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om molt bé assenyala el professor Oriol Escardíbul, 

coordinador del Dossier, que obre aquest número de 

la Revista Econòmica de Catalunya, els efectes po-

sitius de l’educació i la formació sobre la trajectòria laboral 

dels individus és una de les evidències més assentades en 

Economia de l’Educació. Acceptada l’esmentada relació, 

resulta rellevant estendre l’anàlisi a dos àmbits. En primer 

lloc, convé analitzar l’impacte de la formació sobre les taxes 

d’ocupabilitat, atur, nivell salarial i altres variables relaciona-

des amb el mercat de treball. En segon lloc, resulta interes-

sant avaluar els impactes de les iniciatives formatives, per 

conèixer l’eficàcia de diferents accions de formació, ja que 

no totes generen el mateix impacte. Aquestes són les dues 

qüestions, certament rellevants, de què, amb l’ajuda d’un 

conjunt d’autors que coneixen bé els àmbits de l’educació, 

la formació i el mercat de treball al nostre país, tracta el Dos-

sier que el lector té entre mans. 

Seguint la línia argumental anterior, els primers quatre articles 

del Dossier analitzen el rendiment de l’educació (Inés P. Mu-

rillo i Josep Lluís Raymond), l’efecte sobre els nivells d’atur i 

salarial que produeix el coneixement de l’anglès (Di Paolo), el 

potencial impacte que generaria establir un contracte únic i 

un salari mínim juvenil inferior al salari mínim (Marta Rahona) 

i les característiques que ha de tenir el sistema de formació 

per assolir les necessitats del mercat laboral i millorar els 

processos de selecció de personal (M. Ángeles Tejada). Les 

altres set aportacions consideren àmbits més específics, 

com la formació professional (Oscar Valiente i Adrián Zanca-

jo), la formació contínua (Josep M. Batalla i M. Jesús Martí-

nez, Oriol Escardíbul), la relació entre la universitat i el mercat 

de treball (Martí Parellada i Montserrat Álvarez, Catalina Jordi 

i Ferran Mañé, Teresa Torres i M. Jesús Gómez) i el sistema 

educatiu no universitari (Álvaro Choi). 

En l’espai Crítica de Llibres, el professor Antoni Soy ressenya 

abastament el darrer Informe anual del Banc d’Espanya (BE). 

La tesi central del professor Soy és que el BE no fa res més 

que proposar les receptes clàssiques del pensament domi-

nant neoliberal (reducció salarial, austeritat fiscal expansiva, 

consolidació fiscal, etc.), que ja s’ha demostrat que no acon-

segueixen resultats positius, alhora que han impossibilitat 

recuperar els nivells de PIB per càpita d’abans de la crisi i han 

fet augmentar la desigualtat i la pobresa. 
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ls efectes positius de l’educació i la formació so-

bre la trajectòria laboral dels individus és una de 

les evidències més assentades en Economia de 

l’Educació. Els pioners estudis dels creadors de 

la Teoria del Capital Humà, Theodore W. Schultz, Gary Becker 

i Jacob Mincer, durant la dècada de 1950 i 1960, ja establei-

xen relacions positives entre formació, ocupabilitat i salaris. 

Aquest efecte positiu es vincula amb la incidència que l’edu-

cació i la formació tenen sobre la productivitat dels individus. 

Malgrat que aquest vincle amb la productivitat és qüestionat 

per algunes teories alternatives, totes mantenen l’existència 

d’una relació positiva entre l’educació i la trajectòria laboral de 

les persones. Aquesta anàlisi microeconòmica es reflecteix a 

nivell macroeconòmic als estudis sobre la relació entre l’edu-

cació i el creixement econòmic. Referent a això, durant les 

dècades de 1980 i 1990, els models econòmics de creixe-

ment endogen de Robert Lucas i Paul Romer, entre d’altres, 

indiquen que la formació fomenta el creixement econòmic, i 

que aquest efecte pot ser creixent. Val a dir que aquesta rela-

ció positiva entre educació i creixement econòmic és un ele-

ment que ja es considera als segles XVII i XVIII, amb les apor-

tacions de William Petty, Richard Cantillón i Adam Smith1.

A partir d’aquesta relació positiva entre formació i mercat de 

treball, resulta rellevant estendre l’anàlisi en dos àmbits. En 

primer lloc, convé analitzar l’impacte de la formació en un 

determinat context, de temps i espai, en termes de taxes 

d’ocupabilitat, atur i nivell salarial i altres variables relaciona-

des amb el mercat de treball. Sobre això, es pot calcular el 

rendiment econòmic que proporciona la formació, de manera 

anàloga a qualsevol altre tipus d’inversió (financera o immo-

biliària, per exemple). En segon lloc, resulta interessant ava-

luar els impactes de determinades iniciatives formatives, per 

conèixer l’eficàcia de diferents accions de formació, ja que 

no totes generen el mateix impacte. No cal oblidar que tant 

els individus, com les empreses, els Estats i la Unió Europea, 

inverteixen quantitats econòmiques importants en múltiples 

accions formatives. De fet, la mateixa Unió Europea plante-

ja ambiciosos objectius en l’àmbit de l’educació i la forma-

ció, tal i com s’estableix en la seva Estratègia d’Educació i 

Formació 2020, i Catalunya i Espanya han d’invertir encara 

força recursos per poder assolir-los. 

1 Vegeu una revisió a Oroval, E. i Escardíbul, J. O. (1998): Economía 
de la Educación. Madrid. Oikos-Nomos. Ediciones Encuentro.
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Seguint la línia argumental anterior, es presenten en aquest 

Dossier especial onze aportacions d’autors que coneixen bé 

els àmbits de l’educació, la formació i el mercat de treball al 

nostre país. El monogràfic s’inicia amb quatre articles que 

quantifiquen els efectes de la formació i les qualificacions al 

mercat de treball. Posteriorment, set aportacions consideren 

àmbits més específics, com són la formació professional, la 

formació contínua, la universitat i el sistema escolar no univer-

sitari. A continuació, s’expliquen, breument, aquests estudis.

Del primer grup d’estudis, Inés Murillo i Josep Lluís Raymond 

analitzen el rendiment de l’educació, per conèixer si és ren-

dible econòmicament que els individus facin aquest tipus 

d’inversió. Els autors consideren el període 2002-2010 i el cas 

de Catalunya i el conjunt d’Espanya. Els resultats destaquen 

l’existència de clars avantatges, en termes salarials, d’invertir 

en formació. Així mateix, els majors rendiments salarials s’han 

mantingut en el temps, essent els resultats relativament simi-

lars a Espanya i Catalunya. Posteriorment, Antonio Di Paolo 

centra l’anàlisi en un àmbit que ha anat adquirint importància 

darrerament, com és conèixer el rendiment econòmic de de-

terminades competències. En concret, l’estudi de Di Paolo 

destaca l’efecte positiu, en termes d’estar ocupat, però es-

pecialment en referència al nivell salarial, de posseir coneixe-

ments d’anglès a Catalunya. Aquest efecte positiu es dóna 

quan el nivell de formació dels individus és més elevat, ja que 

així es pot accedir a ocupacions on les llengües estrangeres 

són més rellevants. A continuació, Marta Rahona analitza di-

verses circumstàncies laborals dels joves a Espanya, en es-

pecial l’atur, i desenvolupa propostes per reduir-lo. Referent a 

això, en l’àmbit laboral destaquen l’eliminació de la dualitat al 

mercat de treball i l’establiment del contracte únic, així com 

l’establiment d’un salari mínim juvenil (inferior al salari mínim); 

en l’àmbit educatiu, l’autora es mostra favorable a aplicar po-

lítiques de reducció de l’abandonament educatiu prematur i 

d’impuls de la formació dual. Finalment, M. Ángeles Tejada 

assenyala certes característiques que ha de tenir el sistema 

de formació, vinculades amb aspectes cognitius i no cogni-

tius, per assolir les necessitats del mercat laboral i millorar els 

processos de selecció de personal.

Com s’ha indicat anteriorment, un segon bloc considera 

àmbits específics de la formació. Així, els professors Óscar 

Valiente i Adrián Zancajo analitzen la formació professional. 

Els autors mostren l’increment del pes dels cicles formatius 

professionals al conjunt de l’ensenyament i el seu paper en 

la millora de l’ocupabilitat dels individus en reciclatge profes-

sional en el període 2008-2015. Ara bé, Valiente i Zancajo 

també destaquen la dificultat de la formació professional per 

afavorir la inserció laboral durant els anys de més forta crisi 

econòmica, així com per aconseguir que els graduats treballin 

en feines relacionades amb els seus estudis. Sobre això, les 

pràctiques en empreses apareixen com un factor rellevant en 

l’augment de l’ocupabilitat dels individus. 

Dues aportacions avaluen la formació contínua. D’una ban-

da, Josep M. Batalla-Busquets i M. Jesús Martínez-Argüelles 

analitzen què ha succeït amb la inversió en formació, per part 

de les empreses, a la darrera dècada a Catalunya. Els autors 

mostren l’existència d’una reducció dels recursos destinats a 

formació, si bé s’ha produït una recuperació els darrers anys. 

Aquesta disminució ha estat menys important que en el cas 

del reajustament dels costos laborals. Durant la crisi, les re-

duccions de despesa en formació han estat desiguals en fun-

ció de la grandària de les empreses (les empreses amb més 

treballadors són les més formadores) i ha variat l’orientació 

de la formació cap a activitats vinculades amb la comercia-

lització, la tecnologia i l’exportació. D’altra banda, J. Oriol 

Escardíbul presenta i analitza els canvis recents en el sistema 

de finançament públic de la formació contínua, en l’àmbit de 

Catalunya i del conjunt d’Espanya, sorgits bàsicament a partir 

de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, que regula el siste-

ma de formació professional per a l’ocupació. Entre d’altres 

aspectes, aquesta norma estableix una nova classificació de 

les activitats de formació, pretén augmentar la transparència 

del sistema i consolida drets de formació per als treballadors. 

L’anàlisi se centra en els aspectes més vinculats amb el fi-

nançament de la formació. La reforma es valora, en general, 

de manera positiva (i, en especial, en l’àmbit de la transparèn-

cia), però s’indica la necessitat de què certs elements norma-

tius es desenvolupin a la pràctica. 

Un grup d’autors se centra en la relació entre la universitat i el 

mercat de treball. En primer lloc, Martí Parellada i Montserrat 
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Álvarez analitzen la inserció laboral dels graduats universitaris. 

Primer, els autors mostren xifres sobre la millor situació laboral 

dels graduats universitaris respecte a aquells amb menors ni-

vells de formació. Posteriorment, a partir de diversos estudis 

d’inserció dels graduats universitaris desenvolupats a l’Estat 

espanyol, Parellada i Álvarez mostren l’existència d’una pitjor 

situació laboral dels graduats universitaris espanyols respecte 

als graduats dels principals països de la Unió Europea. Així 

mateix, exposen que la situació laboral varia per a diferents 

col·lectius de graduats; entre d’altres elements, destaquen les 

diferències per àmbit d’estudi i titularitat de les universitats 

(públiques o privades). Finalment, els autors recomanen ac-

cions que les universitats poden desenvolupar per millorar la 

inserció laboral dels graduats, referides a la millora dels siste-

mes d’orientació dels universitaris i el foment de les pràctiques 

en empreses. En segon lloc, amb dades de l’Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Catalina Jordi 

i Ferran Mañé analitzen el procés d’accés al mercat de treball 

i la situació laboral de graduats universitaris tres anys i mig 

després de la graduació. Els autors utilitzen les onades de 

2004, 2007 i 2010. A l’estudi es mostra la variació en l’ús de 

competències en el mercat de treball dels graduats universita-

ris (global i per sector d’activitat i component tecnològic), i es 

destaca que, en el temps, es tendeix a un perfil competencial 

associat a una persona assertiva que resol problemes. Així 

mateix, els autors analitzen l’impacte de les diverses com-

petències en els salaris. Sobre això, destaquen positivament  

les competències executives i instrumentals i, en menor me-

sura, les de coneixements (en l’etapa econòmica expansiva 

només les primeres resulten significatives). Finalment, Teresa 

Torres i M. Jesús Gómez analitzen la formació dual en l’àmbit 

de l’educació superior. L’estudi destaca per presentar una 

iniciativa formativa que, tradicionalment, s’associa als cicles 

formatius de formació professional. Les autores mostren com 

el desenvolupament de la formació dual a les universitats és 

encara incipient tant a Catalunya com al conjunt de l’Estat. 

Per al cas català, s’expliquen les experiències de l’Escola 

Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú així 

com de la Universitat de Lleida. L’estudi destaca els avan-

tatges de la formació dual per als estudiants universitaris, les 

pròpies universitats, i les empreses i les autores fan una pro-

posta de grau universitari dual.

Finalment, el darrer estudi del Dossier se centra en el pro-

pi sistema educatiu. Així, el professor Álvaro Choi mostra 

les avaluacions (autonòmiques, estatals i internacionals) en 

les que participen els alumnes catalans i reflexiona sobre 

l’impacte que aquestes poden tenir sobre el propi sistema 

educatiu; en concret, sobre l’aplicació de determinades políti-

ques públiques i les reformes educatives. Malgrat assenyalar 

alguns impactes negatius, entre d’altres aspectes, Choi des-

taca positivament la introducció de la cultura de l’avaluació al 

sistema educatiu català (que no s’hauria de centrar només 

en els estudiants) i la rendició de comptes del sector públic 

envers la ciutadania. Així mateix, l’autor planteja diversos rep-

tes vinculats amb l’avaluació que té el sistema d’educació i 

formació de Catalunya. 

Com es pot observar, el Dossier aporta informació sobre la si-

tuació actual de la relació formació-mercat de treball i suggereix 

àmbits d’actuació pública i privada en diversos nivells de forma-

ció i competències, en especial pel cas de Catalunya però tam-

bé per al conjunt de l’Estat. D’aquesta manera, la seva lectura 

permet aprofundir en el coneixement del tema plantejat i refle-

xionar sobre les accions que poden ser més eficaces. Òbvia-

ment, resulta impossible considerar tots els àmbits possibles 

d’anàlisi, que esperem puguin ser contemplats en futurs Dos-

siers. 
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l’edat del qual estigui compresa entre els vint i els seixanta anys 

serà de cinquanta sicles de plata, d’acord amb el sicle del san-

tuari. Si es tracta d’una dona, la valoració serà de trenta sicles 

de plata. I si l’edat supera els seixanta anys, la valoració d’un 

home serà de quinze sicles de plata i de deu si es tracta d’una 

dona.” (La Bíblia, Levític 27: 3-7).

Amb tot, els economistes actuals, en un context en què els 

coneixements hi compten més que la força física, en lloc de 

confiar en mandats divins per calibrar el preu de les persones, 

solen recórrer a la teoria del capital humà, desenvolupada, en-

tre d’altres, per Jacob Mincer, Theodore Schultz i Gary Becker 

en la dècada dels seixanta. Segons el model del capital humà, 

l’empresari prova de maximitzar el seu benefici; així, seguint la 

lògica econòmica, el salari que està disposat a pagar ha de 

tenir la seva correspondència en la productivitat del treballador. 

Per tant, el fet que el salari dels més educats (és a dir, aquells 

individus que han aconseguit una certa titulació) sigui més ele-

vat que el salari dels menys educats s’interpreta com un sub-

producte del diferencial de productivitat d’ambdós col·lectius. 

Aquesta correspondència entre salaris i productivitat es mani-

1. El model de capital humà i els rendiments  

de l’educació

olts beneficis se’n poden derivar, de l’educa-

ció: uns, difícils de mesurar i que es poden 

manifestar de maneres diverses (benestar in-

dividual, sentit cívic que pot facilitar la convi-

vència, etc.), d’altres, que tenen la seva contrapartida en termes 

econòmics. Aquest article se centra en aquests darrers, seguint 

una llarga tradició que valora el denominat capital humà de l’in-

dividu en funció de la seva productivitat i que, segons constata 

Ernst Berndt (1991), podria remuntar-se a temps bíblics, com 

el paràgraf següent, extret del Levític, prova: “El Senyor va dir a 

Moisès: anuncia al poble d’Israel que la valoració d’un home 
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festa en el fet que l’educació té un doble vessant en termes de 

rendibilitat: el vessant individual i el vessant col·lectiu.

Des d’una òptica individual, educar-se és rendible en la mesu-

ra en què hi ha un diferencial de salari que depèn del nivell 

educatiu assolit. Des d’aquesta perspectiva, l’individu que de-

cideix educar-se ho fa comparant el cost d’oportunitat present 

derivat de dedicar temps i recursos a l’estudi, amb el benefici 

futur que es manifestarà en termes d’un sou més elevat. En 

aquest context es pot calcular una taxa de rendiment per a la 

inversió educativa que pot comparar-se amb la que es deriva 

de la inversió en altres actius, com ara els financers.

Des d’una òptica col·lectiva, si el salari iguala la productivitat, 

els salaris extra guanyats per part dels més educats es poden 

assimilar a producció agregada generada, mentre que els cos-

tos d’oportunitat continuen operant amb signe negatiu. Per 

tant, la taxa de rendibilitat individual obtinguda en comparar 

costos i beneficis individuals pot considerar-se que constitueix 

una variable “proxy” de la rendibilitat col·lectiva de l’educació. 

Sota aquesta interpretació, hi cap preguntar-se què és més 

rendible per a la societat: invertir en capital humà o educació, o 

invertir en capital físic, com ara infraestructures o altres actius.

La versió més optimista de la teoria interpreta la rendibilitat in-

dividual de la inversió en capital humà com un límit inferior de 

la rendibilitat social de la inversió educativa, ja que l’educació 

genera certes externalitats que no necessàriament són absor-

bides per l’individu i que es manifesten a escala de la societat 

globalment considerada.

Com a il·lustració macroeconòmica d’aquestes potencials 

externalitats es pot pensar, per exemple, en els resultats tro-

bats per la denominada comptabilitat del creixement. Quan 

el creixement a llarg termini d’una economia es descompon 

entre la part explicada per una major utilització d’inputs i la 

part explicada pel canvi tècnic, o productivitat total dels fac-

tors, el consens és que de l’ordre d’un 30% del creixement 

s’explica per la major utilització d’inputs i el 70% restant ha 

de ser atribuït al canvi tècnic. Ara bé, indefectiblement, 

aquest canvi tècnic ha d’estar lligat a l’estoc de capital humà 

(ja sigui anys d’escolarització o nivells educatius) de l’econo-

mia. Una societat necessita capital humà per innovar, però 

també necessita capital humà per imitar amb èxit pautes 

productives o organitzatives imperants en les economies 

més desenvolupades del seu entorn.

Aquesta visió optimista sobre els beneficiosos efectes econò-

mics des d’una perspectiva social de l’educació, contrasta 

amb un plantejament alternatiu que, sense negar els rendi-

ments individuals de la inversió educativa, en posa en dubte els 

beneficis socials. Es tracta de la teoria de la senyalització, pro-

posada a començaments dels setanta per Kenneth Arrow i 

Michael Spence. Segons aquest plantejament, una part de la 

diferència observada en els salaris per nivells educatius obeeix, 

no al fet que l’educació per se afegeixi productivitat a l’individu 

(és a dir, faci que els individus siguin més productius) sinó que 

la seva principal funció és “senyalitzar-ne” els més capaços. 

Des d’un punt de vista empíric, els models de senyalització i de 

capital humà són indistingibles, ja que les variables observades 

són nivell educatiu assolit i salaris, però és difícil discriminar qui-

na part del diferencial salarial obeeix a la productivitat que l’edu-

cació rebuda ha afegit a l’individu i quina part és atribuïble al fet 

que el nivell educatiu assolit ha permès “senyalitzar” els indivi-

dus més capaços. De fet, la tendència que els educats tenen a 

mostrar les seves credencials (graus universitaris aconseguits, 

màsters, etc.) en el moment d’inserir-se al mercat laboral és 

una prova que la “senyalització” opera. Ben mirat, si tota la di-

ferència salarial observada entre educats i no educats obeís a 

un pur mecanisme de senyalització, l’educació seria rendible 

des d’una perspectiva individual, però ruïnosa des d’una pers-

pectiva col·lectiva. L’elevat cost d’oportunitat que implica for-

mar una persona amb una titulació elevada, que pot haver in-

vertit de l’ordre de quinze o vint anys de la seva vida laboral a 

formar-se, tindria únicament com a benefici haver permès “se-

nyalitzar” la seva capacitat, però no hi hauria afegit potenciali-

tats extra. És cert que, possiblement, en els primers anys de la 

vida laboral d’un individu, la senyalització hi tingui un paper im-

portant, però per als que ens dediquem a tasques docents se-

ria profundament frustrant que els esforços dedicats a la forma-

ció d’estudiants poguessin ser substituïts per un simple test 

que en permetés la selecció dels més capaços.

Lligat al problema de la senyalització, però des d’una perspecti-

va diferent, hi ha el problema de l’estimació dels rendiments 
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educatius. El procediment usual és la utilització del model de 

regressió per estimar variants de la denominada equació mince-

riana (en honor de Jacob Mincer) de salaris. Se sol operar amb 

dades d’individus, la variable dependent solen ser els salaris per 

hora i les variables explicatives, diverses mesures del capital 

humà de l’individu, com ara anys d’escolarització o nivells edu-

catius assolits, experiència, etc. En fer l’estimació d’una equació 

de regressió, la influència de les variables omeses de l’equació 

de regressió queda recollida pel denominat terme de pertorba-

ció aleatòria. I una condició perquè l’estimació ofereixi resultats 

fiables és la independència entre les variables explicatives i la 

pertorbació aleatòria. Si, com suggereix el model de senyalitza-

ció, el que permet el nivell educatiu assolit és, fonamentalment, 

“senyalitzar” els més capaços, els rendiments de l’educació ob-

tinguts per mitjà del model de regressió no seran vàlids.

Tal com la secció següent detalla, un gran nombre de treballs 

han abordat el tema dels rendiments de l’educació, tractant de 

corregir el denominat biaix d’habilitat, així com procurant sepa-

rar capital humà enfront de senyalització. El consens seria que, 

tot i reconeixent les limitacions que el model de capital humà 

per mitjà de l’estimació d’equacions de salaris per mínims qua-

drats ordinaris té per avaluar els veritables rendiments econò-

mics de l’educació, aquest plantejament continua proporcio-

nant un bon punt de partida. Per això, l’exposició que ve a 

continuació s’estructura de la manera següent: la secció sego-

na ofereix un repàs de les principals contribucions sobre el 

tema, fonamentalment centrades en el cas de l’economia es-

panyola. A la secció tercera es descriuen les dades utilitzades 

i que procedeixen de les enquestes sobre estructura salarial 

dels anys 2002, 2006 i 2010. La secció quarta presenta els 

resultats obtinguts, i una última secció cinquena de conclusi-

ons tanca l’exposició.

2. Revisió de la literatura

Tal com s’ha assenyalat prèviament, els beneficis derivats de 

la inversió en educació han estat àmpliament analitzats en la 

literatura econòmica. Més enllà dels avantatges socials que 

una població més educada comporta, des d’una perspectiva 

macroeconòmica el capital humà és considerat factor clau de 

la productivitat i el creixement econòmic dels països (Fang, 

1991; Mankiw et al., 1992). En el marc de la microeconomia, 

els guanys vindrien determinats per les millores que, en termes 

d’accés i condicions d’ocupació, així com de salaris perce-

buts, comporta un nivell d’estudis més elevat. Centrant l’inte-

rès de l’anàlisi en aquest últim aspecte, la teoria del capital 

humà prèviament esbossada i desenvolupada a partir de les 

aportacions seminals de Schultz (1960, 1962), Becker (1964) 

o Mincer (1974), ha servit de base a nombrosos estudis empí-

rics que confirmen que, per a diferents països i diferents perío-

des temporals, el salari percebut pels treballadors creix de 

manera sistemàtica amb el nivell educatiu assolit (Card, 1999; 

Harmon et al., 2003; Psacharopoulos i Patrinos, 2004).

