que el mercat lliure 
imposa: preus, tipus d’habitatges, localitzacions, condicions financeres, etc.

Aquesta feblesa de la política, que no és altra cosa que una manca de visió glo-
bal de la situació d’allotjament de la població i una manca flagrant de previsió 
de l’evolució de la població i de la seva estructura, obliga contínuament a ha-
ver d’atendre els mals causats pel mercat, de forma improvisada, parcial, insu-
ficient i insatisfactòria. I suposa, en qualsevol cas, unes càrregues que també 
acaben recaient sobre uns pressupostos públics que, si haguessin posat el 
focus inicial sobre l’habitatge, haurien assegurat o millorat en gran manera la 
seva eficiència.

Però, a més a més, les limitacions de la nostra política d’habitatge tenen unes 
derivades col·laterals en aspectes també pertinents dins d’una anàlisi d’Estat 
del Benestar, com són les conseqüències del mal allotjament en la salut, l’edu-
cació, les pensions i la vellesa o la igualtat de gènere. Totes elles, exigeixen i 
exigiran actuacions i despeses públiques que podrien ser estalviades si s’ac-
tués de forma no només moralment més exigible, sinó, també, racionalment 
més lògica, atacant la causa que les origina que no és altra que la disponibilitat 
d’un habitatge digne.
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