Per al cas concret d’Espanya, l’evidència empírica disponible 

se situa en aquesta mateixa línia i confirma la presència d’ele-

vats rendiments salarials associats a la inversió en educació, 

especialment si es té en compte la relació inversa que hi ha 

entre el nivell educatiu cursat pels individus i la seva probabilitat 

de tenir un lloc de treball (Barceinas et al., 2000; Arrazola i De 

Hevia, 2006, 2008; Raymond et al., 2011). El rendiment estimat 

per a cada any addicional d’escolaritat se situa entre un 5% i un 

7% per a les últimes dècades del segle passat (vegeu, per a 

una revisió de la literatura sobre això, Oliver et al., 1999), sense 

que hi hagi una tendència definitiva que en marqui l’evolució 

més recent. Així, per exemple, diversos estudis basats en l’En-

questa d’Estructura Salarial estimen un rendiment d’entorn del 

8-9% per a l’onada de 1995, que baixa al voltant d’un punt 

percentual en cada onada successiva (2002 i 2006), per des-

puntar en l’última disponible, relativa a 2010 (vegeu, per exem-

ple, Pastor et al., 2007; Raymond et al., 2011; Murillo et al., 

2012, i Carrasco et al., 2015). Tanmateix, Arrazola i De Hevia 

(2008) estimen, amb base a la mostra representativa per a Es-

panya del Panell de Llars de la Unió Europea, un rendiment de 

l’escolaritat que es manté estable en l’entorn del 6% per als 

homes i del 8% per a les dones en el període 1994-2000.

Tanmateix, és possible argumentar que el rendiment de l’edu-

cació podria no ser el mateix per a tots els anys d’escolaritat 

cursats i diferir, per contra, en funció del nivell d’estudis com-

pletat. L’evidència disponible per al cas d’Espanya referent a 

això apunta a un augment de la rendibilitat educativa a mesura 

que es completen nivells d’estudi superiors (García-Mainar i 

Montuenga, 2005; Raymond et al., 2009), i, a més, l’educació 

cursada per la via acadèmica mostra un rendiment més alt que 

l’educació cursada per la via professional (Vila i Mora, 1998; 

Barceinas et al., 2000; Marcenaro i Navarro, 2005; Arrazola i 

De Hevia, 2006; Pastor et al., 2007; Raymond et al., 2011). 

L’evolució temporal del rendiment educatiu per nivells d’estudi 

vindria marcada per una caiguda de la rendibilitat associada a 

l’ensenyament secundari al llarg de les dècades dels vuitanta i 

els noranta, mentre que el rendiment de l’educació superior 
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mostra una tendència estable, o fins i tot tímidament creixent, 

malgrat el notable increment de titulats superiors esdevingut al 

llarg del període referit1 (Vila i Mora, 1998; Lassabille i Navarro, 

1998; Barceinas et al., 2000). Més recentment, Carrasco et al. 

(2015) analitzen l’evolució del rendiment de l’escolaritat per ni-

vells d’estudi entre 1995 i 2010, posant èmfasi en les forces de 

mercat que marquen la tendència esmentada. Segons els seus 

resultats, el rendiment de l’escolaritat per a l’educació secun-

dària creix ininterrompudament fins a l’inici de la crisi econòmi-

ca sobre la fortalesa de la demanda de treballadors poc qualifi-

cats (relacionats en gran manera amb el boom de la construc-

ció); posteriorment, el rendiment educatiu per a aquest col-

lectiu cau2. Tanmateix, el rendiment de l’educació superior 

mostra una tendència antagònica, disminuint entre 1995 i 

2006, per despuntar entre 2006 i 2010 a conseqüència de la 

més elevada demanda relativa de treballadors qualificats que 

opera després de l’inici de la crisi.

Menys nombrosos són els treballs que han considerat la varia-

ció geogràfica del rendiment de l’educació a Espanya. Desta-

quen, en aquest sentit, les aportacions de De la Fuente i Domé-

nech (2006), Pastor et al. (2007), Raymond et al. (2011), López-

Bazo i Moreno (2012) i López-Bazo i Motellón (2012). La con-

clusió més destacable que se’n desprèn és que el mapa del 

rendiment educatiu a Espanya és heterogeni, de manera que 

les regions espanyoles difereixen significativament no solament 

pel que fa a les seves dotacions inicials de capital humà sinó a 

més en el rendiment salarial que els individus obtenen de la 

seva inversió en educació3. En aquest sentit, s’observa que, en 

línies generals, i amb la principal excepció de Madrid, que se 

situa com la comunitat autònoma amb un rendiment educatiu 

més alt, hi ha una relació inversa entre les dotacions inicials de 

capital humà de les regions i el grau en què els seus habitants 

rendibilitzen la inversió en educació (Pastor et al., 2007; Ray-

mond et al., 2011; López-Bazo i Moreno, 2012). Finalment, 

l’educació es configura com un actiu altament rendible també 

des del punt de vista social per a totes les regions espanyoles, 

1 Alguns estudis evidencien, no obstant això, una disminució de 

la rendibilitat de les titulacions universitàries de cicle llarg per al 

mateix període temporal (Lassabille i Navarro, 1998).

2 En constitueixen una excepció els treballadors de més de 45 

anys amb estudis secundaris, el rendiment de l’escolaritat dels 

quals cau moderadament al llarg de tot el període.

3 Per a una anàlisi detallada de la distribució geogràfica de les 

dotacions de capital humà a Espanya i la seva evolució al llarg del 

temps podeu consultar Serrano i Pastor (2005) i De la Fuente i 

Doménech (2006, 2016).

així, la inversió en capital humà es mostra com una eina vàlida 

per fomentar el creixement econòmic conjunt i la cohesió inter-

na en el cas d’Espanya (De la Fuente i Doménech, 2006; Ló-

pez-Bazo i Moreno, 2012).

3. Dades utilitzades: les enquestes d’estructura 

salarial dels anys 2002, 2006 i 2010

Les dades utilitzades en aquest estudi procedeixen de l’En-

questa d’Estructura Salarial (d’ara endavant, EES) en les seves 

onades de 2002, 2006 i 2010. L’EES és una enquesta de tall 

transversal que du a terme l’Institut Nacional d’Estadística 

d’acord amb una metodologia harmonitzada per a tots els paï-

sos de la Unió Europea, atès que s’emmarca en un projecte 

europeu la finalitat del qual és proporcionar informació compa-

rable entre països sobre l’estructura i la distribució salarial en 

cadascun dels Estats membres. El disseny de l’enquesta cor-

respon a un mostratge en dues etapes d’assalariats realitzat a 

partir dels comptes de cotització de les seves empreses a la 

Seguretat Social. En conseqüència, una de les principals carac-

terístiques de l’EES és la presentació de dades relatives a dife-

rents treballadors per a cadascuna de les empreses incloses a 

la mostra. Aquesta disponibilitat de microdades aparellades 

empresa-treballador resulta especialment útil amb vista a l’anà-

lisi de diverses qüestions relacionades amb el funcionament del 

mercat laboral i molt particularment amb la determinació salarial.

L’EES proporciona informació molt detallada sobre els sala-

ris i les característiques dels treballadors, dels seus llocs de 

treball i de les empreses per a les quals treballen. La infor-

mació sobre salaris inclou els diferents components que el 

conformen, i abasta diferents referències temporals. Per al 

cas concret d’aquest estudi, la variable dependent és el sa-

lari brut per hora treballada, que s’ha calculat a partir de les 

retribucions corresponents al mes d’octubre prorratejades 

en funció de la jornada de treball mensual4. 

Com que la cobertura de l’EES s’ha anat ampliant al llarg del 

temps, ha estat necessari aplicar alguns filtres a fi de garantir 

la comparabilitat de les tres onades utilitzades. En aquest sen-

tit, es treballa amb empreses de més de deu treballadors (els 

4 El salari per hora ha estat calculat dividint el salari mensual (que 

inclou entre els seus components el salari base, qualsevol tipus de 

complement salarial, les pagues extraordinàries i les hores 

extraordinàries) per la jornada setmanal normal en l’empresa en 

una setmana d’octubre multiplicada per 4,35 més el nombre 

d’hores extraordinàries realitzades el mes esmentat.
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voltant d’un 19% dels enquestats tenia estudis superiors, en 

contrast amb la xifra relativa a l’any 2010 propera al 26% i al 

29% de la mostra per als casos d’Espanya i Catalunya, res-

pectivament. D’altra banda, la majoria dels enquestats són 

homes (si bé el percentatge de dones a la mostra creix al llarg 

del temps fins a assolir xifres superiors al 40% per a l’any 

2010) i els anys d’experiència laboral mitjana ronden els 22 

anys en ambdós entorns geogràfics.

4. Especificació de l’equació  

de salaris i resultats obtinguts

L’equació estimada s’ha mantingut, voluntàriament, simple, 

ja que només es controla per nivells educatius, sexe i expe-

riència. La idea és que altres variables, com ara el sector 

d’activitat o la grandària de l’empresa, són en part endòge-

nes i la seva inclusió pot distorsionar l’efecte total sobre el 

salari derivat del nivell educatiu assolit. Per exemple, és poc 

probable que un individu amb estudis primaris treballi en una 

empresa multinacional en un sector de tecnologia alta. La 

inclusió en l’equació de les variables grandària de l’empresa 

i sector d’activitat pot absorbir parcialment la prima salarial 

associada a haver cursat estudis superiors, motiu pel qual 

s’ha decidit prescindir d’aquestes variables. Així, l’equació 

adopta la formulació següent:

Quadre 1. Estadístics descriptius en percentatges

Font: Enquesta d’Estructura Salarial.

             Any 2002             Any 2006             Any 2010

 Espanya Catalunya Espanya Catalunya Espanya Catalunya

Primària  26,48 25,29 25,91 21,87 15,36 14,13

Secundària obligatòria 28,96 27,07 26,25 25,15 26,49 24,91

Secundària postobligatòria 10,23 11,27 10,61 11,55 11,81 12,28

FP de grau mitjà 7,04 7,63 6,64 8,43 9,39 9,74

FP de grau superior 8,62 9,33 8,64 9,31 10,03 9,62

Diplomatura 7,97 8,43 9,14 9,85 10,31 11,16

Llicenciatura 10,44 10,68 12,41 13,34 16,02 17,39

Doctorat 0,25 0,30 0,29 0,38 0,57 0,72

Dona 35,83 39,69 40,55 44,54 41,90 46,23

Experiència mitjana 22,13 22,33 22,83 23,11 22,57 22,42

establiments de menys de deu treballadors es van incorporar 

a l’enquesta a partir de 2006) i s’exclou el sector d’activitat 

corresponent a l’Administració pública, Defensa i Seguretat 

Social obligatòria (que només conté l’EES de 2010). Les mos-

tres finals ascendeixen a 176.806 observacions per a l’onada 

de 2002, 136.824 observacions per a l’onada de 2006 i 

144.428 observacions per a l’onada de 2010.

En el quadre 1 es presenten els estadístics descriptius de la 

mostra utilitzada. La distribució percentual de la mostra en 

termes del nivell d’estudi dels individus és molt similar a Espa-

nya i a Catalunya. L’educació primària acapara entorn d’un 

25% l’any 2002 i el percentatge d’individus amb estudis bà-

sics va disminuint al llarg del temps fins a l’entorn del 15% 

l’any 2010 en favor de nivells educatius superiors. L’educació 

secundària (bàsica i postobligatòria) és el nivell d’estudis més 

freqüent entre els enquestats, mentre que els estudis de for-

mació professional hi tenen un pes menor. Finalment, els es-

tudis universitaris acaparen una proporció important i creixent 

en el temps dels individus de la mostra; així, l’any 2002 al 
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En aquesta equació la variable dependent és el logaritme del 

salari per hora, la categoria de referència és “sense estudis 

o estudis primaris” i les variables explicatives són variables 

fictícies expressives del nivell educatiu assolit. Així, Sec1 és 

una variable fictícia que adopta valor unitari si l’individu ha 

finalitzat el primer nivell de secundària i zero en els altres 

casos. La mateixa lògica se segueix per a Sec2 (secundària 

postobligatòria), formació professional de primer nivell (FP1), 

de segon nivell (FP2), diplomatura (Dip), llicenciatura (Llic), i 

doctorat (Doc). Dona és una variable fictícia que adopta el 

valor unitari si l’observació correspon a una dona. 

Finalment, per modelar els efectes de l’experiència, i tenint 

en compte l’elevada mida mostral disponible, de l’ordre de 

140.000 a 170.000 observacions per als anys 2002, 2006 i 

2010, en lloc d’imposar a priori una forma quadràtica s’ha 

deixat que les dades parlessin per si mateixes, creant tantes 

variables fictícies com anys d’experiència potencial. Els anys 

d’experiència potencial, seguint un procediment estàndard, 

s’han calculat a partir de la diferència següent:

Els resultats de les estimacions per a Espanya i Catalunya es 

detallen en els quadres 2 i 3, on en cursiva s’ofereixen els 

estadístics “t” robustos a l’heteroscedasticitat. Els coefici-

ents que afecten les variables fictícies d’experiència única-

ment es detallen en forma de gràfic.

Centrant l’anàlisi en el comportament dels coeficients que afec-

ten les variables fictícies d’experiència, i que es detallen en el 

gràfic 1, es confirma que l’efecte de l’experiència sobre els sa-

laris pot ser força aproximat per una forma quadràtica tant per 

a Espanya com per a Catalunya. A mesura que augmenta l’ex-

periència, succeeix el mateix amb els salaris, però l’efecte és 

progressivament més limitat, i la contribució d’aquesta variable 

als salaris és pràcticament nul·la, o lleugerament negativa, a 

partir dels quaranta anys d’experiència. Aquesta forma funcio-

nal, caracteritzada per un efecte màxim d’un any extra d’expe-

riència per a una experiència compresa entre zero i vint anys, 

un efecte més moderat dels vint als quaranta anys i un efecte 

nul o lleugerament negatiu a partir dels quaranta anys d’experi-

ència, pot estar captant la depreciació del capital humà apare-

llada a l’edat de l’individu.

Pel que fa al comportament de les primes salarials per nivells 

educatius, la forma més clara de presentar aquesta informació 

és recorrent a la seva representació gràfica. 

Sobre això, és convenient separar dues trajectòries possibles: 

la trajectòria acadèmica i la trajectòria professional. El com-

portament de la prima salarial per a ambdós tipus de trajectò-

ries i referit a Espanya i Catalunya es recull en els gràfics 2 i 3 

i en el quadre 4.

Quadre 2. Rendiments educatius a Espanya

Log. salari hora              Any 2002             Any 2006             Any 2010

 Coef. t robust Coef. t robust Coef. t robust

Secundària obligatòria 0,088 33,91 0,081 28,12 0,101 31,64 
Secundària postobligatòria 0,417 101,41 0,356 80,54 0,320 74,83 
FP de grau mitjà 0,261 66,76 0,248 55,4 0,303 74,15 
F P de grau superior 0,403 105,12 0,350 81,27 0,428 102,66 
Diplomatura 0,744 175,08 0,679 145,7 0,681 152,8 
Llicenciatura 0,953 215,95 0,866 185,64 0,898 203,74 
Doctorat 1,069 46,16 0,931 42,4 0,882 53,5 
Dona -0,244 -119,94 -0,227 -99,83 -0,226 -105,91 
       

R quadrat 0,364  0,334  0,376 

Error estàndard 0,410  0,407  0,402 

Nre. d’observacions 176.806  136.824  144.428



R e v i s t a  E c o n ò m i c a  d e  C a t a l u n y a  •  2 5

Centrant-nos en els gràfics 2 i 3, relatius a Espanya i Catalu-

nya, es constata que, a mesura que augmenta el nivell educa-

tiu, també ho fa el salari per hora o prima salarial. Es comprova 

també que, per any extra d’educació en la trajectòria acadèmi-

ca, el rendiment educatiu és aproximadament constant, tret de 

per a secundària de segon nivell, ja que el pendent de la recta, 

de passar de 6 anys d’estudi (categoria de referència) a 10 

anys d’estudi (secundària de primer nivell) és clarament inferior 

al pendent que es deriva de passar de secundària de primer 

nivell a secundària de segon nivell (12 anys d’estudi), a diplo-

matura (15 anys d’estudi) o a llicenciatura (17 anys d’estudi). 

En passar a doctorat, el resultat és més erràtic, la qual cosa 

pot evidenciar l’escàs nombre d’observacions disponibles per 

a aquesta categoria, així com el fet que a Espanya els estudis 

de doctorat solen tenir escàs reconeixement en el món laboral 

diferent del purament acadèmic.

Finalment, la part inferior dels gràfics 2 i 3 mostra la comparació 

de les primes salarials de les trajectòries acadèmica i professi-

onal. Es pot constatar que, tant per a Espanya com per a Ca-

talunya, un any extra d’educació té un rendiment menor en la 

trajectòria professional que en l’acadèmica, com els respectius 

pendents mostren. Així, 14 anys d’estudi tenen la seva contra-

partida en un salari més reduït si l’individu ha seguit una trajec-

tòria professional que si ha seguit una trajectòria acadèmica.

Per facilitar-ne la interpretació, el quadre 4 ofereix el valor nu-

mèric estimat de les primes salarials per a Espanya i Catalunya 

i els anys 2002, 2006 i 2010.

En front dels estudis primaris, la prima salarial de tenir estudis 

secundaris de nivell 1 està delimitada entre el 7% i el 12%. 

Secundària de segon nivell ofereix una prima salarial entre el 

37% i el 55%. Diplomatura, una prima salarial entre el 93% i el 

110%, i llicenciatura, entre el 126% i el 159%. Finalment, la 

prima salarial de tenir estudis de doctorat és més incerta, i que-

da delimitada entre un mínim del 115% i un màxim del 191%.

Pel que fa a la trajectòria professional, la prima salarial de l’FP1 

està entre el 27% i el 35%, mentre que la de l’FP2, entre el 93% 

i el 110%. Globalment, tres tipus de resultats criden l’atenció:

 En primer lloc, malgrat l’augment considerable que s’ha pro-

duït a Espanya en l’oferta d’educats entre 2002 i 2010, les 

primes salarials han tendit a romandre força estables. És cert 

que entre 2002 i 2006 s’aprecia una reducció dels rendiments 

educatius; tanmateix, el 2010 se n’observa una recuperació, 

sobretot, per al cas de la trajectòria professional.

 En segon lloc, no s’aprecien diferències clares i significatives 

entre les primes salarials a Espanya i a Catalunya. Ambdós 

espais econòmics mostren un menor rendiment de la trajectò-

ria professional davant l’acadèmica, i ambdós espais econò-

mics mostren un perfil similar en termes de l’evolució de les 

primes salarials en funció dels anys d’estudi.

 Finalment, caldria destacar el fet que, freqüentment, els ren-

diments de l’educació no només operen a través del diferenci-

al de salaris observat sinó a través de la major probabilitat dels 

més educats de poder accedir a un lloc de treball. Molts estu-

Quadre 3. Rendiments educatius a Catalunya

Log. salari hora Any 2002  Any 2006  Any 2010

 Coef. t robust Coef. t robust Coef. t robust

Secundària obligatòria 0,114 16,25 0,070 8,46 0,077 9,64
Secundària postobligatòria 0,439 45,03 0,352 29,57 0,330 32,08
FP de grau mitjà 0,264 26,53 0,241 22,5 0,282 29,12
FP de grau superior 0,427 45,04 0,342 30,76 0,422 42,22
Diplomatura 0,739 72,99 0,658 54,21 0,667 64,82
Llicenciatura 0,943 87,9 0,816 69,15 0,866 83,10
Doctorat 1,095 22,68 0,765 14,95 0,917 26,04
Dona -0,291 -58,16 -0,289 -49,59 -0,241 -48,00
           

R quadrat 0,392   0,338   0,377  

Error estàndard 0,400   0,416   0,409  

Nre. d’observacions 26.708   20.869   26.901  
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dis proven que la probabilitat d’estar ocupat augmenta amb el 

nivell educatiu, alhora que en augmentar el nivell educatiu es 

redueix la probabilitat de ser a l’atur.

Els resultats presentats fins al moment mostren el costat posi-

tiu de l’educació: un nivell educatiu més elevat permet assolir 

salaris més alts i tenir una probabilitat més gran d’estar ocu-

pat. A més, sota el model estàndard, en què el salari té la seva 

correspondència amb la productivitat, salaris més alts signifi-

quen també productivitat elevada.

Els aspectes menys optimistes vindrien donats pel problema 

de la sobreeducació o pel fet que els rendiments educatius 

estimats no reflectissin adequadament l’efecte causal de 

l’educació sobre els salaris.

Multitud de treballs han abordat el problema de la sobreedu-

cació. Per raons d’espai no és possible aquí entrar en aquesta 

problemàtica. El problema es planteja en la mesura que els 

coneixements transmesos durant el procés educatiu no són 

posteriorment empleats en el lloc de treball. No obstant això, 

caldria diferenciar entre sobreeducació permanent i transitòria. 

Si el problema de la sobreeducació és transitori, adquireix una 

rellevància menor.

L’altre punt important és en quina mesura els salaris més ele-

vats dels més educats obeeixen al fet que l’educació rebuda 

ha incrementat les potencialitats productives dels que han re-

but aquesta educació, o, simplement, haver aconseguit deter-

minats títols o diplomes ha servit per senyalitzar els més capa-

ços. Si el paper de l’educació fos aquest últim, el procés de 

senyalització dels més hàbils mitjançant l’accés a l’educació 

superior seria excessivament costós i no tindria una justificació 

econòmica.

Les diferències observades de salaris entre els individus amb 

diferents nivells formatius possiblement reflecteixin habilitats 

innates no observables; també possiblement reflecteixin un 

cert mecanisme de senyalització, i també siguin una conse-

qüència de la capacitat productiva afegida a conseqüència del 

procés educatiu. Separar amb claredat entre els tres compo-

nents és una tasca gairebé impossible, però és indubtable 

que, fins al moment, el fet de tenir més educació s’ha materia-

litzat en un procés d’inserció laboral més ràpid dels més edu-

cats i en un diferencial de salaris, i això malgrat el fort augment 

que s’ha produït en l’oferta d’educats.

5. Consideracions finals

Utilitzant una mostra homogènia definida a partir de l’Enques-

ta d’Estructura Salarial dels anys 2002, 2006 i 2010, aquest 

treball ha presentat una estimació de l’evolució de les primes 

salarials per nivells d’estudi per a Espanya i Catalunya. Els 

principals resultats trobats es podrien sintetitzar en els punts 

següents:

 Les dades analitzades permeten concloure sobre l’existència 

de clars avantatges en termes de salaris dels més educats i que 

aquests avantatges s’han mantingut en el temps malgrat l’aug-

ment d’educats. Per exemple, el 2002 la prima salarial d’un lli-

cenciat enfront de la d’un individu sense estudis o amb estudis 

primaris era del 159% a Espanya i del 156% a Catalunya. El 

2010 els respectius percentatges eren del 145% i del 138%.

 Aquests resultats són relativament similars entre Espanya 

considerada globalment i Catalunya.

Gràfic 1. Primes salarials de l’experiència
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Gràfic 3. Primes salarials a Catalunya

Prima salarial trajectòria acadèmica a Catalunya

Prima salarial trajectòria professional a Catalunya
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Quadre 4. Comportament de les primes salarials en percentatge per nivells educatius

 Any 2002 Any 2006 Any 2010

 Espanya Catalunya Espanya Catalunya Espanya Catalunya

Secundària obligatòria 9,20 12,08 8,44 7,25 10,63 8,00

Secundària postobligatòria 51,74 55,12 42,76 42,19 37,71 39,10

FP de grau mitjà 29,82 30,21 28,15 27,25 35,39 32,58

FP de grau superior 49,63 53,27 41,91 40,78 53,42 52,50

Diplomatura 110,43 109,38 97,19 93,09 97,59 94,84

Llicenciatura 159,35 156,77 137,74 126,14 145,47 137,74

Doctorat 191,25 198,92 153,70 114,90 141,57 150,18

 En analitzar separadament la rendibilitat de l’educació distin-

gint entre les trajectòries acadèmica i professional, es constata 

que els rendiments educatius són més elevats per a la trajec-

tòria acadèmica.

 A causa de raons d’espai, el tema no ha pogut ser abordat 

en aquest treball. No obstant això, multitud d’estudis confir-

men que l’avantatge d’educar-se no només es produeix en 

termes d’un diferencial de salaris sinó també en una millor in-

serció laboral dels educats: major taxa d’ocupació i menor 

taxa d’atur per a una edat similar.

 Llavors, la qüestió següent és provar de respondre a la pregun-

ta de què estan captant les primes salarials estimades. En essèn-

cia, suposant que efectivament hi hagi correspondència entre 

salaris i productivitat, podem considerar tres components que 

poden contribuir a explicar la prima salarial: (1) una major produc-

tivitat dels més educats a conseqüència que el procés educatiu 

a què s’han sotmès els ha convertit en més productius, (2) una 

major productivitat dels més educats a conseqüència que un 

mecanisme de screening ha permès senyalitzar els més hàbils, i 

(3) una major productivitat dels més educats a causa que l’habi-

litat innata dels més hàbils els ha permès alhora ser més produc-

tius i assolir més estàndards educatius. Sota el primer supòsit, 

l’educació és rendible des d’una òptica individual i col·lectiva. 

Sota el segon supòsit, l’educació seria únicament rendible des 

d’una òptica individual però ruïnosa des d’una òptica col·lectiva 

ja que la societat podria dissenyar mecanismes de senyalització 

menys costosos que el sistema educatiu. I sota el tercer supòsit 

l’educació no és rendible ni des d’una òptica individual ni col-

lectiva. Possiblement les tres aproximacions ofereixin una part de 

veritat, cas en el qual invertir en educació constituiria una estra-

tègia recomanable tant a nivell individual com col·lectiu. 
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nen la llengua del seu país d’acollida (Chiswick i Miller, 2007, 

2014), sinó que també es pot aplicar a l’aprenentatge de llen-

gües estrangeres. 

Més específicament, el coneixement de llengües diferents de la 

nativa pot tenir un valor econòmic positiu en el mercat laboral per 

diferents raons. En primer lloc, adquirir competències en dife-

rents llengües pot augmentar la productivitat dels treballadors, 

no solament perquè incrementa les seves possibilitats comuni-

catives, sinó també gràcies a l’impacte positiu que el bilingüisme 

pot tenir en les capacitats cognitives (Adeosope et al., 2010; 

Costa i Sebastián-Gallés, 2014). En segon lloc, el coneixement 

de l’anglès (o d’altres llengües) pot representar un dels factors 

que permet accedir a determinades ocupacions o categories 

professionals que estan més remunerades. En tercer lloc, el do-

mini de l’anglès podria estar remunerat fins i tot sense haver de 

fer-lo servir a la feina. Això, perquè ser competents en una llen-

gua estrangera constitueix un actiu que pot servir com a senyal 

positiu “als ulls dels ocupadors”, reflectint altres característiques 

productives inobservades del treballador. De manera consistent 

amb aquestes prediccions teòriques, la literatura conté diferents 

estudis que reporten estimacions positives del retorn de les ha-

bilitats lingüístiques en llengües estrangeres (sobretot anglès) 

i ha un consens general al voltant del paper de 

l’anglès com a “lingua franca” en un món sem-

pre més globalitzat, on la freqüència i la intensi-

tat de les interaccions (econòmiques i socials) 

entre agents de països i llengües diferents s’incrementen de 

manera progressiva (Fidrmuc, 2011). Així mateix, un nombre 

creixent de treballs empírics evidencien l’existència d’un rendi-

ment econòmic positiu del domini de llengües estrangeres i de 

l’anglès en particular1. En termes generals, el coneixement de 

llengües es pot entendre com un factor de capital humà. Aques-

ta afirmació no solament val per al cas dels immigrats que apre-

1 Agraïments: l’autor agraeix el suport econòmic del Projecte I+D 

ECO2013-41022-R del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

En aquest treball només es farà referència a l’anglès com a llengua 

estrangera, atès que representa la llengua estrangera més 

comunament coneguda a la Unió Europea (Unió Europea, 2012), a 

banda de la disponibilitat de dades per al cas català, que es limita 

al coneixement d’anglès (vegeu secció 2). 
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entre la població nativa de diferents països2, desenvolupats i 

emergents. Pel que fa a la Unió Europea, els resultats dels tre-

balls de Ginsburgh i Prieto-Rodríguez (2011) i Williams (2011) in-

diquen que ser competent en anglès té un rendiment positiu en 

termes de salaris, però aquesta relació canvia de manera signifi-

cativa entre països, i és generalment més elevada on la fracció 

d’adults capaços de parlar (i escriure) en aquesta llengua és més 

baixa, com en el cas d’Espanya. Més específicament, Williams 

(2011) també exposa els efectes positius del coneixement d’al-

tres llengües estrangeres diferents de l’anglès, tot i que no resul-

ten ser significatius per a tots els països considerats. Saiz i Zoido 

(2005) analitzen el retorn del coneixement de llengües diferents 

de la nativa entre titulats universitaris als EUA, i indiquen l’existèn-

cia d’un rendiment positiu però significativament més moderat 

respecte als resultats obtinguts per a altres casos (on l’anglès no 

és la llengua oficial). Evidències consistents també s’han obtingut 

per a diferents països en vies de desenvolupament, com ara 

Sud-àfrica (Casale i Posel, 2011), Índia (Azam et al., 2013) o 

Turquia (Di Paolo i Tansel, 2015). De manera transversal, els tre-

balls existents també apunten l’existència d’una relació indirecta 

entre llengües estrangeres i salaris, que funciona mitjançant el 

mecanisme de selecció ocupacional; no obstant això, no tota la 

correlació condicional entre les dues variables s’explica amb 

aquest mecanisme, atès que l’efecte estimat del coneixement 

d’anglès en els salaris es redueix però continua sent positiu tam-

bé controlant pel tipus d’ocupació en l’equació d’ingressos.

Fent referència als resultats obtinguts en estudis existents so-

bre el valor econòmic del coneixement de llengües estrange-

res, aquest treball presenta una aplicació al cas del mercat 

laboral de Catalunya. El cas català és especialment rellevant, 

atès que Catalunya és una comunitat autònoma amb una for-

ta obertura al comerç exterior i als intercanvis internacionals, 

que acull un nombre important d’empreses multinacionals i 

rep un flux considerable de turistes estrangers, fets que po-

den estimular la demanda de treballadors amb competències 

en llengües estrangeres. 

Específicament, es vol analitzar el retorn de dominar la llengua 

anglesa (saber parlar i escriure) en termes de salari per hora 

treballada, mantenint constants (ceteris paribus) altres varia-

bles que també poden afectar el salari mitjançant l’ús del mo-

2 També cal fer referència als treballs que analitzen l’efecte del 

coneixement de llengües autòctones, com ara el cas del català, en 

els resultats laborals (vegeu Rendon, 2007; Di Paolo, 2011; Di 

Paolo i Raymond, 2012, entre d’altres). 

del de regressió. Les dades analitzades procedeixen de l’En-

questa de Condicions de Vida i Hàbits de la Població de 

Catalunya (ECVHP) del 2011, que conté informació sobre co-

neixement oral i escrit de l’anglès (entre altres variables). A 

nivell metodològic, primer s’estima un model de regressió bà-

sic que conté com a variables explicatives del (logaritme del) 

salari hora, el gènere, els anys d’estudi, l’experiència laboral i 

una variable dicotòmica que recull el coneixement d’anglès. 

Segon, s’afegeixen de manera progressiva característiques 

familiars (estat civil i nombre de fills), variables laborals (tipus 

de contracte i tipus d’empresa) i indicadors que recullen el ti-

pus d’ocupació (efectes fixos). Aquesta incorporació progres-

siva de variables explicatives permet apreciar l’existència de 

mecanismes indirectes que relacionen el coneixement de 

l’anglès amb els salaris, com ara la via d’accés a determina-

des ocupacions. Tercer, atès que la variable depenent (el sa-

lari hora) s’observa només entre la submostra d’individus 

ocupats regularment –per la qual cosa podria no ser repre-

sentativa del conjunt de la població–, s’aplica el model d’au-

toselecció endògena de Heckman, que permet obtenir esti-

macions consistents de l’equació de salari en cas de selecció 

mostral no aleatòria. Aplicar aquesta metodologia és interes-

sant, no només perquè corregeix la possible inconsistència 

dels estimadors en cas de selecció endògena, sinó perquè 

també permet comprovar si el coneixement de l’anglès afecta 

directament la probabilitat d’estar ocupat. Aquesta anàlisi ad-

dicional és especialment rellevant, atès que pot evidenciar un 

element addicional (el coneixement de llengües estrangeres) 

que permet defensar-se en un moment de contracció del 

mercat laboral en un context de crisi (2011).

A banda d’això, també considerem la possible complementa-

rietat entre educació formal i coneixement lingüístic, atès que 

és possible que saber anglès tingui un valor en el mercat labo-

ral només si s’acompanya d’un nivell d’instrucció suficient-

ment adequat per poder accedir a les ocupacions en què 

l’anglès és rellevant. Per tant, de manera semblant a Azam et 

al. (2013) i Di Paolo i Tansel (2015), s’estima l’equació de sa-

lari (augmentada amb l’indicador de coneixement d’anglès) 

separadament per a individus amb educació elevada (secun-

dària postobligatòria o terciària) i baixa (secundària obligatòria 

o inferior). Obtenir un rendiment de l’anglès significativament 

més elevat entre els treballadors amb instrucció elevada indi-

caria que les competències lingüístiques han de ser comple-

mentades amb un cert nivell d’instrucció reglada per ser re-

munerades en el mercat laboral.
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(ECVHP) del 2011, que proporciona una mostra representativa 

de la població de Catalunya4. Les dades ECVHP11 són especi-

alment adequades per dur a terme els objectius d’aquest article, 

atès que no només contenen informació sociodemogràfica i la-

boral detallada dels individus enquestats, sinó que també inclo-

uen informació sobre coneixements de català, castellà i anglès. 

En concret, es disposa d’informació sobre diferents competèn-

cies lingüístiques de les tres llengües: cada individu autovalora 

(sí o no) la seva capacitat d’entendre, llegir, parlar i escriure les 

tres llengües. En aquest treball, considerem que una persona 

domina l’anglès si és capaç de parlar i escriure en aquesta llen-

gua (tothom que compleixi aquestes dues condicions sap tam-

bé llegir-hi). Per tant, la variable explicativa d’interès és un indi-

cador que pren valor 1 si l’individu sap parlar i escriure en anglès 

i 0 en cas contrari. Amb aquesta definició estricta de coneixe-

ment lingüístic s’intenten minimitzar els possibles errors de clas-

sificació deguts a la naturalesa subjectiva de la variable.

La variable depenent principal d’aquest treball és una mesura 

de salari per hora treballada (net d’impostos). La base de da-

des conté informació sobre la renda mensual neta que els 

individus perceben de la seva activitat laboral principal. 

També es disposa de les hores treballades habitualment en 

una “setmana típica”. Aleshores, el salari hora net es constru-

eix dividint la remuneració mensual pel nombre d’hores de 

treball mensuals (és a dir, les hores setmanals multiplicades 

per un factor de 4,3). Com a variables de control, s’han se-

leccionat el gènere de l’enquestat, els anys d’estudi comple-

tats5, l’experiència laboral potencial (que equival a l’edat - 

anys d’estudis - 6), l’estat civil (casat o no) i el nombre de fills, 

treballar en el sector públic, tenir un contracte fix i ser autò-

nom o empresari (respecte a ser treballador assalariat). A 

més a més, també es consideren les diferents categories 

ocupacionals, basades en la Classificació Catalana d’Ocupa-

cions de 2011 a dos dígits.

La mostra que s’ha seleccionat per dur a terme l’anàlisi economè-

trica exclou totes les observacions d’individus inactius, és a dir, 

4 Per a més informació sobre les dades ECVHP11, vegeu http://

www.enquestadecondicionsdevida.cat/.

5 La variable anys d’estudi ha estat imputada a partir dels nivells 

educatius completats: 0 per a analfabets, 3 per a l’educació 

primària incompleta, 6 per a educació primària completa, 8 per a 

l’EGB, 10 per a l’ESO, 11 per al BUP, 12 per al COU, batxillerat i FP 

de grau mitjà, 14 per a l’FP de grau superior, 15 per als estudis 

universitaris de grau mitjà, 16 per al grau universitari, 17 per a la 

llicenciatura, 18 per als màsters universitaris, 20 per al doctorat. 

Cal remarcar des del començament que els resultats presen-

tats en aquest article referents a la relació entre coneixement 

d’anglès i resultats laborals s’han d’interpretar com a correlaci-

ons condicionals, que podrien no representar efectes causals, 

atesa la presència de variables inobservades (habilitat, motiva-

ció, etc.) que poden afectar tant el salari com la propensió a 

saber parlar i escriure en anglès. A més a més, possibles rela-

cions de causalitat inversa i errors de mesura en la variable que 

recull el coneixement d’anglès3 representen factors addicionals 

que podrien desviar el coeficient estimat amb el model de re-

gressió del paràmetre poblacional que es voldria estimar. 

Aquests problemes economètrics es podrien resoldre mitjan-

çant l’aplicació del mètode de variables instrumentals (dispo-

sant d’un instrument vàlid per al coneixement lingüístic) o altres 

tècniques més sofisticades que permeten una interpretació 

causal dels resultats. Tot i que no és possible aplicar aquestes 

metodologies amb les dades disponibles per al cas català, con-

siderem que l’anàlisi de correlacions condicionals encara repre-

senta una eina valuosa per entendre el valor econòmic del co-

neixement de llengües estrangeres a Catalunya.

La resta de l’article s’estructura d’aquesta forma: a la secció 

següent es descriuen les dades i algunes evidències descrip-

tives. Successivament es mostren i interpreten els resultats 

obtinguts de les diferents estimacions. Finalment, es presen-

ten les conclusions del treball.  

1. Dades i estadístics descriptius

Aquest treball es basa en les dades procedents de l’Enquesta 

de Condicions de Vida i Hàbits de la Població de Catalunya 

3 Atès que aquesta variable és una autovaloració de coneixement 

que du a terme l’individu entrevistat, és possible que s’estigui 

sobrevalorant el coneixement d’anglès, perquè generalment les 

persones tendeixen a inflar les seves competències lingüístiques 

quan responen a una enquesta. Això genera un error de classificació 

en la variable que defineix els individus que dominen l’anglès, que 

generalment produeix un biaix positiu en l’estimació de l’efecte 

del coneixement lingüístic en els salaris (vegeu Dustmann i Van 

Soest, 2004, per a més detalls sobre aquesta qüestió).
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totes les persones que no busquen feina de manera activa, els 

menors de 16 anys, les persones que estudien de manera exclu-

siva i les persones jubilades o invàlides; els individus majors de 65 

anys també s’han eliminat de la mostra, encara que continuïn 

treballant. També s’exclouen les persones nascudes fora d’Espa-

nya o en altres comunitats autònomes espanyoles però que han 

arribat a Catalunya després dels sis anys d’edat (d’aquesta ma-

nera tothom ha estat escolaritzat a Catalunya i es limiten diferèn-

cies sociolingüístiques i culturals dins la mostra). Com ja s’ha co-

mentat anteriorment, el salari i les altres característiques laborals 

s’observen només entre els individus que treballen regularment. 

Tot i que l’anàlisi principal es basa en aquesta submostra, també 

es mantenen les observacions dels individus que no treballen en 

el moment de l’enquesta però busquen feina activament (és a dir, 

els aturats seguint una definició estàndard), amb l’objectiu d’esti-

mar l’equació de salari tenint en compte el possible biaix d’auto-

selecció entre la població ocupada.

La taula 1 conté els estadístics descriptius bàsics de les vari-

ables utilitzades per a l’anàlisi empírica, per a les submostres 

seleccionades d’individus ocupats i aturats, respectivament. 

Comparant les dues columnes, és possible apreciar que entre 

els aturats la proporció de dones és més elevada, la mitjana 

d’instrucció més baixa i l’edat (experiència) més alta. Si bé el 

34% dels individus ocupats (de la mostra seleccionada) de-

clara saber parlar i escriure en anglès, aquest percentatge 

baixa al voltant del 20% entre els aturats. 

Amb l’objectiu de donar una primera visió de les diferències 

d’ingressos associades al coneixement d’anglès, el gràfic 1 

conté les estimacions de la distribució del salari per hora tre-

ballada (en logaritmes) d’acord amb el coneixement d’anglès. 

És evident que hi ha fortes diferències salarials associades a 

les competències lingüístiques, atès que la distribució del sa-

lari hora entre els que sí dominen l’anglès està clarament més 

desplaçada cap a la dreta respecte dels que no saben parlar 

i escriure en aquesta llengua. De fet, el salari hora mitjà entre 

 Ocupats no ocupats  

  Nom de Mitjana Desviació Mitjana Desviació
  la variable  estàndard  estándar

Ingressos nets mensuals  1.389,7 652,31 

Hores de treball setmanals  39,505 10,285

In (salari per hora treballada) In_salarih 2,038 0,406

Dona dona 0,489 0,500 0,639 0,481

Anys d’estudi anys_educ 11,95 3,700 9,561 3,577

Edat edat 42,06 10,32 43,84 12,75

Experiència potencial pot_exp 24,11 11,72 28,29 14,25

Parla i escriu anglès angles 0,342 0,475 0,197 0,398

Casat casat 0,578 0,494 0,567 0,496

Nombre de fills nfills 1,192 0,999 1,360 1,142

Sector públic public 0,203 0,402

Contracte fix contr_fix 0,695 0,460

Autònom/empleador auton_empr 0,149 0,356

Atur provincial als 16 anys d’edat atur 16 11,194 7,924 9,838 8,007

  Nombre d’observacions 2.012 877

Taula 1. Estadístics descriptius

Gràfic 1. Coneixement d’ànglès i distribució del 

salari per hora treballada (en logaritmes)

0 1 2 3 4 5

1.5

1

.5

0

Nota: estimació de la funció de densitat Kernel (estimació no 
paramètrica de la funció de densitat de probabilitat).

In (salari per hora treballada)

Anglès

No anglès
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els que saben anglès és de 9,23 euros, mentre que per als 

que no saben anglès la mitjana de salari hora baixa a 7,94 

(una reducció del 16% aproximadament). Sembla evident que 

els individus que són competents en llengua anglesa estan 

més representats en la part alta de la distribució salarial. Cal 

esbrinar si aquestes diferències no condicionals també es 

mantenen tenint en compte altres variables de control, tant 

sociodemogràfiques com laborals, així com el possible biaix 

d’autoselecció en ocupació.

2. Resultats economètrics

En aquesta secció es descriuen els resultats de les estimaci-

ons que s’han dut a terme. L’equació 1 descriu el model line-

al que explica el logaritme natural del salari per hora de l’indi-

vidu “i” (w
i
) en funció d’un conjunt de variables de control (X

i
) i 

d’una dummy que pren valor 1 si l’individu sap parlar i escriu-

re anglès i 0 en cas contrari:

El coeficient d’interès és , que mesura la diferència percentual 

en salari per hora entre els individus que saben anglès i els que 

no, mantenint constants les altres variables de control incloses 

en el model. La taula 2 conté els resultats de les diferents esti-

macions. A la columna 1 hi apareixen els coeficients estimats 

del model bàsic estimat per mínims quadrats ordinaris (MQO), 

en què el vector de variables de control només conté un indica-

dor de gènere, els anys d’estudi i l’experiència potencial (amb 

terme quadràtic), més l’indicador de coneixement d’anglès. 

Les estimacions indiquen que les dones obtenen un salari per 

hora treballada del 10% inferior respecte als homes i que per 

cada any addicional d’estudi el salari augmenta el 5,5%; a 

més a més, l’experiència laboral (potencial) té el típic perfil 

quadràtic. Més important, l’efecte del coneixement de l’an-

glès en els salaris és positiu i significatiu, indicant que el fet de 

saber parlar i escriure en anglès està associat a un salari més 

elevat del 6,2%. A la segona columna s’afegeixen caracterís-

tiques familiars (indicador d’estar casat i nombre de fills) al 

vector de variable explicatives (X
i
), permetent efectes diferents 

entre homes i dones mitjançant interaccions. La inclusió 

d’aquestes variables redueix lleugerament el diferencial de 

gènere i el rendiment de l’educació i de l’experiència, a banda 

d’obtenir un efecte (típic) positiu del fet d’estar casats sobre 

els salaris. No obstant això, les interaccions amb la dummy de 

dona no són estadísticament diferents de zero. El resultat es-

pecialment important per a aquest treball és que la inclusió 

d’aquestes variables familiars pràcticament no altera el coefi-

cient estimat associat al coneixement d’anglès, que roman 

positiu i estadísticament significatiu.

La tercera i quarta columna contenen els resultats de l’estima-

ció del model de Heckman de selecció mostral endògena, 

que bàsicament consisteix a estimar de manera simultània 

(mitjançant la tècnica de versemblança) l’equació de salari 

(observat només si l’individu està ocupat), 

i una equació que determina la propensió (latent) d’estar ocu-

pat  i, per tant, determina la mostra amb salari ob-

servat, en funció d’un conjunt de factors explicatius (incloent el 

coneixement d’anglès) mitjançant un model Probit (és a dir, 

suposant una distribució normal estàndard del terme d’error): 

 

Amb l’estimació simultània de les equacions de salaris i ocu-

pació es permet que els errors de les dues equacions estiguin 

correlacionats. D’aquesta forma, es captura la possible auto-

selecció endògena en la submostra d’ocupats: certes carac-

terístiques inobservades que afecten la probabilitat d’estar 

ocupats (i, per tant, de pertànyer a la submostra per a la qual 

s’observa el salari hora) també podrien estar relacionades 

amb el potencial salarial (és a dir, el terme d’error de l’equació 

de salaris). A més a més, obtenir un coeficient de correlació 

entre els errors no significatius indicaria que estimar l’equació 

de salari per MQO no atorgaria coeficients inconsistents a 

causa de l’autoselecció en ocupació. Cal notar també que el 

vector de variables explicatives de l’equació d’ocupació (Z
i
) 

conté, a banda de les mateixes variables de control de l’equa-

ció de salaris, una restricció d’exclusió; aquesta és una varia-

ble que representa un determinant significatiu de la probabili-

tat d’estar ocupat però no afecta directament els salaris. En 

aquest estudi, s’utilitza com a restricció d’exclusió per a 

l’equació d’ocupació la taxa d’atur a la província de residèn-
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
 Variable depenent In_salarih In_salarih Pr(ocupat) In_salarih In_salarih In_salarih

Constant 1,090*** 1,111*** -1,007*** 0,912*** 1,159*** 1,618***
 (0,049) (0,050) (0,188) (0,275) (0,052) (0,079)

Dona -0,099*** -0,058** 0,039 -0,053** -0,065*** -0,022
 (0,016) (0,016) (0,088) (0,025) (0,025) (0,026)

Anys educ 0,055*** 0,052*** 0,095*** 0,059*** 0,044*** 0,023***
 (0,003) (0,003) (0,009) (0,010) (0,003) (0,004)

Pot exp 0,019*** 0,014*** 0,056*** 0,018*** 0,011*** 0,012***
 (0,049) (0,003) (0,010) (0,007) (0,003) (0,003)

Pot exp2 -0,000*** -0,000** -0,001 -0,000* -0,000* -0,000**
 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Anglès 0,062*** 0,065*** 0,115* 0,071*** 0,064*** 0,043**
 (0,020) (0,019) (0,063) (0,021) (0,019) (0,018)

casat  0,116*** 0,514*** 0,149*** 0,106*** 0,098*** 
  (0,027) (0,114) (0,052) (0,027) (0,027)

nfills  0,021 0,002 0,021 0,024* 0,012 
  (0,014) (0,050) (0,013) (0,014) (0,014)

dona*casat  -0,041 -0,672*** -0,086 -0,049 -0,060* 
  (0,038) (0,137) (0,077) (0,037) (0,036)

dona*nfills  -0,018 -0,054 -0,025 -0,020 -0,013 
  (0,019) (0,062) (0,020) (0,019) (0,019)

public     0,175*** 0,159*** 
     (0,019) (0,021)

contr fix     0,082*** 0,062*** 
     (0,022) (0,023)

auton empr     0,049 0,036 
     (0,039) (0,039)

atur 16   -0,010**   
   (0,004)

corr(au)   0,462  
   (0,677)

 Efectes fixos d’ocupació no no no no no sí

R2 ajustat 0,222 0,236 -- -- 0,265 0,353 

nombre d’observacions 2.012 2.012 2.889 2.012 2.012 2.012 

Taula 2. Resultats de les estimacions

Nota: ***significatiu a l’1%, **significatiu al 5%, *significatiu al 10%; errors estàndards robustos a l’heteroscedasticitat entre parèntesis

cia6 quan l’individu tenia 16 anys d’edat (variable “atur_16”), 

que suposadament afecta les decisions ocupacionals sense 

influir directament en els ingressos percebuts en el moment de 

l’enquesta. Els resultats obtinguts7, que apareixen a les colum-

nes 3 i 4 de la taula 1 indiquen que el coneixement d’anglès no 

6 Les dades sobre atur provincial provenen de De la Fuente (2012), 

que proporciona series enllaçades d’atur provincial fins a l’any 

1964.

7 També els coeficients de les variables de control de l’equació 

d’ocupació són interessants: com calia esperar, més instrucció i 

més experiència laboral augmenten la probabilitat d’estar ocupat. 

No hi ha diferències de gènere entre persones no casades i sense 

fills. No obstant això, els homes casats tenen més propensió a 

estar ocupats mentre que entre les dones l’efecte d’estar casada 

és negatiu. A més a més, la variable que recull la taxa d’atur 

provincial quan l’individu tenia 16 anys d’edat té el signe negatiu 

esperat i és estadísticament diferent de zero.

només incrementa la remuneració salarial, sinó que també 

afecta positivament la probabilitat d’estar ocupat (efecte mar-

ginal, +7 punts percentuals). No obstant això, el fet de tenir en 

compte el possible biaix de selecció en ocupació només incre-

menta lleugerament el valor estimat de l’efecte del domini de 

l’anglès en els salaris (de 0,065 a la columna 2 fins a 0,071 de 

la columna 4). De fet, l’estimació del coeficient de correlació 

entre els errors de les equacions de salari i d’ocupació no és 

estadísticament diferent de zero; per tant, es pot estimar de 

manera consistent l’efecte de l’anglès en els salaris simple-

ment treballant amb la submostra d’individus ocupats (i, per 

aquest motiu, es pot seguir aplicant MQO com a mètode d’es-

timació).

Les columnes 5 i 6 contenen els resultats obtinguts afegint ca-

racterístiques laborals al conjunt de regressors. En primer lloc 
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(columna 5), s’inclouen indicadors per i) treballar al sector pú-

blic, ii) tenir un contracte indefinit (o de funcionari) i iii) ser autò-

nom o empresari (versus treballador assalariat). Els resultats 

referents a aquestes variables laborals addicionals són els es-

perats: els treballadors amb contracte indefinit i, encara més, 

els que treballen al sector públic obtenen un salari hora major (a 

paritat d’altres condicions), però no es detecten diferències sig-

nificatives entre assalariats i no assalariats. No obstant això, 

controlar pel tipus de contracte i pel tipus d’empresa no té cap 

efecte rellevant en el valor estimat del retorn del domini de l’an-

glès. A la columna 6, en canvi, es mostren els coeficients esti-

mats que s’obtenen incloent en el model de regressió un con-

junt d’indicadors (efectes fixos) per tipus d’ocupació8: en aquest 

cas, sí que es produeix una reducció notable en el rendiment 

salarial del coneixement d’anglès, que passa de ser del 6,4% 

(columna 5) fins al 4,3% (una reducció del 33% aproximada-

ment). Tot i ser encara significatiu, i econòmicament rellevant, la 

reducció en el coeficient estimat associat al coneixement d’an-

glès és substancial i ens indica que part de la correlació condi-

cional entre coneixement lingüístic i salaris es deu al mecanis-

me ocupacional, és a dir, individus competents en anglès acce-

deixen a ocupacions més remunerades (gràcies a les seves 

competències lingüístiques o a les característiques inobserva-

des que aquestes capturen). Aquest resultat confirma l’evidèn-

cia prèvia, obtinguda per diferents autors que han considerat 

com el mecanisme ocupacional intervé en la relació entre an-

glès i salaris (per exemple, Ginsburgh i Prieto-Rodríguez, 2011, 

Azam et al., 2013, i Di Paolo i Tansel, 2015).

Finalment, amb l’objectiu de valorar l’existència de comple-

mentarietats entre coneixement de llengües estrangeres i 

educació formal, s’estimen els models separadament per a 

individus amb un nivell educatiu alt (és a dir, estudis secunda-

ris postobligatoris o universitaris) i per a individus amb un nivell 

educatiu baix (estudis secundaris obligatoris o inferiors), res-

pectivament. Els coeficients seleccionats (referents al conei-

xement d’anglès) es mostren a la taula 3 (els resultats com-

plets es mostren a les taules 1A i 1B de l’annex). 

Com es pot apreciar, hi ha un retorn salarial del coneixement 

d’anglès només per als individus amb un nivell d’estudis elevat. 

De fet, els coeficients estimats per a aquest grup són pràctica-

8 Els valors estimats dels efectes fixos d’ocupació no es mostren 

per raons d’espai, però estan disponibles sota petició a l’autor. 

ment iguals als que s’havien obtingut per a tota la mostra9, 

mentre que per als individus amb un nivell d’estudis baix els 

coeficients estimats referents al coneixement d’anglès no són 

en cap cas estadísticament diferents de zero. Això indica que 

l’efecte que s’havia detectat per a tota la mostra es genera 

només entre els individus amb més instrucció formal. Per tant, 

aquesta evidència indica l’existència de complementarietats 

entre educació i competències lingüístiques: és a dir, el conei-

xement de llengües estrangeres (d’anglès) genera un retorn en 

el mercat laboral només si es combina amb un nivell d’estudis 

suficientment elevat per poder accedir a ocupacions on tenir 

aquest tipus de competències es valora positivament i es retri-

bueix a nivell salarial. Aquest resultat és consistent amb el que 

s’ha obtingut en referència amb el coneixement d’anglès a l’Ín-

dia (Azam et al., 2013) i que també es produeix en relació amb 

el coneixement de català de la població immigrada a Catalunya 

(Di Paolo i Raymond, 2012).

Els resultats obtinguts mostren clarament que el coneixement 

d’anglès està associat a millors resultats laborals a Catalunya, 

confirmant l’evidència obtinguda per a altres realitats. Cal tor-

nar a mencionar, però, que aquestes correlacions condicio-

nals no necessàriament representen efectes causals, atès 

que hi pot haver factors inobservats que afecten tant la pro-

pensió a saber anglès com els salaris (per exemple, habilitat 

innata, motivació, qualitat de la instrucció, etc.). Dit d’una altra 

manera, és possible que les persones que sàpiguen anglès 

cobrin salaris més elevats no realment gràcies al seu coneixe-

ment de la llengua, sinó mercès a les seves capacitats latents 

(almenys des de la perspectiva de l’investigador). També és 

possible que el component indirecte de la relació entre llengua 

i salari, mitjançant les decisions ocupacionals, estigui afectat 

per l’existència de variables (inobservades) omeses; és a dir, 

podria ser l’heterogeneïtat individual inobservada que porta 

els individus a obtenir una millor ocupació (i no pas el domini 

de l’anglès per se) el que genera l’associació estadística con-

dicional entre llengua, ocupació i salaris. Així mateix, els indi-

vidus amb més nivell educatiu podrien ser els únics capaços 

de beneficiar-se laboralment del domini de l’anglès només 

gràcies a les seves millors capacitats innates, que els han per-

mès progressar més en el procés d’acumulació de capital 

humà. D’altra banda, també seria necessari tenir en compte 

9 En canvi, l’efecte sobre la probabilitat d’estar ocupat s’estima 

amb menys precisió i és menys pronunciat (en termes d’efecte 

marginal sobre la probabilitat predita).
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Variable depenent In_salarih In_salarih Pr(ocupat) In_salarih In_salarih In_salarih

 nivell educatiu alt (educació secundària postobligatòria o terciària)

anglès 0,063*** 0,069*** 0,071 0,069*** 0,070*** 0,048**
 (0,021) (0,021) (0,069) (0,021) (0,020) (0,020)

R2 ajustat 0,241 0,255 -- -- 0,294 0,383

Efectes fixos d’ocupació no no no no no si

nombre d’observacions 1.345 1.345 1.699 1.345 1.345 1.345 

 nivell educatiu baix (educació secundària obligatòria o inferior)

anglès -0,023 -0,021 0,026 -0,021 -0,026 0,022
 (0,055) (0,055) (0,146) (0,052) (0,056) (0,053)

R2 ajustat 0,069 0,076 -- -- 0,078 0,159

Efectes fixos d’ocupació no no no no no sí

nombre d’observacions 667 667 1.190 667 667 667 

Taula 3. Resultats de les estimacions segons nivell educatiu (coeficients seleccionats)

Nota: ***significatiu a l’1%, **significatiu al 5%, *significatiu al 10%; errors estàndards robustos a l’heteroscedasticitat entre parèntesis

A més a més, resulta que l’impacte positiu sobre els salaris és 

en certa mesura indirecte, atès que el coneixement de llen-

gües estrangeres afavoreix l’accés a determinades ocupaci-

ons que estan més ben remunerades. No obstant això, tot i 

controlant pel tipus d’ocupació, encara s’obté un coeficient 

positiu i significatiu associat al domini de la llengua (+4,3%), 

tot i que més moderat respecte al que s’obté sense condicio-

nar pel tipus d’ocupació. Finalment, les estimacions mostren 

una forta complementarietat entre educació formal i coneixe-

ment d’anglès en el mercat laboral, atès que saber parlar i 

escriure en anglès genera un rendiment salarial positiu només 

per als individus amb un nivell d’estudi alt. Això vol dir que 

sense assolir primer un nivell de formació suficientment elevat 

per accedir a determinades ocupacions, en què el coneixe-

ment d’anglès pot ser rellevant, conèixer aquesta llengua no 

genera directament un retorn econòmic.

Tot i que no és possible interpretar directament els resultats 

com a relacions de causalitat, els resultats són prou robustos 

per considerar que (almenys a nivell qualitatiu) hi ha un efecte 

positiu del coneixement d’anglès en els resultats laborals, so-

bretot en termes de millores salarials. Les implicacions d’aquest 

treball en termes de polítiques públiques són clares: millorant 

les competències en anglès dels treballadors se’n podria afavo-

rir l’ocupabilitat i promoure uns millors resultats laborals quant 

al tipus d’ocupació i a la remuneració obtinguda. Segurament 

la forma més eficient d’assolir aquest objectiu és mitjançant la 

formació en idiomes estrangers al llarg del procés d’escolaritza-

les altres possibles causes d’inconsistència de les estimaci-

ons per MQO, com la possible causalitat inversa o els errors 

de classificació de la variable que recull el coneixement d’an-

glès. En definitiva, caldria explorar amb més deteniment l’exis-

tència d’una relació causa-efecte entre coneixement d’anglès 

i resultats laborals, mitjançant tècniques economètriques més 

sofisticades que permetin una interpretació causal dels resul-

tats (que, malauradament, no es poden aplicar amb les dades 

disponibles per al cas català). No obstant això, els (pocs) tre-

balls relacionats existents que tracten el tema de la causalitat 

de manera rigorosa (per exemple, Bleakley i Chin, 2004) indi-

quen que els diferents factors d’inconsistència tendeixen a 

compensar-se l’un amb l’altre, fent que els coeficients esti-

mats amb simple MQO siguin indicatius de l’existència d’un 

efecte positiu del coneixement lingüístic en els resultats labo-

rals (almenys a nivell qualitatiu). 

3. Conclusions

En aquest article s’ha analitzat el valor econòmic del coneixe-

ment de llengua anglesa en el mercat laboral català. Les esti-

macions obtingudes confirmen l’existència d’una clara corre-

lació condicional positiva entre el domini de la llengua anglesa 

i els resultats laborals a Catalunya. El coeficient estimat indica 

que saber parlar i escriure en anglès està associat a un major 

salari, amb un increment del 6,2-6,5%; suposant l’exogeneï-

tat de les variables explicatives, aquest resultat indica que ser 

competent en anglès té aproximadament el mateix efecte que 

una mica més d’un any d’educació formal addicional. 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
 Variable depenent In_salarih In_salarih Pr(ocupat) In_salarih In_salarih In_salarih

Constant 0,627*** 0,676*** -1,095*** 0,694*** 0,754*** 1,392***
 (0,074) (0,075) (0,287) (0,115) (0,075) (0,106)

Dona -0,064*** -0,043 0,101 -0,043 -0,051* -0,003
 (0,019) (0,028) (0,119) (0,029) (0,028) (0,028)

Anys educ 0,081*** 0,078*** 0,102*** 0,078*** 0,067*** 0,033***
 (0,005) (0,005) (0,016) (0,006) (0,005) (0,006)

Pot exp 0,025*** 0,019*** 0,083*** 0,018*** 0,015*** 0,014***
 (0,004) (0,004) (0,014) (0,005) (0,004) (0,004)

Pot exp2 -0,000*** -0,000*** -0,002*** -0,000** -0,000** -0,000**
 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Anglès 0,063*** 0,069*** 0,071 0,069*** 0,070*** 0,048**
 (0,021) (0,021) (0,069) (0,021) (0,020) (0,020)

casat  0,117*** 0,296* 0,116*** 0,105*** 0,101*** 
  (0,037) (0,151) (0,035) (0,036) (0,036)

nfills  0,015 0,133* 0,015 0,021 0,017 
  (0,018) (0,079) (0,015) (0,018) (0,017)

dona*casat  -0,055 -0,401** -0,053 -0,066 -0,083* 
  (0,049) (0,175) (0,051) (0,048) (0,047)

dona*nfills  0,004 -0,161* 0,005 -0,000 0,002 
  (0,025) (0,092) (0,023) (0,024) (0,023)

public     0,154*** 0,156*** 
     (0,020) (0,024)

contr fix     0,122*** 0,090*** 
     (0,025) (0,025)

auton empr     0,051 0,069 
     (0,045) (0,046)

atur 16   -0,018***   
   (0,006)

corr(au)   -0,044  
   (0,215)

 Efectes fixos d’ocupació no no no no no sí

R2 ajustat 0,241 0,255 -- -- 0,294 0,383 

nombre d’observacions 1.345 1.345 1.699 1.345 1.345 1.345 

Taula 1A. Resultats de les estimacions per nivell educatiu alt (secundari postobligatori o terciari)

Nota: ***significatiu a l’1%, **significatiu al 5%, *significatiu al 10%; errors estàndards robustos a l’heteroscedasticitat entre parèntesis

a l’hora de plantejar polítiques orientades a millorar l’ocupabili-

tat dels treballadors mitjançant cursos d’idiomes: si primer no 

es promou l’assoliment d’un nivell educatiu suficientment ele-

vat, reduint l’abandonament escolar i incrementant la participa-

ció en educació postobligatòria (ja sigui via formació professio-

nal o universitària), difícilment cap política orientada a l’aprenen-

tatge de llengües podrà ser efectiva i eficient per afavorir l’èxit 

en el mercat laboral.  
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 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Anglès -0,023 -0,021 0,026 -0,021 -0,026 0,022
 (0,055) (0,055) (0,146) (0,052) (0,056) (0,053)

casat  0,096** 0,609*** 0,087** 0,099** 0,094** 
  (0,042) (0,169) (0,042) (0,042) (0,044)

nfills  0,013 -0,112* 0,015 0,012 -0,004 
  (0,022) (0,064) (0,020) (0,023) (0,026)

dona*casat  -0,043 -0,895*** -0,027 -0,048 -0,008 
  (0,061) (0,213) (0,061) (0,061) (0,059)
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public     0,117** 0,106** 
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contr fix     -0,007 -0,014 
     (0,043) (0,045)

auton empr     0,028 0,039 
     (0,073) (0,074)

atur 16   -0,021***   
   (0,006)

corr(au)   -0,089  
   (0,067)

 Efectes fixos d’ocupació no no no no no sí

R2 ajustat 0.069 0.076 -- -- 0.078 0.159 

nombre d’observacions 667 667 1.190 667 667 667 

Taula 1B. Resultats de les estimacions per nivell educatiu baix (secundari obligatori o inferior)

Nota: ***significatiu a l’1%, **significatiu al 5%, *significatiu al 10%; errors estàndards robustos a l’heteroscedasticitat entre parèntesis
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públiques. Les mesures que s’han posat en marxa fins ara 

són les que tradicionalment s’han aplicat per fer front a aquest 

problema en el passat, això és, s’ha optat per subvencionar la 

contractació dels joves, per provar de fomentar el seu esperit 

emprenedor, s’han posat en marxa plans de garantia juvenil, 

etc. No obstant això, aquestes mesures ja han demostrat una 

reduïda eficàcia a l’hora d’aturar els problemes de l’ocupació 

juvenil a Espanya en períodes recessius anteriors. 

En aquest context, el present treball pretén, en primer lloc, 

oferir una panoràmica sobre els principals problemes del mer-

cat de treball espanyol, a partir d’una anàlisi comparativa amb 

els països pertanyents a la Unió Europea dels 15 (UE-15, 

d’ara endavant). En segon lloc, i una vegada elaborat el diag-

nòstic, l’objectiu se centra en la proposta de diverses mesu-

res que intentin aturar el problema de l’atur juvenil a Espanya 

de manera contundent i definitiva.

La resta del treball s’estructura d’aquesta manera: en l’apar-

tat 2, s’analitzen tres de les principals característiques distinti-

ves del mercat laboral a Espanya com són la taxa d’atur, la 

taxa de temporalitat i la incidència de la taxa d’atur de llarga 

durada. A continuació, en l’apartat 3, es presenten una sèrie 

de mesures encaminades a resoldre els problemes estructu-

rals que hi ha al nostre país i que provoquen el fort creixement 

de l’atur a nivell general, i de l’atur juvenil en particular, en 

cada una de les etapes contractives de l’economia. Aquestes 

na de les principals característiques de l’evolució 

de l’ocupació a la Unió Europea durant la recent 

Gran Recessió ha estat haver mostrat un com-

portament divers en els diferents Estats mem-

bres. En aquest sentit, un dels trets més destacats és l’elevada 

sensibilitat del mercat de treball espanyol davant la crisi, en la 

mesura que, davant variacions negatives de l’activitat econòmi-

ca similars a les experimentades per altres països del nostre 

entorn, Espanya ha assolit taxes d’atur molt més elevades (Ro-

cha i Aragón, 2012). Aquest fenomen s’aprecia, també fins i tot 

més intensament, si l’anàlisi se centra en la població més jove.

De fet, l’atur juvenil constitueix una de les principals disfunci-

ons del mercat de treball a Espanya, i porta aparellada conse-

qüències negatives directes sobre la trajectòria laboral pre-

sent i futura dels joves aturats, i indirectes sobre el conjunt de 

l’economia (García, 2011). Encara que les elevades taxes 

d’atur juvenil no són un fenomen nou al nostre país, l’actual 

crisi econòmica ha tornat a posicionar la lluita contra l’atur 

juvenil com una de les grans prioritats dins de les polítiques 
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mesures poden classificar-se en dos blocs. D’una banda, 

aquelles propostes dirigides a millorar el funcionament del 

mercat de treball i, d’una altra, les que intenten corregir les 

febleses existents en el nostre sistema educatiu. El treball 

acaba amb un apartat en què es recullen les principals con-

clusions de l’estudi realitzat.

2. Trets distintius del mercat de treball espanyol: 

taxa d’atur, temporalitat i atur de llarga durada

El funcionament del mercat de treball espanyol presenta di-

verses particularitats respecte d’altres països del seu entorn. 

A fi de posar-les de manifest de manera fefaent, en aquest 

apartat es mostren tres indicadors: la taxa d’atur, la taxa de 

temporalitat i la taxa d’atur de llarga durada, així com l’evo-

lució d’aquestes taxes entre 2007 (data de l’inici de la crisi) i 

2013 (any en què les xifres d’atur al nostre país van assolir la 

seva cota màxima). L’anàlisi es du a terme tant per a la po-

blació jove (15-24 anys) com per als adults d’entre 25 i 64 

anys, que són el col·lectiu que presenta una vinculació més 

gran amb el mercat laboral i una probabilitat més elevada de 

tenir un lloc de treball.

Com es pot observar a la taula 1, el 2013 la taxa d’atur juvenil 

(15-24) a Espanya va ascendir al 55,5%, la segona taxa més 

elevada dels països de la UE-15 després de Grècia (58,3%). 

Entre 2007 i 2013, la taxa d’atur juvenil a Espanya va aug-

mentar de 37,5 punts, cosa que es tradueix en un increment 

del 206% en aquest període, xifra sense comparació entre els 

països del nostre entorn.

Malgrat l’alarma que la xifra anterior pugui disparar, l’elevada 

taxa d’atur juvenil al nostre país no sembla respondre a un 

problema específic d’aquest grup d’edat. Com mostra la tau-

la 1, la relació entre la taxa d’atur juvenil i la d’adults era el 

2013 de 2,3, situada per sota de la mitjana dels països de la 

UE-15 (2,6) i molt allunyada de la relació entre atur juvenil i 

adult existent a Suècia (3,9), el Regne Unit (3,6), Bèlgica (3,2) 

i Finlàndia (3,0). Per tant, l’existència d’una taxa d’atur elevada 

no sembla que sigui un problema específic dels joves al nostre 

país, sinó que es tracta d’un fenomen que afecta la població 

espanyola en el seu conjunt.

Més difícil d’explicar resulta el fet que la relació entre la taxa 

d’atur juvenil i la d’adults a Espanya s’hagi mantingut raona-

blement estable en els últims trenta anys, amb independència 

del cicle econòmic i malgrat el considerable canvi demogràfic 

que s’ha produït en aquest període. Com indica Felgueroso 

(2012), la població entre 16 i 19 anys és en l’actualitat una 

tercera part menys nombrosa que la que hi havia a comença-

ments dels noranta; la de 20 a 24 anys, gairebé una quarta 

  Joves (15-24)   Adults (25-54)  Ràtio atur Joves/

 País 2007  2013 2007  2013 Adults (2013) 

Alemanya 11,7 7,8 8,0 4,9 1,6

Àustria 9,4 9,7 4,2 4,9 2,0

Bèlgica 18,8 23,7 6,6 7,4 3,2

Dinamarca 7,5 13,1 3,1 6,3 2,1

Espanya 18,1 55,5 7,2 24,5 2,3

Finlàndia 15,7 20,0 5,3 6,7 3,0

França  19,1 23,9 7,0 8,7 2,7

Grècia 22,7 58,3 7,8 26,9 2,2

Holanda 7,0 11,0 2,8 5,8 1,9

Irlanda 10,3 29,6 4,0 12,6 2,3

Itàlia 20,4 40,0 5,3 11,2 3,6

Luxemburg 15,2 15,5 3,4 5,3 2,9

Portugal 16,7 38,1 7,7 15,5 2,5

Regne Unit 14,2 20,9 3,7 5,8 3,6

Suècia 19,2 23,6 4,4 6,1 3,9

  Mitjana UE-15 15,1 26,0 5,4 10,2 2,6

Taula 1. Taxa d’atur, per grups d’edat, als països de la UE-15 (2007, 2013)

Font: Elaboració pròpia a partir d’OCDE (2015a).
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part menys nombrosa que a finals dels noranta, i la de 25 a 29 

anys va començar a descendir coincidint amb l’inici de la crisi. 

Així, amb una taxa d’atur juvenil 9 punts superior a la que hi 

havia el 1994, el nombre d’aturats menors de 24 anys és, en 

l’actualitat, entorn d’un 30% inferior a l’estimat en aquell mo-

ment. Aquest resultat posa de manifest que el descens en la 

població juvenil no ha resolt els problemes d’aquest col·lectiu 

dins del mercat laboral, per la qual cosa no es pot esperar que 

el canvi demogràfic resolgui per si sol els problemes dels jo-

ves en el mercat de treball i caldrà prendre mesures destina-

des a facilitar l’obtenció de llocs de treball per part d’aquest 

col·lectiu.

Un altre dels trets més significatius del mercat laboral espa-

nyol és l’elevada incidència de la contractació temporal. La 

taula 2 recull la taxa de temporalitat als països de la UE-15 el 

2007 i 2013.

Com es desprèn de la informació continguda a la taula 2, en 

tots els països analitzats la temporalitat en l’ocupació és un 

fenomen que afecta en més proporció els joves, si bé s’obser-

va una intensitat diferent segons el país objecte d’estudi. Per 

exemple, a Àustria la taxa de temporalitat entre els joves és 

6,6 vegades superior a la dels adults d’entre 25 i 64 anys, 

mentre que a Grècia aquesta ràtio cau a 2,8. 

En el cas d’Espanya, l’any 2013 prop del 65% dels joves i del 

23% dels adults tenien un contracte temporal, assolint, en 

ambdós casos, la cota màxima dels països de la UE-151. 

Tenint en compte aquestes dades, es pot afirmar que la tem-

poralitat a Espanya de l’ocupació no és un fenomen transitori 

i associat als primers anys de la vida laboral, sinó que una 

proporció considerable d’adults es veu afectada per la inesta-

bilitat en l’ocupació. És a dir, a Espanya els contractes tempo-

rals no suposen, com en altres països, una oportunitat d’ac-

cés al mercat de treball per, posteriorment, anar millorant en 

les condicions laborals, sinó que, al contrari, en moltes ocasi-

ons els treballadors temporals s’introdueixen en una espiral 

de precarietat de la qual és difícil sortir-ne i que condiciona la 

seva trajectòria laboral futura (García-Pérez i Muñoz-Bullón, 

2011; Dolado et al. 2013). 

Finalment, la taula 3 mostra la incidència de l’atur de llarga 

durada, en individus joves i adults, als països de l’OCDE. Com 

es pot observar, l’any 2007 la incidència de l’atur de llarga 

1  Entre 2007 i 2013 s’observa una disminució notable en la taxa 

de temporalitat dels adults a Espanya, que passa del 29,3% al 

22,7%. Aquesta reducció es deu al fet que, durant la crisi, la 

destrucció d’ocupació es va produir més acusadament entre els 

treballadors que tenien contractes temporals (OCDE 2014; García-

Pérez i Vall-Castello, 2015). 

  Joves (15-24)   Adults (25-54)  Ràtio atur Joves/

 País 2007  2013 2007  2013 Adults (2013) 

Alemanya 57,4 52,9 9,1 9,4 5,6

Àustria 34,8 34,8 4,3 5,3 6,6

Bèlgica 31,6 32,8 6,6 6,5 5,0

Dinamarca 22,5 20,9 6,9 7,3 2,9

Espanya 62,7 64,7 29,3 22,7 2,9

Finlàndia 42,4 43,0 13,2 12,7 3,4

França  53,5 58,4 11,2 12,3 4,7

Grècia 26,5 26,4 10,0 9,6 2,8

Holanda 45,1 53,1 12,9 15,1 3,5

Irlanda 21,2 33,1 5,6 7,6 4,4

Itàlia 42,2 52,7 11,4 12,1 4,4

Luxemburg 34,1 30,9 5,3 5,7 5,4

Portugal 53,1 61,5 19,7 19,9 3,1

Regne Unit 13,3 14,7 4,2 4,6 3,2

Suècia 57,3 55,9 13,0 12,1 4,6

 Mitjana UE-15 39,8 42,4 10,8 10,9 3,9

Taula 2. Taxa de temporalitat, per grups d’edat, als països de la UE-15 (2007, 2013)

Font: Elaboració pròpia a partir d’OCDE (2015a).
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durada entre els joves espanyols (10,1%) era una de les més 

baixes de la UE-15, només per sobre dels països escandi-

naus, possiblement per l’alta rotació existent entre les situaci-

ons d’ocupació i atur a causa dels contractes temporals. 

Tanmateix, entre 2007 i 2013, la proporció de joves aturats 

durant almenys un any pràcticament es quadruplica, i situa 

Espanya com el quart país de la UE-15 amb un percentatge 

més gran d’atur juvenil de llarga durada l’any 2013.

En resum, l’inici de la vida laboral dels joves espanyols es ca-

racteritza per experimentar més períodes d’atur i durant més 

temps que els seus homòlegs europeus i, en els casos en què 

aconsegueixen accedir a un lloc de treball, la precarietat i la 

inestabilitat és també superior a la de la mitjana dels països 

que conformen la UE-15 (Pérez Díaz et al., 2015). Aquesta 

situació dóna lloc a diferents conseqüències que afecten no 

només la trajectòria laboral dels joves, sinó també tota la seva 

trajectòria vital. Així, l’elevada taxa de temporalitat en l’ocupa-

ció ocasiona que els treballadors tinguin menys dies de treball 

i menors salaris acumulats al llarg de la seva vida laboral 

(García-Pérez i Vall-Castelló, 2015). A més, els treballadors 

espanyols reben menys formació específica en el lloc de tre-

ball que la resta de treballadors europeus, fet que té conse-

qüències nocives sobre la productivitat, tant individual com 

agregada (Dolado et al., 2011; Cabrales et al., 2014; OCDE, 

2014). Finalment, les elevades taxes d’atur i la precarietat en 

l’ocupació retarden la transició de l’educació al mercat de tre-

ball i actuen com a barreres a l’emancipació, a la formació de 

noves llars i a la decisió de tenir fills (Becker et al., 2010, 

Dolado et al., 2013, Pérez Díaz et al., 2015).

3. Propostes orientades a millorar l’ocupació 

juvenil a Espanya 

Una vegada establert el diagnòstic de la situació del mercat 

laboral dels joves a Espanya, en aquest apartat es proposen 

algunes mesures orientades a corregir els problemes detec-

tats. Les elevades taxes d’atur juvenil a Espanya i la persistèn-

cia d’aquestes al llarg del temps es deuen tant a deficiències 

en el funcionament del mercat de treball com a l’existència de 

disfuncions dins del sistema educatiu (García, 2011). Per això, 

les mesures que es proposen a continuació actuen en amb-

dós sentits. Respecte del mercat de treball, es proposen fór-

mules per reduir la dualitat laboral, així com la implantació 

d’un salari mínim per a joves. En relació amb el sistema edu-

catiu, s’advoca per la disminució de l’abandonament prema-

tur dels estudis i l’impuls de la formació professional dual.

3.1. Reducció de la dualitat del mercat laboral espanyol

Al llarg de les últimes dues dècades, la utilització de la contrac-

tació temporal ha experimentat un ràpid creixement en la ma-

  Joves (15-24)   Adults (25-54) 

 País 2007  2013 2007  2013

Alemanya 32,2 23,0 57,5 44,5

Àustria 13,4 14,8 30,2 25,5

Bèlgica 29,7 30,8 54,8 48,4

Dinamarca 4,2 10,1 16,6 29,8

Espanya 10,1 39,4 21,2 49,7

Finlàndia 5,5 5,4 25,9 24,1

França  24,3 27,3 43,0 42,3

Grècia 41,4 52,0 51,5 69,0

Holanda 12,6 17,0 44,1 38,5

Irlanda 21,0 41,2 33,5 64,1

Itàlia 41,1 53,2 49,4 57,6

Luxemburg 23,0 23,0 29,9 30,5

Portugal 27,4 36,3 49,6 58,2

Regne Unit 15,7 28,8 28,5 39,5

Suècia 3,5 5,7 16,4 22,0

 Mitjana UE-15 20,3 27,2 36,8 42,9

Taula 3. Incidència de l’atur de llarga durada (≥12 mesos), per grups d’edat, als països de la UE-15 (2007, 2013)

Font: Elaboració pròpia a partir d’OCDE (2015a).
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posar fi a la dualitat sense afectar l’ocupació. Aquest tipus de 

contracte contribuiria a mitigar l’actual situació dels joves 

d’atur i precarietat laboral (Dolado et al., 2013; García-Pérez i 

Vall-Castelló, 2015).

3.2. Implantació d’un salari mínim juvenil

Encara que el debat sobre la conveniència de l’establiment de 

salaris mínims sempre ha estat present, la recent crisi econò-

mica i l’increment en els índexs de desigualtat en els països 

europeus han contribuït que aquest tema torni adquirir més 

protagonisme dins l’àmbit de la política laboral. Aquells que 

defensen l’existència del salari mínim en el mercat de treball 

argumenten que aquest contribueix a alleujar les dificultats 

econòmiques de les llars amb nivell de renda inferior, ajuda a 

fomentar el consum i, per tant, també impulsa el creixement 

econòmic. Al contrari, també hi ha qui defensa que l’establi-

ment de salaris mínims provoca pèrdues d’ocupació i que no 

resulten eficaços per combatre la pobresa o estimular el crei-

xement econòmic (OCDE, 2015a).

En l’àmbit de la UE-15, hi ha cinc països en els quals no hi ha 

un salari mínim fixat a nivell nacional (Àustria, Dinamarca, 

Finlàndia, Itàlia i Suècia), si bé una gran proporció de treballa-

dors tenen especificats sòls salarials en els seus convenis col-

lectius sectorials o ocupacionals. Així mateix, vuit dels deu paï-

sos restants estableixen condicions especials en els salaris mí-

nims per al cas dels joves, tal com es pot apreciar a la taula 4.

Com es pot observar a la taula 4, les condicions imposades 

en el salari mínim dels joves varien notablement en funció del 

país analitzat. Per exemple, alguns països estableixen condi-

cions diferencials en el salari mínim per a tots els menors de 

18 anys (Alemanya, Irlanda i Portugal) o 25 anys (en el cas de 

Grècia). Altres països tendeixen a implantar salaris mínims per 

trams, que es van incrementant gradualment a mesura que 

augmenta l’edat dels joves (França, Luxemburg i Regne Unit). 

Un cas paradigmàtic és el d’Holanda, que determina percen-

tatges creixents sobre el salari mínim per a cada edat en el 

tram comprès entre els 15 i els 22 anys. Finalment, només 

Espanya i Bèlgica estableixen un únic salari mínim, amb inde-

pendència de l’edat del treballador.

A Espanya, el salari mínim diferenciat per trams d’edat va ser 

suprimit el 1998 i es va equiparar amb el de la resta de treba-

lladors. En termes generals, hi ha dos arguments a favor de 

l’establiment de salaris mínims tenint en compte l’edat del tre-

joria dels països desenvolupats (OCDE, 2014). En el cas d’Es-

panya, el punt d’inflexió que va marcar la generalització de la 

contractació temporal es troba en la reforma laboral imple-

mentada el 1984, en la qual es va liberalitzar la utilització del 

contracte temporal, eliminant el requisit que restringia aquest 

tipus de contractes a aquelles activitats amb una naturalesa 

típicament estacional (agricultura, hostaleria, turisme, etc.). 

Actualment, més del 90% dels nous contractes es firmen sota 

la modalitat temporal, mentre que la taxa de conversió de 

contractes temporals en permanents se situa al voltant del 

6% (Cabrales et al., 2014).

En aquest sentit, Espanya és un clar exemple de mercat de 

treball dual en el qual la legislació en matèria laboral permet la 

convivència entre dos grups de treballadors clarament dife-

renciats: els treballadors amb contracte indefinit (insiders), 

amb un lloc de treball fix i una gran protecció gràcies a les al-

tes indemnitzacions d’aquest tipus de contractació, i els tre-

balladors temporals (outsiders), amb escassa o nul·la protec-

ció davant d’un acomiadament. En el cas dels joves, la tem-

poralitat no suposaria un problema tan greu si actués, com 

succeeix en altres països, com a trampolí cap al contracte 

permanent (stepping stone), ja que possibilita que els joves es 

formin, se senyalitzin i acumulin experiència. No obstant això, 

les dades per a Espanya analitzades en l’apartat anterior sug-

gereixen que el contracte temporal opera fonamentalment 

com un atzucac (dead end). 

Davant d’aquesta situació, nombrosos experts advoquen per 

la introducció del contracte únic, mitjançant el qual tots els 

contractes (tret d’aquells amb naturalesa intrínsecament tem-

poral, com les baixes per incapacitat temporal o per materni-

tat) serien indefinits. En aquest model, la indemnització per 

acomiadament seria reduïda al principi i s’aniria incrementant 

suaument a mesura que anés augmentant l’antiguitat del tre-

ballador en l’empresa. És a dir, l’objectiu del contracte únic no 

rau a disminuir la indemnització mitjana per acomiadament, 

sinó aconseguir-ne una millor distribució que aconsegueixi 
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ballador (Arellano i Jansen, 2014). El primer al·ludeix a l’exis-

tència de diferències de productivitat entre treballadors joves i 

adults, atesa l’absència o escassetat d’experiència laboral 

dels primers. A igualtat de salaris, si els adults resulten més 

productius, l’ocupació dels joves es pot veure perjudicada. En 

segon lloc, un salari mínim universal pot ocasionar efectes in-

desitjats sobre els processos d’educació i formació dels jo-

ves. D’aquesta manera, un salari mínim relativament alt per a 

aquest col·lectiu augmenta el cost d’oportunitat d’estudiar, fet 

que pot provocar l’abandonament prematur del sistema edu-

catiu, fenomen de particular importància en el cas d’Espanya 

com es podrà comprovar en l’apartat següent. A més, qual-

sevol augment en el valor del salari mínim incrementa la remu-

neració dels contractes de pràctiques i de formació i aprenen-

tatge, la qual cosa pot reduir la voluntat de les empreses d’in-

vertir en la formació dels joves. L’aplicació d’un salari mínim 

per a joves podria contribuir a evitar aquests problemes. 

3.3. Reducció de l’abandonament prematur dels estudis

Les dificultats en l’ocupació dels joves a Espanya no es deuen 

únicament a problemes en el funcionament del mercat de tre-

ball, sinó que també són fruit de l’existència de disfuncions en 

el procés de transició del sistema educatiu al mercat laboral. 

Una de les principals febleses del sistema educatiu espanyol 

és l’elevada taxa d’abandonament prematur dels estudis, que 

es calcula com el percentatge de població entre 18 i 24 anys 

que no ha completat l’educació secundària postobligatòria i 

no continua en el sistema educatiu.

El gràfic 1 posa en evidència que l’abandonament prematur 

dels estudis a Espanya dobla la mitjana dels Estats membres 

de la UE-15 en el període 2007-2014. Si bé s’observa un im-

portant descens en la taxa d’abandonament prematur dels 

estudis al nostre país al llarg del període analitzat (del 31% al 

22%), l’any 2014 Espanya era el país amb la taxa més alta 

entre els països de la UE-28, i superava Portugal i Malta, que 

tradicionalment havien ocupat la primera posició en aquest 

indicador (MECD, 2015). 

L’Estratègia Europea 2020 (de la Comissió Europea) esta-

bleix, dins de l’objectiu referent a l’educació formal, la reduc-

ció de la taxa d’abandonament prematur dels estudis dels 

països membres per sota del 10%, si bé en el cas d’Espanya, 

atès el seu elevat nivell de partida, l’objectiu es fixa en el 15%. 

Com es pot comprovar en el gràfic 1, Espanya es troba lluny 

del compliment d’aquest objectiu en l’actualitat, si bé hi ha 

marcades diferències entre comunitats autònomes. Segons 

les dades del MECD (2015), mentre que el País Basc (9,4%) i 

Cantàbria (9,7%) compleixen l’objectiu marcat per als països 

 País % del salari mínim aplicable 

Alemanya Menors de 18: no hi ha salari mínim

Bèlgica No hi ha condicions especials per a joves

Espanya No hi ha condicions especials per a joves

França1 Menors de 17: 80%

 17-18 anys: 90%

Grècia Menors de 25: 89%

Holanda Edat 15 anys: 30%

  16 anys: 34%

   17 anys: 39%

   18 anys: 45%

   19 anys: 52%

   20 anys: 61%

   21 anys: 72%

   22 anys: 85%

Irlanda Menors de 18: 70%

Luxemburg 15-16 anys: 75%

 17 anys: 80%

Portugal Menors de 18: 75%

Regne Unit 15-17 anys: 59%

 18-20 anys: 80%

Taula 4. Condicions en el salari mínim dels joves 

en la UE-15

Font: Elaboració pròpia a partir d’OCDE (2015a). (1): A França, la ràtio pot ser 
inferior als nivells establerts a la taula per al cas de joves amb contracte de 

formació (Contrat de professionnalisation).

Gràfic 1. Abandonament prematur dels estudis 

a Espanya i la UE-15 (2007-2014)
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Font: Elaboració pròpia a partir del Sistema estatal d’indicadors de l’educació 
(Ministeri d’Educació, Cultura i Esport), diversos anys.
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de la Unió Europea el 2020 i Navarra (11,8%) i Astúries 

(13,6%) se situen per sota de l’objectiu específic per a 

Espanya, hi ha comunitats com les Illes Balears (32,1%), 

Andalusia (27,7%), Múrcia (24,1%), les Illes Canàries (23,8%) 

o la Comunitat Valenciana (23,4%) les taxes d’abandonament 

escolar de les quals dupliquen o tripliquen la xifra del 10%2. Es 

pot observar com les xifres més elevades d’abandonament 

prematur dels estudis es produeixen en regions on el sector 

turístic té un elevat pes en la seva estructura productiva i on la 

bombolla immobiliària va tenir un fort impacte en els anys de 

creixement econòmic; és a dir, en aquelles comunitats on les 

oportunitats per als joves de trobar una feina no qualificada 

són més grans.

En definitiva, encara que la taxa d’abandonament dels estudis 

per al conjunt d’Espanya és molt superior a la de països del 

seu entorn, hi ha notables diferències entre comunitats autò-

nomes en relació amb aquest indicador. En qualsevol cas, la 

reducció de l’abandonament prematur dels estudis resulta de 

vital importància en la lluita contra l’atur juvenil, ja que aquells 

joves que surten del sistema educatiu prematurament són 

més vulnerables en moments de crisi econòmica, tenen 

menys oportunitats de rebre formació contínua en l’empresa i 

també menors oportunitats de reciclatge en cas de quedar-se 

sense feina. En aquest sentit, una de les possibles mesures a 

adoptar en la lluita contra l’abandonament dels estudis podria 

ser la reducció de la taxa de repetició en l’educació obligatò-

ria. Com posen de manifest les successives edicions de l’in-

forme PISA, Espanya és un dels països desenvolupats que fa 

un ús més intensiu de la repetició de curs, malgrat que hi ha 

nombroses evidències empíriques que testifiquen que la repe-

tició de curs està directament relacionada amb el fracàs esco-

2  Catalunya, amb una taxa del 22,2% el 2014, ocupa la vuitena 

posició en la classificació de comunitats autònomes amb més 

percentatge d’abandonament prematur dels estudis.

lar i l’abandonament prematur dels estudis3. Així, el pas d’un 

model basat en la repetició a un basat en l’atenció individua-

litzada de l’alumne, que prioritzi l’atenció primerenca; l’exis-

tència de programes de suport durant i fora de l’horari escolar 

i l’establiment d’itineraris diferenciats, que permetessin man-

tenir en el sistema educatiu individus amb capacitats i motiva-

cions diferents podrien contribuir a la reducció de l’abandona-

ment prematur dels estudis al nostre país.

3.4. Impuls de la formació professional dual

Al llarg de les últimes dècades, els estudis que analitzen l’es-

toc de capital humà a Espanya posen de manifest que l’es-

tructura del capital humà al nostre país presenta una clara 

forma de “rellotge de sorra”, amb un percentatge de població 

que com a màxim té estudis obligatoris notablement superiors 

a la mitjana europea, mentre que hi ha un important dèficit en 

el percentatge de persones que han completat els seus estu-

dis secundaris postobligatoris. Aquestes diferències són tam-

bé apreciables en el cas dels individus més joves (taula 5).

A més del dèficit en la proporció de població amb estudis 

secundaris postobligatoris, Espanya presenta una segona 

particularitat respecte d’altres països europeus: la desigual 

distribució entre aquells que segueixen una educació secun-

dària postobligatòria generalista (batxillerat en el cas espa-

nyol) o professional (cicles formatius de grau mitjà). Com es 

pot comprovar a la taula 6, Espanya és, juntament amb 

Portugal, el país de la UE-15 que presenta un menor percen-

tatge de població adulta que ha completat estudis secundaris 

postobligatoris (22%), molt lluny de les xifres assolides per 

Alemanya (60%) o Àustria (54%). Així mateix, Espanya ocupa 

el tercer lloc entre els països amb major preponderància dels 

3  Vegeu Calero i Choi (2012) per a una revisió dels treballs en 

aquesta matèria.

  Espanya   UE-21 

 Nivell educatiu assolit 25-64 anys  25-34 anys 25-64 anys  25-34 anys

E. obligatòria o inferior 43 34 22 15

E. secundària postobligatòria 22 24 47 45

E. superior 35 41 32 39

Taula 5. Estructura del capital humà a Espanya i la UE-21, per grups d’edat

Font: Elaboració pròpia a partir d’OCDE (2015b).



R e v i s t a  E c o n ò m i c a  d e  C a t a l u n y a  •  4 7

estudis generalistes davant els estudis professionals, situació 

que contrasta amb l’observada a Alemanya, Àustria i Holanda.

A fi de corregir la composició de l’estoc de capital humà al 

nostre país per fer-lo similar a l’existent a la resta d’Europa, 

Espanya hauria d’apostar per la reducció de l’abandonament 

escolar i pel foment de la formació professional. L’objectiu 

s’hauria de centrar, d’una banda, en què es pugui atendre la 

creixent demanda d’aquest tipus d’estudis (Rahona, 2012) i, 

per una altra, a millorar-ne tant la qualitat com la relació amb 

l’ocupació. En aquest sentit, l’evidència empírica apunta que 

aquells països que han desenvolupat un model de formació 

professional dual que alterna l’educació reglada a l’escola 

amb l’aprenentatge a l’empresa (Alemanya, Àustria, Dinamar-

ca, Holanda i Suïssa) presenten menors taxes d’atur juvenil 

que la resta.

A finals de l’any 2012, Espanya va regular, mitjançant el Reial 

decret 1529/2012, el contracte per a la formació i l’aprenentat-

ge i es van establir per primera vegada les bases de la forma-

ció professional dual. La formació professional dual presenta 

dos grans avantatges davant el model tradicional: proporciona 

als joves experiència en el món laboral i els permet adaptar-se 

millor a les necessitats de les empreses, als requeriments pro-

fessionals i a les qualificacions que aquestes demanden.

L’avenç cap a un model de formació professional dual perme-

tria alleujar algunes de les disfuncions entre el sistema educatiu 

i productiu (Felgueroso, 2012). D’una banda, es facilita la tran-

sició des de l’educació al mercat de treball ja que proporciona 

als joves experiència en el mercat laboral i a les empreses un 

millor coneixement de les habilitats dels joves abans que es 

graduïn. D’altra banda, a diferència del que succeeix amb els 

contractes en pràctiques posteriors a la titulació, la formació 

dels joves a l’empresa durant els seus estudis estaria controla-

da i garantida pel sistema educatiu reglat i, al seu torn, l’orga-

nització del pla d’estudis i de les matèries impartides en les titu-

lacions comptaria amb més participació i implicació per part de 

les empreses, aconseguint així un compromís més gran en el 

bon funcionament d’aquesta per part de les empreses.

4. Conclusions

Les elevades taxes d’atur assolides per Espanya en l’última crisi 

econòmica, especialment entre la població més jove, han tornat 

a posar el focus en la necessitat de posar fre de manera contun-

dent a les febleses del mercat de treball espanyol. La destrucció 

massiva d’ocupació i l’intens augment de l’atur juvenil dista de 

ser un fenomen nou generat en l’última crisi, sinó que s’ha anat 

repetint regularment en cada cicle contractiu durant els últims 

trenta anys. Una vegada més, les dades analitzades en aquest 

treball posen de manifest l’extraordinària sensibilitat de l’atur ju-

 Població amb educació 

 País  secundària   % Generalista % Professional

 postobligatòria (%)

Alemanya 60 5,0 95,0

Àustria 54 11,1 88,9

Bèlgica 37 29,7 70,3

Dinamarca 44 n.d n.d.

Espanya 22 59,1 40,9

Finlàndia 45 n.d. n.d.

França 43 25,6 74,4

Grècia  40 67,5 32,5

Holanda 41 14,6 85,4

Irlanda 38 n.d n.d

Itàlia 42 23,8 76,2

Luxemburg 36 n.d n.d

Portugal 22 72,7 27,3

Regne Unit 37 43,2 56,8

Suècia 43 39,5 60,5

Taula 6. Proporció de població adulta (25-64) amb estudis secundaris postobligatoris, segons tipus d’estudis

Font: Elaboració pròpia a partir d’OCDE (2015b). Nota: n.d. equival a no disponible.
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venil davant de caigudes en el nivell de producció, així com la 

precarietat en l’ocupació existent en el cas espanyol.

Les solucions que tradicionalment s’han fet servir per fer front 

a aquest problema (contractes de formació, subvencions a la 

contractació, pla de garantia juvenil, etc.) no han demostrat 

ser efectives en la correcció dels desequilibris existents en el 

mercat de treball espanyol. Per aquest motiu, s’han de propo-

sar altres alternatives que contribueixin a corregir les deficièn-

cies estructurals detectades tant en el funcionament del mer-

cat laboral com en el sistema educatiu espanyol. En aquest 

treball s’han plantejat dues mesures que intenten corregir les 

disfuncionalitats del mercat de treball i unes altres dues que 

van encaminades a reparar les debilitats del nostre sistema 

educatiu, si bé les quatre propostes estan estretament relaci-

onades entre si.

Entre les primeres, l’accent s’ha posat en l’eliminació de la 

dualitat en el mercat laboral, que afecta principalment el col-

lectiu juvenil, així com el restabliment d’un salari mínim per a 

joves, que vagi augmentant progressivament en funció de 

l’edat i que eviti propiciar l’abandonament precoç del sistema 

educatiu. Dins de les mesures relacionades amb el sistema 

educatiu s’al·ludeix a la lluita contra l’abandonament prematur 

dels estudis i a l’impuls de la formació professional dual, de 

manera que es tendeixi a corregir la particular estructura del 

capital humà al nostre país, en forma de rellotge de sorra, així 

com a facilitar la transició de l’educació al mercat de treball. 

En definitiva, les desorbitades taxes d’atur juvenil que Espanya 

ha mantingut durant la denominada “gran recessió” han pro-

vocat que els experts parlin del risc de l’aparició d’una gene-

ració perduda, que acumularà els efectes negatius d’aquesta 

crisi sobre les seves possibilitats d’ocupació i els seus salaris 

al llarg de tota la seva vida laboral. No podem esperar que 

l’evolució demogràfica aconsegueixi eliminar els problemes 

del mercat de treball dels joves en un futur, ja que en les últi-

mes dècades hem assistit a importants canvis demogràfics i 

les disfuncionalitats en el mercat laboral continuen encara vi-

gents. Ha arribat l’hora d’apostar per altres polítiques que han 

demostrat ser eficaces en països del nostre entorn, a fi de 

provar de corregir els manifestos problemes que hi ha al nos-

tre mercat laboral i al nostre sistema educatiu. Com assenya-

la l’Estratègia Europea 2020, la crisi és el moment de reconèi-

xer que deixar que les coses continuïn igual ens relegaria a un 

declivi gradual, a la segona fila del nou ordre global. És el 

moment de ser intrèpid i ambiciós. 
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uns altres 2 milions fins al 2020. Què faran les empreses? Con-

tractar aquests perfils aquí o fer-ho a fora? Això és la globalitza-

ció de l’ocupació.

I la gran pregunta és la següent: què podem fer des d’aquí? La 

resposta és senzilla. D’entrada, suggeriria canviar la manera de 

pensar, corregir les males pràctiques, tant en l’empresa com en 

el sistema educatiu en general, perquè la clau de tot sempre 

està en l’educació, i el que no canvies per mitjà d’aquesta no 

ho canvies mai.

Hauríem d’influir en la manera d’ensenyar, tant fora de l’empre-

sa com a dins; ja hem dit, moltes vegades, que el món de 

l’empresa necessita que els graus universitaris siguin congru-

ents amb les futures competències que requerirem en les fun-

cions laborals. Potser el més important que poden fer els for-

madors per aquests futurs treballadors sigui facilitar-los que 

aprenguin a aprendre sempre, aconseguir que obrin la seva 

ment de manera tan global com el món que tenim i, per a això, 

fomentar la comunicació, amb el llenguatge i l’ús d’idiomes, a 

més de desenvolupar-ne els talents.

Però, a més, hi ha un punt interessant que, sovint des del món 

educatiu, no es té en compte: a Espanya, hi ha 3.114.000 pi-

s cert que les persones estan preocupades per la 

feina. Que gairebé la meitat dels nous universitaris 

siguin a l’atur no sembla gens optimista. Però hau-

ríem d’estar tranquils, ja que continuarà havent-hi 

ocupació i no només per l’evolució natural de la societat, sinó 

perquè el simple fet de sobreviure ja genera necessitats i algú ha 

d’atendre-les; el debat estaria en la qualificació d’aquests llocs 

de treball.

No és cap novetat que el gran repte de les empreses del segle 

XXI és la captació, fidelització i atracció de talent, ja que la 

transformació digital que ha vingut de la mà d’aquesta nova 

revolució industrial està canviant el tipus de perfil professional 

en detriment, és clar, dels professionals menys creatius i dedi-

cats a tasques mecàniques i més rutinàries.

Segons “The Future Jobs”, del Fòrum Econòmic Mundial, la 

digitalització eliminarà 5 milions de llocs de treball i en generarà 
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mes1, on hi treballen 8,7 milions de persones, i que són el 65% 

del PIB del país. Suposo que alguna cosa hi tindrà a veure la 

manera en què els formem, perquè puguin millorar la seva efici-

ència professional i, a més, siguin reconeguts i estiguin motivats 

i satisfets amb el que fan.

Segons un informe elaborat per Randstad, dins de les professi-

ons més sol·licitades, i amb més futur, hi ha les STEM (per les 

sigles en anglès de science, technology, engineering and mat-

hematics), o sigui professionals científics, enginyers, matemà-

tics i tecnòlegs en general. Doncs bé, només l’1% dels nostres 

estudiants està cursant aquest tipus de graus.

D’altra banda, interessa destacar que, segons l’estudi realitzat 

per Randstad Research, així com l’Informe d’AmericaEcono-

mia.com, entre les carreres més sol·licitades pel mercat laboral 

el 2015 figuren les següents: ADE, per la seva polivalència, 

Economia, la majoria d’Enginyeries i Informàtica. Aquesta de-

manda de les empreses contrasta amb les preferències dels 

alumnes que inicien un grau universitari, que s’inclinen per Ci-

ències de la Salut, Audiovisuals i Esports, per sobre d’Enginye-

ria, Economia o Idiomes.

Resulta obvi que hi ha un desajust entre els perfils més sol-

licitats en el mercat de treball i els graus que elegeixen els alum-

nes i, per tant, es justificarà en el futur la necessitat de buscar 

fora de les nostres fronteres aquests perfils, amb l’avantatge 

d’aquells que dominin l’anglès i/o una altra llengua.

Mereix especial atenció la formació professional (FP), que és 

clau, tant per a les pimes com per a l’ampli col·lectiu d’autò-

noms. L’FP ha deixat de ser la germana pobra dels cicles for-

matius. Consta de 172 especialitats i una desena d’aquetes 

cobreixen més de la meitat de la demanda laboral (finances, 

comerç, logística, sanitat, tecnologia, energies renovables, 

ecologia, lleure, hostaleria, turisme o assistència a la tercera 

edat). 

Segons un estudi2, un 46,58% dels estudiants d’FP van trobar 

feina en els sis mesos posteriors a l’acabament dels seus estu-

dis. No obstant això, caldria posar molta atenció en el sector 

industrial que, especialment a Catalunya, gràcies a la investiga-

ció, innovació i vocació de qualitat, hauria de representar al-

1 Subdirecció General de Suport a la Pime, 2015.

2 La Vanguardia, actualitzat el 09/09/2015.

menys una part important del PIB i un planter de llocs de treball. 

Sens dubte, la progressió de la formació professional dual hau-

rà de garantir un futur sòlid.

D’altra banda, les universitats i les escoles han de tenir en 

compte els canvis que es produeixen en les empreses, mante-

nir un diàleg permanent amb el mercat laboral i conèixer com 

adaptar els canvis formatius per donar-los una resposta ràpida 

i eficaç. En aquest àmbit, l’actitud és el primer factor d’elecció 

dels candidats, i potser val la pena fomentar que les actituds 

basades en l’esforç, adaptació al canvi, lideratge i gestió 

d’equips formin part de les assignatures en tots els graus.

No menys important serà el repte de les empreses com a ocu-

padores atractives, el que coneixem com a employer branding. 

A mesura que és escàs el talent disponible, resulta imprescindi-

ble oferir un projecte als candidats que coincideixi amb les se-

ves perspectives professionals, que il·lusioni, que permeti millo-

rar la conciliació laboral i personal, així com retribuir en funció 

del talent que ens aporten, saber gestionar equips de tres ge-

neracions, impulsar valors en la nostra empresa i fomentar que 

els equips puguin involucrar-se en els projectes. Tot això cons-

titueix un repte important per distingir-nos en el mercat.

Finalment, entenc que hi ha d’haver un canvi de mentalitat, per 

als futurs treballadors que actualment estan treballant i, també, 

per als que s’incorporaran al món laboral, ja que s’ha acabat el 

temps en què es rebia un salari simplement per dedicar un 

temps a treballar. Qualsevol organització que aspiri a posar de 

relleu el que té, i competir, ha de gestionar internament el seu 

coneixement, de manera que qui en sap ha d’ensenyar també 

a d’altres i, a més, ha d’aprendre el que no sap. No s’hi valen 

els genis individuals; cal afavorir el talent col·lectiu i, per tant, des 

de l’escola s’ha de fomentar aquesta tasca de compartir, treba-

llar en equip i buscar l’excel·lència tant sí com no. La raó és 

simple, el món se’ns presenta cada vegada més competitiu i 

complex i, sovint, l’èxit no consisteix solament a fer-ne més, 

sinó a fer-ho millor. Amb tota seguretat, quan anem junts també 

arribem més lluny. 
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mia, i limita les opcions vitals de molts joves.” (Llei orgànica 8/2013, 

de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa).

Finalment, en el context català, la nova llei de formació professi-

onal, aprovada ara fa poc més d’un any, establia que el sistema 

de formació professional de Catalunya havia d’esdevenir una 

aposta estratègica clau per millorar l’ocupabilitat de la població i 

el canvi de model productiu del país: “[...] un marc orientat a 

l’aplicació del model de formació professional a Catalunya com 

a element estratègic per a millorar el nivell de qualificació profes-

sional de les persones, per a incrementar-ne l’ocupabilitat i per 

a impulsar la competitivitat de les empreses.” (Llei 10/2015, del 

19 de juny, de formació i qualificació professionals).

En el present article analitzem les tendències en participació i 

inserció laboral dels graduats en formació professional inicial a 

Catalunya durant el període de crisi econòmica i postrecessió 

(2008-2015). L’article s’inicia amb una reflexió teòrica sobre la 

definició del concepte d’ocupabilitat i la seva utilitat per a la re-

cerca en formació professional. Tot seguit es presenten els can-

vis en la participació en els estudis de formació professional a 

Catalunya com a resultat de l’efecte del cicle econòmic. 

Finalment, es presenta una anàlisi de les darreres onades de 

l’enquesta d’inserció laboral de les persones graduades en for-

ls problemes d’atur juvenil han augmentat l’interès 

polític i social per la formació professional i pel seu 

potencial per millorar les oportunitats d’ocupació 

dels joves. L’estratègia europea en matèria de for-

mació professional per al període 2011-2020 (Bruges Communi-

qué) considera aquesta opció formativa com una de les principals 

polítiques per fer front a les elevades taxes d’atur, especialment 

entre la població jove, que han experimentat els països europeus 

com a conseqüència de la crisi econòmica que es va iniciar l’any 

2008. Aquesta relació entre formació professional i ocupabilitat 

s’ha traslladat també al discurs polític en l’àmbit espanyol. La nova 

llei d’educació, aprovada l’any 2013, exposava la baixa participa-

ció en la formació professional com una de les causes principals 

de les elevades taxes d’atur de la població jove: “La principal di-

ferència del sistema educatiu espanyol amb els del nostre entorn 

rau en el nombre especialment baix d’alumnes que transiten per 

la nostra formació professional. Aquesta situació incideix inevita-

blement en l’ocupabilitat i en la competitivitat de la nostra econo-
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mació professional a Catalunya, que mostra tant la tendència 

d’aquest fenomen com algunes possibles explicacions dels ni-

vells d’ocupabilitat d’aquests joves. 

El debat sobre FP i ocupabilitat

Com succeeix en moltes ocasions en ciències socials, el con-

cepte d’ocupabilitat ha estat llargament discutit i continua sent 

controvertit tant a nivell teòric com a nivell polític. Potser la defi-

nició més àmpliament utilitzada d’ocupabilitat és la que posa el 

focus en la capacitat dels individus d’accedir a un lloc de treball, 

conservar aquest lloc de treball, moure’s entre els diferents rols 

dins d’una mateixa organització i tenir accés a un nou lloc de 

treball, si s’escau (Hillage i Pollard, 1998). Com es pot veure, el 

concepte d’ocupabilitat no posa tant l’èmfasi en el fet d’estar 

ocupat o no, com en la capacitat d’estar ocupat en diferents 

moments de la trajectòria vital i professional de les persones. 

Les aproximacions teòriques que han intentat operativitzar 

aquest concepte es poden diferenciar entre, d’una banda, les 

que expliquen els diferents nivells d’ocupabilitat a partir de fac-

tors d’oferta laboral i, d’altra banda, les que ho fan a partir de 

factors de demanda laboral (McQuaid et al., 2005). Les teories 

centrades en l’oferta posen més èmfasi en els factors individu-

als de l’ocupabilitat, mentre que les centrades en la demanda 

ho fan més en els factors socials i de mercat laboral (McQuaid i 

Lindsay, 2005). En el primer grup, els factors individuals que es 

consideren més importants són les actituds (p. ex. proactivitat, 

confiança, honestedat), les competències i habilitats transferi-

bles (bàsiques, clau i de nivell elevat), les qualificacions, el conei-

xement de l’entorn de treball, l’estat de salut (psicològic i físic), 

la capacitat de buscar feina (p. ex. preparar un CV o una entre-

vista de feina) i l’adaptabilitat i flexibilitat del treballador (p. ex. 

mobilitat geogràfica, horaris de treball). En el segon grup, els 

factors de demanda es refereixen a elements més externs a 

l’individu i de tipus més estructural. Entre aquests elements es-

tarien les dinàmiques dels mercats laboral locals i regionals (p. 

ex. requeriments de qualificació, concentració de l’ocupació en 

certs sectors i competència pels llocs de treball), l’entorn ma-

croeconòmic (p. ex. nivell d’ocupació i confiança empresarial), 

les característiques dels llocs de treball (p. ex. salaris, tempora-

litat i rotació), les pràctiques de contractació (p. ex. vies de re-

clutament i discriminació), polítiques de suport (p. ex. informa-

ció, orientació, incentius fiscals, condicionalitat i prestacions 

socials) i altres polítiques socials (p. ex. transport públic, llar 

d’infants i atenció a la dependència). Associats als factors indi-

viduals i estructurals del mercat laboral, hi ha una sèrie de fac-

tors que es refereixen a les circumstàncies socials dels individus 

i de les llars. Entre aquests factors socials hi ha l’estructura de 

les famílies, la divisió sexual del treball productiu i reproductiu, el 

capital cultural i social, l’accés al crèdit i a l’habitatge, l’accés al 

transport i la mobilitat, i una determinada cultura del treball. Tots 

aquests factors de tipus social estan altament condicionats per 

eixos de desigualtat de gènere, ètnia, classe, edat i discapaci-

tat, i modulen la relació entre els factors de tipus més individual 

i estructural abans esmentats. 

Malgrat la complexitat i els matisos dels debats acadèmics so-

bre ocupabilitat, la majoria de discursos polítics han tendit a 

adoptar una versió molt estreta del concepte i que posa tot 

l’èmfasi en els factors d’oferta laboral. En aquest “fonamentalis-

me de l’oferta” que domina els discursos polítics d’ocupabilitat 

(Peck i Theodore, 2000), la responsabilitat de millorar les opor-

tunitats d’estar ocupat recauen principalment en l’individu. A 

més a més, aquest fonamentalisme de l’oferta té fortes implica-

cions per a la política educativa, en especial per als sistemes de 

formació professional. El discurs de l’ocupabilitat és utilitzat per 

culpabilitzar el sistema educatiu dels problemes d’ocupabilitat 

entre la població jove. S’argumenta que el sistema educatiu no 

assoleix els nivells de qualitat necessaris, que el currículum és 

massa acadèmic, que les competències que s’adquireixen no 

són rellevants per al mercat laboral i que els centres no tenen 

cap contacte ni coneixement de les necessitats de l’empresa. 

Aquesta explicació de tipus individual i educativa dels proble-

mes d’ocupabilitat porta lligada una agenda de reformes políti-

ques que promouen orientar la provisió de formació professio-

nal més cap a les necessitats de l’empresa mitjançant canvis en 

els mecanismes de governança del sistema (McGrath, 2010). 

Aquestes reformes acostumen a implicar una major capacitat 

de decisió dels empresaris en els centres i òrgans de planifica-

ció, una major presència de professorat provinent de l’empresa, 

una major importància de la formació pràctica en el currículum i 

menys hores de formació a l’aula i més a l’empresa.

En aquest article adoptem una concepció d’ocupabilitat que va 

més enllà de les aproximacions d’oferta que han dominat el de-

bat polític a Espanya (López Fogués, 2014). Considerem que 

analitzar la relació entre formació professional i ocupació reque-

reix perspectives analítiques que tinguin en compte tant els fac-

tors d’oferta com de demanda laboral, així com la seva interacció 

(Brown et al., 2003 i 2004). Malgrat la seva utilitat analítica, hem 

d’evitar tractar aquests factors com aïllats i independents, i en-

tendre que uns influencien uns altres en cada context laboral, 

social i educatiu. Els individus prenen decisions de formació a 
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formativa creix més que la resta per efecte de l’elevat atur juvenil 

i com ha impactat aquest context de postrecessió sobre el per-

fil social dels joves que decideixen formar-se en centres d’FP.

Pobre assoliment d’estudis postobligatoris

Una de les característiques fonamentals del mercat laboral ca-

talà és l’elevat nombre de persones adultes, entre 25 i 64 anys, 

amb baixos nivells de qualificació. Segons dades d’Eurostat per 

a l’any 2015, el 41% de la població adulta a Catalunya tenia 

nivells de qualificació baixos, mentre que als països europeus la 

mitjana de població amb aquest nivell de qualificació era única-

ment del 23%, i en molts països de l’est d’Europa aquesta po-

blació representava menys del 10% del total. A més a més, 

malgrat compartir aquesta problemàtica amb la resta de comu-

nitats autònomes, no és menys cert que en comunitats autòno-

mes com Madrid (28%) o el País Basc (30%) el percentatge de 

persones adultes amb una qualificació baixa és molt menor que 

a Catalunya.

Un dels mites que s’han de combatre és que Catalunya té poca 

població amb nivells de qualificació intermedis perquè té massa 

població amb nivells d’estudis elevats. Si bé és cert que la po-

blació amb nivells intermedis és reduïda, això és així per l’elevat 

nombre de persones amb qualificacions baixes i no pas perquè 

es doni un excés de formació entre els grups amb major forma-

ció. Catalunya presenta nivells de població amb estudis elevats 

(terciaris) homologables a molts dels països europeus com ara 

França, el Regne Unit o Holanda. També cal entendre que en el 

mercat laboral català, les persones que assoleixen estudis 

postobligatoris tendeixen a optar per continuar els estudis fins 

als terciaris per tal de situar-se millor en la competència per als 

llocs de treball més valorats.

Catalunya continua reduint de manera important el percentatge 

de població adulta amb nivells de qualificació baixos, però 

aquest ritme no és suficient per tancar l’escletxa respecte dels 

països del seu entorn. Des de l’any 2000 fins al 2015 el percen-

tatge de població en el nivell baix de qualificació s’ha reduït a 

Catalunya del 58% al 41%. Això no ha impedit que comunitats 

autònomes com Madrid, Aragó, el País Basc i Castella-la Manxa 

hagin presentat un ritme de millora molt superior al català. Si 

s’observa la població jove, la tendència a la millora respecte de 

generacions anteriors és clara, però tot i això el 35% de la po-

blació en les generacions joves presenta nivells de qualificació 

baixos. A comunitats autònomes com Madrid i el País Basc 

únicament el 22% dels joves assoleixen nivells de qualificació 

partir de la seva pròpia percepció del mercat laboral que conei-

xen, dels valors i de les oportunitats disponibles en el seu entorn 

i de l’oferta educativa disponible. D’igual manera, les empreses 

prenen decisions pensant en les oportunitats de mercat dels 

seus productes i serveis, però també en el capital humà del qual 

podran disposar, de la capacitat d’arribar a acords amb els tre-

balladors, dels valors que governen una particular cultura del tre-

ball i d’un entorn institucional que pot afavorir o no certes estra-

tègies empresarials. En definitiva, el mercat laboral té una influèn-

cia sobre les decisions de formació de les persones, així com 

sobre la disponibilitat de capital humà i talent que influeix sobre 

les decisions empresarials i, a més a més, aquesta relació no és 

immutable en una societat sinó que pot ser governada a partir de 

la intervenció de l’Estat i de diferents concepcions del que es 

considera l’òptim social. Aquesta perspectiva és la que vàrem 

aplicar en treballs previs sobre el sistema de formació professio-

nal català (Valiente et al., 2015), i és la que continuarem aplicant 

en els propers apartats d’aquest article per tal d’entendre la rela-

ció entre formació professional i ocupabilitat dels joves en l’actu-

al context de postrecessió a Catalunya.

Impacte del cicle econòmic 

sobre la participació en l’FP

La participació en la formació professional no es pot entendre 

sense el mercat laboral de la societat en què opera. Les perso-

nes prenen la decisió de formar-se o no en una opció o una altra 

tenint molt present el tipus de mercat laboral en què hauran 

d’inserir-se. La planificació política pren decisions sobre el dis-

seny i el contingut dels títols professionals a partir d’una idea 

més o menys acurada de quina és la realitat del mercat laboral 

del seu país. A això hem d’afegir-hi que les empreses i els seus 

responsables tenen un paper clau en la definició dels llocs de 

treball als quals les persones tindran accés o no en un futur. En 

aquest apartat analitzem l’impacte del canvi de cicle econòmic 

a partir de la crisi del 2008 sobre les decisions de formació de la 

població jove en FP inicial. En el decurs de les properes línies 

discutirem fins a quin punt l’FP pot ser la solució al pobre asso-

liment d’estudis postobligatoris a Catalunya, si aquesta oferta 
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baixos, poc per sobre de la mitjana europea, i més del 50% 

assoleix estudis terciaris.

L’elevat percentatge de població amb un nivell de qualificació 

baix a Catalunya està directament relacionat amb les altes ta-

xes d’abandonament prematur dels estudis. L’any 2015, des-

prés d’un context de crisi econòmica que ha afectat especial-

ment la població jove, gairebé un de cada cinc joves (de 18 a 

24 anys) a Catalunya no havia obtingut estudis postobligatoris i 

no estava participant en cap formació (gràfic 1). Aquesta xifra 

situa Catalunya significativament per sobre de la mitjana euro-

pea, on únicament un 11% de la població jove es trobava en 

aquesta situació l’any 2015. Cal tenir present que l’objectiu de 

l’Estratègia Europa 2020 és reduir aquest indicador al 10% de 

la població jove.

Creixent demanda d’estudis d’FP 

Una de les hipòtesis que sempre han estat presents en la litera-

tura especialitzada és que l’abandonament prematur dels estu-

dis a Catalunya s’explica en bona part per l’atractiu d’un mercat 

laboral que oferia abundants oportunitats als joves desqualifi-

cats en el sector turístic i de la construcció. Aquesta hipòtesi ha 

demostrat ser parcialment vàlida. Tot i que, d’ençà de l’inici de 

la crisi econòmica i laboral el 2008 i de l’important increment de 

l’atur entre la població jove, l’abandonament prematur dels es-

tudis ha caigut tretze punts percentuals a Catalunya, encara és 

gairebé dues vegades superior a la mitjana europea. Cal, per 

tant, mirar d’entendre els processos educatius que porten a 

què una part important de la població jove abandoni el sistema 

abans de completar els estudis postobligatoris.

Des de l’inici de la crisi econòmica, el curs 2007-2008, la parti-

cipació en estudis postobligatoris a Catalunya s’ha incrementat 

substancialment, de manera molt especial en els estudis de for-

mació professional inicial (taula 1). Si bé entre el curs 2007-08 i 

el curs 2014-15 el nombre d’estudiants de batxillerat ha aug-

mentat un 4,8% i la participació en els programes de formació i 

inserció (PFI) un 25,5%, el nombre d’estudiants de CFGM i 

CFGS ha augmentat un 53% i un 50%, respectivament. Els 

estudis professionals a Catalunya estan en clara expansió i això 

es pot veure clarament quan es comparen els CFGM amb el 

batxillerat. El batxillerat continua sent l’opció preferida per 

l’alumnat que participa en estudis secundaris superiors, però 

l’opció dels CFGM està guanyant popularitat. D’altra banda, cal 

destacar la reducció del nombre d’estudiants universitaris 

(-6,8%), probablement vinculada als canvis en el finançament 

d’aquests estudis en els darrers anys, que han incrementat el 

cost que suporten els estudiants i les seves famílies. 

Aquesta expansió de la participació en els estudis professionals 

ha estat liderada pel sector públic, que actualment escolaritza 

més del 71% d’aquest alumnat. Si s’analitza l’escolarització per 

sexes, s’observa que la tradicional masculinització dels estudis 

de grau mitjà, malgrat que es redueix, encara persisteix. No és 

així en els estudis de grau superior, en què la participació de les 

dones és igual o superior a la dels homes. Malgrat això, es 
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Gràfic 1. Evolució de l’abandonament prematur de l’educació i la formació, 2007-2015

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Eurostat i Idescat. 
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continua observant una gran segregació horitzontal entre famí-

lies professionals per raó de sexe. Continua havent-hi famílies 

professionals fortament feminitzades (sanitat, serveis a les per-

sones) i altres fortament masculinitzades (informàtica, electrici-

tat i electrònica).

En la comparativa internacional es pot observar que Catalunya 

presenta nivells de participació relativa en els estudis professio-

nals semblants als de la mitjana europea. El 40% de l’alumnat 

de la secundària superior està cursant estudis professionals 

(CFGM) a Catalunya, mentre que aquesta xifra a Europa és 

aproximadament del 48%. No es pot dir, per tant, que Catalunya 

presenti una participació en la formació professional significati-

vament més baixa que la mitjana dels països europeus. El pro-

blema de Catalunya és que la participació en estudis postobli-

gatoris, i no específicament professionals, sí que és molt més 

baixa. Si s’observa els països amb nivells d’abandonament pre-

matur dels estudis més baixos, hom constata que no hi ha una 

relació directa entre més pes de la formació professional i me-

nor abandonament prematur dels estudis. Hi ha països amb 

molt bons indicadors, com Àustria, Bèlgica o la República 

Txeca, on el pes dels estudis professionals és molt elevat, i al-

tres països com Hongria, Lituània o Estònia, on aquests indica-

dors també són molt bons, però el pes dels estudis professio-

nals és molt més baix que a Catalunya. Novament, no sembla 

que el combat contra l’abandonament prematur dels estudis 

hagi de venir únicament per l’expansió i el privilegi de les opci-

ons professionals per sobre de les acadèmiques.

La formació professional com a estudis de segona  

oportunitat

Una de les claus per entendre el paper de la formació professi-

onal inicial en el nostre sistema educatiu es troba en les vies 

d’accés a aquests estudis. Cal recordar que l’alumnat que no 

es gradua en l’educació secundària obligatòria pot certificar 

aquest nivell d’estudis via els programes de formació i inserció 

(PFI) o pot optar per presentar-se a les proves d’accés a CFGM. 

Una de les característiques principals de l’accés als CFGM a 

Catalunya, en comparació amb les comunitats autònomes 

d’Espanya, és que un elevat nombre d’alumnes hi arriba mitjan-

çant proves d’accés. Un altre tret que cal destacar és que l’ele-

vat ús de les proves d’accés coincideix amb un elevat nombre 

d’alumnat molt jove en els CFGM. Aquestes dades ens fan pen-

sar que molts alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge 

a l’ESO són orientats pels centres de secundària a preparar les 

proves d’accés a CFGM molt abans d’haver suspès l’ESO. En 

altres comunitats autònomes, la majoria d’alumnat que acce-

deix als CFGM ha perdut algun any acadèmic perquè ha hagut 

de repetir a l’ESO o perquè ha hagut de preparar aquestes 

proves després de no aconseguir graduar-se a la secundària. 

Aquest indicador, que es podria veure com un fet positiu, ens 

ha de fer reflexionar sobre les pràctiques d’orientació que s’es-

tan portant a terme als centres de secundària i sobre com s’es-

tà gestionant la diversitat de coneixements i capacitats a l’aula. 

La majoria dels centres de secundària que estan dirigint el seu 

alumnat cap a la preparació de les proves d’accés a CFGM són 

centres de titularitat pública.

Un altre aspecte clau de l’accés als estudis professionals és que 

acostumen a ser una via de reincorporació al sistema d’aquelles 

persones que se n’havien vist excloses amb anterioritat. Amb 

l’increment de l’atur, principalment en els sectors que ocupava 

la població amb menor qualificació, un nombre important de 

població jove ha decidit tornar a formar-se. El pes de la població 

major de 20 anys en els estudis de grau mitjà ha crescut entre el 

curs 2007-09 i 2013-14 del 22% al 34%, i ja és la població ma-

joritària en aquest tipus d’estudis. De fet, és en aquelles comu-

nitats autònomes on la taxa d’ocupació dels joves és més baixa 

que el percentatge de població major de 20 anys als CFGM és 

més elevat. El que resulta més sorprenent és que aquesta ten-

* En aquest cas es compara el nombre d’alumnes dels Programes de Qualificació Professional Inicial amb el Programes de Formació i Inserció instaurats el curs 2014-15. 

 2007-08 2014-15 Evolució % Variació

PFI* 5.521 6.929 1.408 25,5%

Batxillerat 83.809 87.828 4.019 4,8%

CFGM 38.007 58.149 20.142 53,0%

CFGS 37.475 56.393 18.918 50,5%

Universitaris 226.084 210.713 -15.371 -6,8%

Taula 1. Evolució de la participació en estudis postobligatoris a Catalunya. Curs 2007-08

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Ensenyament i Idescat.
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dència no s’observa en altres tipus d’estudis, com els de batxi-

llerat. La nostra hipòtesi és que els baixos nivells de qualificació 

de la població jove que ha quedat a l’atur els dificulten accedir a 

altres estudis que no siguin els de grau mitjà. Tal com s’ha co-

mentat, les persones que no van graduar-se a l’ESO poden ac-

cedir als CFGM sempre que preparin una prova d’accés. Caldria 

explorar si aquestes vies d’accés haurien d’estar disponibles 

també per als estudis de batxillerat i quins programes compen-

satoris podrien facilitar l’accés a nivells superiors.

Inserció laboral i continuació  

d’estudis entre els graduats en FP

Des de l’any 2008, la realitat del mercat laboral espanyol i cata-

là ha estat caracteritzada per un increment molt important de 

l’atur. En termes generals podem dir que l’atur ha afectat tots 

els grups socials, però que no ho ha fet d’igual manera per a 

tothom. L’evolució de la taxa d’atur segons el nivell educatiu 

assolit mostra que un elevat nivell d’estudis protegeix millor les 

persones davant de la situació de desocupació que un nivell 

d’estudis baix. L’any 2015, en el conjunt d’Espanya, el 31,2% 

de les persones amb baixa qualificació (ESO o inferior) eren a 

l’atur. En canvi, les persones amb qualificació mitjana (batxillerat 

o CFGM) i alta (universitat o CFGS) van reflectir taxes d’atur del 

21,6% i el 13,3%, respectivament. A més, les dades mostren 

que la població amb nivells de qualificació més elevats ha ro-

màs a l’atur durant períodes de temps més curts que les perso-

nes amb una qualificació baixa.

La relació entre formació i ocupació depèn de l’edat i de la ge-

neració dels individus (gràfic 3). Les generacions més joves es-

tan més ben formades però també són les que requereixen ni-

vells més elevats de formació per escapar de l’atur. El diferenci-

al en la taxa d’atur entre la població amb qualificacions baixes i 

la resta entre la població més jove es redueix per als grups de 

població amb més edat. Sembla, doncs, que les oportunitats 

laborals entre la població més jove depenen del fet que disposin 

d’una qualificació mitjana o alta. 

Sovint s’ha volgut culpabilitzar la població jove per l’elevat nivell 

d’atur que està patint. Part d’aquest discurs s’ha fonamentat en 

la idea dels «ninis», joves que ni estudien ni treballen. Es presen-

ten els joves aturats com persones que ni volen treballar ni volen 

estudiar. Tal com es pot imaginar, la realitat d’aquest jovent se-

gurament és molt més complexa. Cal entendre que molts 

d’aquests joves no treballen simplement perquè el mercat laboral 

català no els dóna oportunitat de fer-ho. Si no estudien, en molts 

casos és perquè ja han finalitzat els estudis postobligatoris. De 

fet, un de cada quatre «ninis» disposa d’estudis terciaris. La pro-

blemàtica de l’atur juvenil és un fenomen comú de la majoria 

d’economies postindustrials, que es manifesta de manera espe-

cialment aguda en els països de l’arc mediterrani. Si Catalunya té 

un nombre de «ninis» molt superior al dels països del seu entorn, 

en part és a causa dels elevats nivells d’atur de la població jove 

ben qualificada del nostre país. En les properes línies centrarem 

la nostra atenció en el grup de joves que completen els seus 

Gràfic 2. Evolució de la participació en CFGM segons 

edat a Catalunya. Curs 2007-08 i 2013-14
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Gràfic 3. Taxa d’atur segons nivell d’estudis i edat  

a Espanya1, 2015

1  En aquest cas es presenten les dades per al conjunt d’Espanya ja que la mostra de 
l’EPA per a Catalunya presenta alguns problemes de representativitat, especialment 
en el moment de desagregar les dades per nivell educatiu i grups d’edat.
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estudis de formació professional i en la seva situació posterior 

respecte de l’ocupació i la continuació d’estudis. 

Inserció laboral dels graduats en FP

La inserció laboral de les persones graduades en FP (cicles for-

matius de grau mitjà i de grau superior) lògicament s’ha vist 

afectada per l’increment de l’atur que ha tingut lloc des de l’any 

2008. El gràfic 4 presenta l’evolució dels itineraris professionals 

dels graduats en CFGM entre l’any 2007 i 2015. Els possibles 

itineraris es presenten en quatre categories: treballen, estudien 

i treballen, continuen estudiant o busquen feina. 

Com es pot observar, durant el període analitzat, el percentatge 

de graduats en CFGM que segueixen cada un dels possibles iti-

neraris ha variat significativament. L’any 2007 el 46% del gradu-

ats treballaven mentre que menys del 10% buscaven feina. El 

50% restant es trobava estudiant o combinant una activitat labo-

ral amb els estudis. Durant aquest període, i molt probablement 

com a efecte del context de crisi econòmica, les tendències en 

els itineraris dels graduats en CFGM han variat de manera signifi-

cativa. Així, durant els anys analitzats, el percentatge de graduats 

que treballen s’ha reduït fins al 27%. En canvi, el percentatge de 

graduats que han optat per continuar estudiant s’ha incrementat 

20 punts percentuals, passant del 27,8% al 47,8%. Un altre dels 

efectes de l’actual context de crisi econòmica ha estat l’augment 

dels graduats que busquen feina, entre 2007 i 2015 el percentat-

ge ha augmentat més de 7 punts percentuals. Alhora, el percen-

tatge de graduats que combinen la seva activitat laboral amb els 

estudis també s’ha reduït durant el període analitzat. Per tant, les 

dades presentades mostren que mentre que abans de la crisi 

econòmica la graduació en CFGM era una via útil per inserir-se 

en el mercat laboral, en els darrers anys aquesta capacitat d’in-

serció s’ha reduït significativament com a conseqüència de l’aug-

ment de les taxes d’atur. Tot i això, els graduats en CFGM han 

optat majoritàriament per continuar la seva trajectòria formativa 

com a estratègia davant de la situació del mercat laboral. 

A continuació s’analitzen els itineraris seguits pels graduats en 

CFGS. El gràfic 5 presenta l’evolució entre 2007 i 2015 de la 

inserció d’aquests graduats diferenciant les quatre categories 

utilitzades en el gràfic anterior. Com en el cas dels graduats en 

CFGM, s’observa un pronunciat descens en el percentatge de 

graduats en CFGS que treballen, mentre que el 2007 el 53,8% 

dels graduats treballava, el 2015 aquest percentatge s’havia 

reduït fins al 38,6%. Al mateix temps, s’ha incrementat en gai-

rebé 12 punts percentuals el percentatge de graduats en CFGS 

que busquen feina. Probablement, com a conseqüència de les 

dificultats per trobar feina, s’ha produït un important augment 

del percentatge de graduats que opten per continuar estudiant, 

que han passat del 22,1% el 2007 al 31,8% el 2015. 

Per tant, tot sembla indicar que tant els CFGM com els CFGS 

han reduït la seva capacitat d’inserció en el mercat laboral, feno-

men explicat per la situació d’augment de l’atur per al conjunt de 
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Gràfic 4. Evolució de la inserció de les persones 

graduades en CFGM a Catalunya, 2007-2015

Gràfic 5. Evolució de la inserció de les persones 

graduades en CGFS a Catalunya, 2007-20
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la població. Davant d’aquesta situació els graduats en FP han 

optat majoritàriament per continuar la seva trajectòria formativa. 

Més enllà de les taxes d’inserció laboral, cal analitzar fins a quin 

punt les feines que duen a terme els graduats en formació pro-

fessional estan relacionades amb els estudis realitzats. El gràfic 

6 presenta l’evolució entre 2007 i 2015 del grau de significativi-

tat de la feina entre les persones graduades en formació profes-

sional, és a dir, fins a quin punt els titulats consideren que la 

feina que fan està vinculada als estudis cursats. 

Les dades mostren un certa reducció del grau de relació entre la 

feina que es fa i els estudis cursats en els darrers anys, tant per 

als graduats en CFGM com en CFGS. Tot i aquesta tendència 

observada en els darrers anys, cal destacar que el grau de signi-

ficativitat es manté en nivells elevats, per sobre del 60% en tots 

dos casos. A més, l’evolució en els darrers tres anys analitzats 

sembla indicar un certa recuperació de la percepció dels gradu-

ats en cicles formatius entre els estudis cursats i la seva feina. 

Un altre dels elements clau per analitzar els itineraris laborals 

dels graduats en formació professional és la via a través de la 

qual troben feina. El gràfic 7 presenta l’evolució entre 2010 i 

2015 de les vies que han utilitzat els graduats en CFGM que 

estan treballant. 

Les vies tradicionals d’accés al mercat laboral, a través de la 

xarxa personal o enviant el CV, són les dues vies més utilitzades 

durant tot el període analitzat. Tot i això, destaca l’elevat per-

centatge de graduats en CFGM que afirmen que les pràctiques 

a l’empresa han estat una via útil per trobar feina. A més, aques-

ta via d’accés al mercat laboral ha incrementat la seva impor-

tància en els darrers tres anys. Per tant, sembla que un dels 

elements distintius de la formació professional, com són les 

pràctiques realitzades en empreses, no només són una via de 

millora de les competències adquirides durant el període forma-

tiu sinó també una eina per facilitar l’ocupabilitat dels graduats. 

El gràfic 8 presenta la mateixa informació que el gràfic anterior 

però per al cas dels graduats en CFGS. La xarxa personal i 

l’enviament de CV són també les vies més utilitzades per trobar 

feina entre els graduats en CFGS. En aquest cas, l’empresa on 

s’han realitzat les pràctiques continua sent una via important 

per trobar feina, però en un percentatge menor que en el cas 

del graduats en CFGS. 

Per finalitzar, l’anàlisi de les trajectòries d’inserció laboral dels 

graduats en estudis professionals considera aquelles persones 

que no han aconseguit trobar feina. El gràfic 9 presenta el pes 

dels diferents motius pels quals aquests graduats (en CFGM o 

CFGS) no han aconseguit inserir-se en el mercat laboral.

Tant els graduats en CFGM com en CFGS expressen dos mo-

tius principals per no trobar feina. En primer lloc, la manca d’ex-

periència laboral prèvia en el sector productiu, fet que ha aug-

mentat el seu pes en els darrers anys com a conseqüència de 

l’augment de les taxes d’atur i conseqüentment la falta d’opor-

tunitats laborals. El segon motiu per no trobar feina, en aquest 
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Gràfic 6. Evolució de la significativitat de la feina entre 

les persones graduades en FP a Catalunya, 2007-2015

Gràfic 7. Evolució de les vies per trobar feina de les 

persones graduades en CFGM a Catalunya, 2010-2015
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cas més freqüent entre els graduats de CFGS, és la manca 

d’ofertes laborals adequades a la formació rebuda. 

Després d’analitzar les principals característiques de la inserció 

laboral dels graduats en formació professional, la part final 

d’aquest apartat està dedicada a l’anàlisi de les trajectòries 

educatives seguides un cop assolida la titulació de formació 

professional. La taula 2 resumeix els principals itineraris forma-

tius seguits pels graduats en CFGM i CFGS. 

En la majoria dels casos, gairebé un 65%, els graduats en 

CFGM opten per realitzar el curs de preparació de les proves 

d’accés a grau superior (PPAGS), que és la prova que han de 

superar els graduats en CFGM que volen continuar els seus 

estudis en CFGS. D’altra banda, un 16,2% està cursant un 

CFGS, mentre que l’11,5% opta per cursar un altre CFGM. En 

el cas dels graduats en CFGS, el 63,7% dels que opten per 

continuar estudiant tria algun tipus d’estudi universitari. D’altra 

banda, el 23,4% dels graduats en CFGS opta per realitzar una 

nova especialitat d’aquest mateix nivell formatiu. La gran majo-

ria de les persones graduades en cicles de grau mitjà que con-

tinuen estudiant ho fa en cicles de grau superior o està prepa-

rant les proves d’accés per fer-ho. En el cas de les persones 

graduades en cicles de grau superior, aquestes ja representen 

el 15% del volum d’estudiants inscrits en estudis universitaris. 

De fet, hi ha estudis universitaris, com els d’educació (infantil, 

primària i social), infermeria o algunes enginyeries (elèctrica i 

informàtica), en què la preinscripció provinent dels graus supe-

riors supera el 50% del total d’alumnes.

Conclusions

Durant el període de crisi econòmica, que es va iniciar l’any 

2008, la formació professional ha representat un paper impor-

tant en dos àmbits concrets. En primer lloc, ha incrementat el 

nombre de joves que opten per l’FP com a via formativa, tant 

en el cas dels CFGM com els CFGS. En segon lloc, l’FP ha 
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Gràfic 8. Evolució de les vies per trobar feina de les 
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Gràfic 9. Motiu pels quals no troben feina les persones graduades en estudis professionals a Catalunya, 2015
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estat capaç de vehicular aquella població que, com a conse-

qüència de les seves baixes qualificacions, s’ha vist expulsada 

del mercat laboral. En aquest sentit, l’FP inicial ha esdevingut 

una via de reciclatge professional per a aquests treballadors i 

una manera d’intentar millorar-ne l’ocupabilitat, en un mercat 

laboral que encara avui es troba en transformació com a conse-

qüència del context de postrecessió. 

A més de la seva contribució a elevar el nivell de formació de la 

població jove, els estudis d’FP s’han guanyat un reconeixement 

social per la capacitat de fer trobar feina als seus estudiants. 

Les pràctiques a les empreses (formació en centres de treball) 

són un bon exemple de la bona tasca que estan fent els centres 

d’FP en aquest camp. Més del 20% de les persones graduades 

en cicles de grau mitjà que treballen han trobat la seva feina a la 

mateixa empresa on van fer les pràctiques professionals. De fet, 

a aquest 20% hem d’afegir-hi un altre 10% que va entrar en 

contacte amb l’empresa on ara treballa gràcies al mateix centre 

de formació. Si atenem al testimoni de les persones graduades 

en FP que estan desocupades, menys del 5% afirmen no trobar 

feina perquè la formació que van rebre no era l’adequada per a 

allò que els demanen. Les principals raons per no trobar feina 

avui entre les persones graduades en FP són la manca d’ofer-

tes laborals en el seu camp d’activitat (45%) i la preferència que 

els empresaris donen a treballadors amb experiència laboral. 

Això no treu que des del 2007 i fins el 2015 la inserció laboral de 

les persones graduades en FP hagi disminuït al voltant de vint 

punts percentuals. La significativitat de la primera feina també 

ha caigut, deu punts en aquest cas. En els darrers temps, i per 

l’increment de l’atur, cada vegada és més freqüent que les per-

sones graduades en FP es vegin obligades a acceptar feines 

diferents a les relacionades amb la formació que han adquirit. 

D’altra banda, i en part com a resposta a la degradació de les 

condicions de les opcions laborals disponibles, també s’ha in-

crementat força el nombre de persones graduades en FP que 

continuen els seus estudis en nivells educatius superiors. Totes 

aquestes dades mostren que la manca d’ocupacions qualifica-

des sembla ser el principal problema per millorar l’ocupabilitat 

de les persones graduades en formació professional. No es 

tractaria tant d’un problema dels joves, i del sistema de formació 

professional, com dels dèficits en el costat de la demanda labo-

ral a Catalunya. L’empresa no està aconseguint crear ocupació 

qualificada per a la població jove que completa els seus estudis 

postobligatoris, i aquesta sembla ser la principal explicació de la 

baixa ocupabilitat d’aquests joves avui en dia al nostre país. 
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tant, analitzar quins factors dificulten o impedeixen la inversió 

en formació per part de les empreses, ja que, òbviament, cap 

empresa vol deixar de ser competitiva.

Una primera explicació pot venir donada pels determinants de 

la formació en el lloc de treball. Si s’analitzen els resultats de 

les múltiples recerques empíriques que utilitzen fonts d’infor-

mació empresarial, s’observa que la inversió en la millora de la 

qualificació de l’equip professional depèn, entre d’altres, dels 

factors següents: 1) la dimensió de l’empresa, expressada en 

termes del nombre de treballadors. En aquest sentit les em-

preses grans formen més que les petites (Barron et al., 1989; 

Lynch, 1994); 2) el bagatge acadèmic dels treballadors: els 

treballadors més qualificats són els que més es formen (Lynch 

i Black, 1995; Bishop, 1996; Harris, 1999), i 3) la tipologia de 

contracte: els empleats amb contracte fix tenen més probabi-

litat de formar-se que els eventuals (Oosterbeek, 1996).

La realitat empresarial catalana i espanyola no s’ajusta als re-

quisits que faciliten la formació en el lloc de treball. 

Concretament, si n’analitzem la dimensió, segons dades del 

Directorio Central de Empresas (DIRCE), a 1 de gener de 

2014 la població d’empreses a Espanya era de 3,11 milions. 

D’aquestes empreses, el 54% (1,67 milions) no tenia cap as-

a profunda crisi econòmica en què hem estat im-

mersos –i en molts aspectes encara hi estem– ha 

afectat, sens dubte, l’estructura de costos de les 

empreses i, a la vegada, el seu grau de competiti-

vitat enfront de la competència exterior. El sector industrial es-

panyol i català, que ha competit tradicionalment en costos, s’ha 

de transformar, gradualment, en una indústria competitiva pel 

valor afegit que incorpora el seu capital humà. La inversió en 

formació dels treballadors per part de les empreses entenem 

que és un factor clau per dur a terme aquesta metamorfosi.

Certament, hi ha una extensa unanimitat en el món acadèmic 

a l’hora d’afirmar que un dels factors clau per poder incre-

mentar la competitivitat de les empreses és la formació del 

capital humà (Monreal, 2004; Jeon i Kim, 2012). Però sovint el 

que pot semblar una obvietat en entorns acadèmics contrasta 

amb una realitat notablement diferent, en què la formació del 

capital humà no és aparentment una prioritat. Ens cal, per 
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salariat, ja que eren societats donades d’alta per autònoms, i 

el 29,5% (921.000 companyies) tenia entre un i dos treballa-

dors, mentre que les empreses amb 20 o més treballadors 

només eren 60.170 (el que significa l’1,9% del total). D’acord 

amb els càlculs d’Eurostat, a Espanya, l’any 2014 el nombre 

mitjà de treballadors era de 4,7 treballadors per empresa. 

Aquesta xifra només és menor a Itàlia (4 treballadors) i dista 

significativament de la dimensió empresarial de França (5,7 

empleats), el Regne Unit (11 treballadors) i Alemanya (11,7 

assalariats).

Pel que fa al nivell formatiu dels treballadors, el cas espanyol 

té una singularitat en la distribució dels nivells formatius entre 

la població. Concretament, en el gràfic 1 s’observa com un 

dels principals problemes del capital humà a Espanya és la 

manca de professionals amb formació mitjana, ja que sola-

ment un 22% de la població adulta té estudis d’educació se-

cundària i/o postsecundària no superior, mentre que en el 

nostre entorn aquest percentatge és de més del doble, un 

48% (MECD, 2013). El repte de la capacitació del capital 

humà a Espanya és millorar la capacitació del 46% de la po-

blació que solament disposa d’estudis primaris. 

Aquest gap tan important en el nivell d’estudis secundaris en-

tre Espanya i els països del seu entorn (UE-21) es deu princi-

palment a dues raons: 1) l’alt índex de fracàs escolar en la 

secundària, que implica l’abandonament de la formació tant 

professional com a nivell general, i 2) la baixa reputació que 

històricament han tingut els estudis professionals en el nostre 

sistema educatiu (Ministeri d’Educació, 2013). 

Finalment, pel que fa a la contractació, amb les dades del Servei 

Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), el 2015 només el 8,1% dels 

contractes registrats van ser indefinits. Ens trobem, per tant, 

amb una estructura empresarial formada per microempreses, 

amb una gran part del seu capital humà sense formació i con-

tractat temporalment. És a dir, que el perfil majoritari del teixit 

empresarial es correspon amb empreses les característiques 

de les quals fan que la probabilitat de formar els seus treballa-

dors sigui reduïda. Així, per exemple, el 46,7% de les empreses 

espanyoles que tenen entre 1 i 4 treballadors no han proporci-

onat formació als seus treballadors, d’acord amb l’Enquesta de 

formació en el treball de la Fundación Tripartita (2012). 

Però, quines són les raons que addueixen les empreses per 

no formar els seus empleats? Els principals motius són: 1) 

considerar el nivell de formació preexistent dels seus treballa-

dors com a adequat; 2) l’elevada càrrega de treball i l’escàs 

temps disponible dels treballadors, la qual cosa fa que no tin-

guin temps per formar-se, i 3) el fet de no poder prescindir 

dels treballadors perquè assisteixin a cursos de formació. 

Què ha passat amb la inversió en formació per 

part de les empreses en els darrers 10 anys?

Tot i les difícils condicions que reunia l’empresa catalana i es-

panyola per poder formar els seus treballadors, fins als anys 

2007-2008 hi va haver un major interès per la formació en el 

lloc de treball. Aquest interès s’ha posat de manifest en l’in-

crement de la inversió, pública i privada, en la millora de la 

qualificació del capital humà (Pineda, 2007). En el període 

2004-2008 van augmentar significativament i sostingudament 

el nombre d’empreses que oferien formació als seus treballa-

dors, així com el pes específic del cost de la formació contí-

nua en el cost total del treball. Aquest increment de la inversió 

era el reflex de la importància que s’atorgava a la formació i al 

reciclatge de les persones com a factor clau per incrementar 

la productivitat del factor treball. 

Però amb l’arribada de la crisi, l’any 2008, aquesta situació va 

canviar substancialment. D’una banda es destrueix ocupació 

i, d’altra, la despesa en formació per empleat es redueix. A 

Gràfic 1. Nivell de formació de la població adulta 

(25-64 anys). Espanya i UE-21. Any 2011

Font: Indicadors de l’OCDE 
inclosos a MECD (2013).
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continuació proposem analitzar i explorar com ha estat aques-

ta evolució amb detall, així com l’estratègia que han seguit les 

empreses espanyoles a l’hora de compatibilitzar dues neces-

sitats sovint percebudes com a contradictòries però d’imperi-

osa prioritat per a la millora de la productivitat: reduir els cos-

tos, entre aquests, els de personal i, alhora, invertir en la mi-

llora del capital humà. 

Per poder analitzar aquesta transformació utilitzarem una 

mostra en secció transversal per als anys 2006, 2010 i 2014 

de 2.132 empreses manufactureres espanyoles de l’Enques-

ta d’Estratègies Empresarials (ESEE), duta a terme per la 

Fundación Empresa Pública (FUNEP). La població de referèn-

cia de l’ESEE són les empreses amb 10 o més empleats de-

dicats a una de les activitats corresponents a les divisions de 

10 a 33 de la CNAE-2009.

Aquesta enquesta és un panel no balancejat que abasta el 

període 1990-2014 i recull informació sobre les decisions es-

tratègiques i el comportament de les empreses. Cada quatre 

anys les empreses responen un qüestionari complet on es 

pregunta quin tipus de formació ofereixen als seus empleats, 

els costos de personal, les indemnitzacions per acomiada-

ment i la despesa en formació que realitzen, entre d’altres 

qüestions. D’altra banda, hi ha un qüestionari reduït per a la 

resta dels anys. Per al nostre estudi, partirem de les dades del 

qüestionari complet corresponents al darrer any disponible 

abans de la crisi (2006) i analitzarem l’evolució posterior 

d’acord amb les dades corresponents als anys 2010, mo-

ment de crisi acusada, i 2014, en què comencen a manifes-

tar-se certs indicadors de recuperació econòmica. 

Els costos de personal i la inversió en formació 

han evolucionat paral·lelament?

Iniciem la nostra anàlisi observant què ha succeït amb la inver-

sió en formació a l’empresa en aquest període (vegeu el gràfic 

2). S’observa que la inversió mitjana en formació per part de 

l’empresa industrial espanyola es redueix en un 22,2%, entre 

els anys 2006 i 2010, i que es torna a recuperar en un 19,9% 

l’any 2014. Malgrat que aquesta recuperació és substancial, 

la mitjana d’inversió en formació per part de les empreses 

l’any 2014 era el 93,3% del que s’invertia a l’any 2006. 

Per contextualitzar aquesta reducció global de les inversions 

en formació per part de les empreses, passem a analitzar què 

ha succeït amb la despesa mitjana de personal de les empre-

ses industrials en aquest període, ja que les inversions en for-

mació hi estan incloses. El nostre objectiu és saber si la dismi-

nució dels costos de formació és proporcional a la reducció 

de despeses de personal o, per contra, la formació és un dels 

apartats que experimenta una reducció més gran. Amb l’ob-

jectiu d’evitar l’efecte que poden exercir les indemnitzacions 

per acomiadament sobre el total de despeses de personal, 

tan importants en períodes de crisi en què es produeix una 

destrucció substancial de llocs de treball, excloem les indem-

nitzacions del total de despeses. Al gràfic 3 es pot apreciar 

una fortíssima caiguda d’aquesta despesa en el període 

2006-2010, que va disminuir gairebé un 40%, si bé es va re-

Gràfic 2. Evolució de la inversió mitjana  

en formació de les empreses

Gràfic 3. Evolució de la mitjana de despesa  

de personal menys indemnitzacions
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aparentment positiva d’aquesta ràtio en el període inicial de la 

crisi probablement és fruit de la destrucció més elevada de 

llocs de treball de caràcter temporal a les empreses de major 

dimensió, en què la inversió en formació és encara proporcio-

nalment més reduïda. 

La proporció d’inversió en formació  

és homogènia entre les diferents empreses?

La proporció d’inversió en formació no és homogènia entre 

les diferents empreses, i s’observa una clara correlació entre 

grandària i pes relatiu de la despesa en formació. D’aquesta 

manera, a les empreses més petites, fins a 50 treballadors, el 

pes de la formació sobre els costos de personal està al voltant 

del 0,25% en els millors anys. Si mirem les dues categories 

que recullen les empreses mitjanes, de 51 a 200 treballadors, 

el pes de la formació pot arribar al 0,35%. Finalment, a les 

empreses grans, la formació pot suposar fins a un 0,89% de 

les despeses de personal. Cal remarcar, però, que aquesta 

darrera dada sobresurt absolutament de la mitjana i caldrà 

analitzar a quines causes respon. 

Si analitzem l’evolució d’aquesta ràtio durant el període esmen-

tat i tenint en compte la grandària de l’empresa, constatem 

que, llevat del cas de les empreses de més de 500 treballadors, 

la crisi ha suposat una disminució de la inversió en formació en 

relació amb el volum total de despeses de personal, que en el 

cas de les empreses de menys de 20 treballadors és especial-

cuperar el 2014, fins a situar-se de nou en nivells lleugerament 

per sota del volum de despesa del 2006.

Per tant, malgrat la caiguda de la despesa mitjana en formació 

de les empreses industrials, aquesta disminució ha estat inferior 

a la que s’ha produït en les despeses globals de personal (exclo-

ses les indemnitzacions). Així, si bé la proporció de la inversió en 

formació en relació amb la despesa de personal el 2006 repre-

sentava el 0,43%, el 2010 va augmentar fins al 0,62%, i es va 

reduir de nou al 0,43% el 2014 (vegeu el gràfic 4). 

Aquestes dades ens posen de manifest, en primer lloc, el min-

so pes relatiu que representa la inversió en formació sobre el 

global de costos de personal. I, en segon lloc, que l’evolució 

Gràfic 4. Ràtio de la Inversió en formació/
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ment rellevant, i se situa en nivells tan minsos com el 0,08%. El 

2014 aquesta ràtio va presentar un comportament millor, amb 

una recuperació de la proporció de la inversió en formació, mal-

grat que en cap cas es va arribar als nivells previs a la crisi. 

En quin tipus de formació inverteixen  

les empreses?

Una vegada analitzada de manera agregada com ha estat 

l’evolució de les despeses en formació en funció de la grandària 

de l’empresa, el pas següent és aprofundir una mica més en si 

aquesta evolució ha estat homogènia per a tot tipus de forma-

ció o, si per contra, varia en funció de l’objectiu de la formació. 

L’ESEE classifica la despesa de les empreses en cinc tipologies 

diferents de formació: idiomes, tècnica i enginyeria, informàtica 

i TIC, vendes i màrqueting, i altres temàtiques. 

Tal com es pot observar al quadre 1, al llarg d’aquests anys hi 

ha hagut algunes variacions en la importància relativa de ca-

dascuna de les tipologies de formació, i es constata, a més, 

que les respostes relatives a “altres temàtiques” creix signifi-

cativament en aquest període, fins a arribar a representar el 

43,5% a final, sense que sigui possible disposar d’informació 

addicional sobre aquesta qüestió. En termes globals, el 2014 

les empreses industrials van formar sobretot en enginyeria i 

tecnologia (27% de la inversió) i idiomes (18,2%), mentre que 

la formació en informàtica i tecnologies de la informació i la 

comunicació –TIC– (6,2%) i vendes i màrqueting (5%) va ser 

més aviat residual.

Al llarg del període objecte d’estudi el percentatge destinat a la 

formació en idiomes es manté bastant estable, si bé mostra 

una lleugera tendència a la baixa (passant del 20,2% el 2006, 

al 19,9% el 2010, i finalment al 18,2% el 2014). La formació en 

enginyeria es redueix el 2010 en 5 punts percentuals però tor-

na a créixer 3,4 punts l’any 2014, i representa la partida d’in-

versió en formació més important de les empreses industrials. 

El pes relatiu de la formació destinada a capacitar el personal 

en l’ús d’eines informàtiques i de les TIC en general va créixer 

2,5 punts percentuals el 2010 per reduir-se a menys de la mei-

tat el 2014 (6,2%). Finalment, remarcar que la formació adre-

çada a millorar la capacitació del personal en tasques relatives 

al màrqueting i les vendes evidencia una tendència a la baixa, 

amb una reducció del 48,4% en el conjunt del període. 

D’igual manera que el percentatge d’inversió en formació en 

relació amb la despesa total és diferent en funció de la gran-

dària de l’empresa, cal analitzar si la tipologia de la formació 

que les empreses destinen al seu personal es veu afectada 

per aquesta variable, així com si s’ha modificat al llarg dels vuit 

anys, de canvi de cicle econòmic, analitzats.

Com s’ha transformat la inversió en formació?

En aquest apartat es presenta com la crisi ha transformat l’es-

tructura de formació en l’empresa en funció de la seva grandà-

ria. En el gràfic 6 s’observa que les empreses més petites, de 

menys de 20 treballadors, han transformat radicalment la seva 

despesa en formació. L’any 2006 gastaven el 87% del seu 

pressupost en altres temàtiques, mentre que destinaven un es-

càs 5% a la capacitació dels treballadors en idiomes o a infor-

màtica i TIC (4%) i pràcticament havien abandonat les formaci-

ons de caràcter tècnic i d’enginyeria (2%), així com de vendes i 

màrqueting (1%). Els gràfics del 2010 i 2014 mostren que la 

partida relativa a altres formacions es redueix pràcticament a la 

meitat i que la resta de la inversió en formació es distribueix de 

manera molt més equilibrada entre les diferents tipologies de 

formacions. La tipologia de formació que experimenta un crei-

xement més elevat és la relativa a la informàtica i les TIC, que el 

2014 va suposar un 22% de la inversió en formació de les peti-

tes empreses. La capacitació dels treballadors en idiomes tam-

bé creix de manera rellevant, representant en aquests dos pe-

ríodes un 13% del total de la inversió en formació. Així mateix, 

la despesa relativa a les vendes i el màrqueting creix 8 punts 

percentuals en aquest període fins arribar al 9%. La formació 

en aspectes tècnics i d’enginyeria creix de manera sobtada el 

2010, fins el 19%, per passar a ser del 7% el 2014, xifra, tan-

mateix, elevada en relació amb la del 2010 (2%).

 Idiomes Enginyeria  Informàtica i TIC Altres temàtiques Vendes i màrqueting TOTAL

2006 20,2% 28,6% 10,5% 31,0% 9,7% 100,0%

2010 19,9% 23,6% 13,0% 36,5% 7,0% 100,0%

2014 18,2% 27,0% 6,2% 43,5% 5,0% 100,0%

Quadre 1. Despesa per tipus de formació. Anys 2006-2010-2014

Font: Elaboració pròpia a partir d’ESEE.
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Les empreses que tenen entre 21 i 50 treballadors (vegeu el 

gràfic 7) han seguit una evolució similar a les més petites, i han 

passat de destinar majoritàriament els recursos a una forma-

ció poc específica l’any 2006 a invertir-los en formacions més 

específiques en anys posteriors. Concretament, el pes de les 

altres temàtiques ha passat del 71% el 2006 al 36% els anys 

2010 i 2014. En canvi, la inversió en idiomes ha passat de 

l’11% el 2006 al 25% el 2014. La formació en informàtica i TIC 

s’ha duplicat en els darrers 8 anys, del 7% al 14% de les in-

versions en formació.

Les empreses mitjanes, és a dir, les que tenen entre 51 i 200 

empleats (vegeu els gràfics 8 i 9) són les que s’han mantin-

gut més estables en la inversió en millora del capital humà i 

en la distribució dels recursos invertits en les diferents tipo-

logies de formació. És evident que la realitat d’una compa-

nyia que té una plantilla entre 50 i 200 empleats és molt di-

ferent de la de les petites empreses de menys de 20 treba-

lladors. Aspectes com la capacitat per substituir puntual-

ment el treballador que assisteix a una formació, els incen-

tius que l’empresa pot oferir per una millor qualificació, la 

possibilitat d’oferir una carrera professional, entre d’altres, 

fan que les companyies mitjanes hagin mantingut força esta-

bles les inversions en formació. 

Finalment, analitzem el comportament de les empreses de 

major dimensió, que en el nostre cas considerem que són 

les de més de 200 treballadors (vegeu els gràfics 10 i 11). 

Com en el cas anterior, la distribució de la despesa s’ha 

mantingut bastant constant. Els canvis més destacats són: 

la reducció de la formació en vendes i màrqueting, que ha 

passat en les dues categories del 10% al 6% del total invertit 

en formació; la reducció de les despeses en informàtica i 

TIC, que han passat del voltant del 10% al voltant del 5%, i 

un manteniment del pes de les formacions en idiomes i en 

enginyeria i tècnica. Pel que fa a la formació en altres temà-

tiques, que va créixer del 29-30% al 43-44%, caldrà apro-

fundir en l’estudi sobre quines tipologies de formació hi es-

tan incloses, actualment no hi ha informació detallada en 

l’enquesta. 

Algunes conclusions que podem  

extreure de les dades

Una primera conclusió que podem extreure d’aquest estudi 

és que gran part de les empreses, davant la percepció d’es-

tar immerses en un període de crisi econòmica, redueixen 

ràpidament les despeses associades a la formació dels seus 

empleats. D’aquesta manera, els recursos destinats a la mi-

llora de la capacitació del seu capital humà es van reduir en 

Gràfic 6. Distribució de la inversió en formació. 
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Gràfic 7. Distribució de la inversió en formació. 
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Gràfic 8. Distribució de la inversió en formació.  

De 51 a 100 empleats

Gràfic 10. Distribució de la inversió en formació. 

De 201 a 500 empleats

Gràfic 9. Distribució de la inversió en formació. 

De 101 a 200 empleats

Gràfic 11. Distribució de la inversió en formació. 
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un 22,2% en el període 2006-2010. Aquesta reducció ha 

estat menys dràstica que el reajustament dels costos de 

personal, ja que en el mateix període els costos de personal 

menys indemnitzacions per ocupat s’han reduït en prop 

d’un 40%. 

Una segona conclusió que s’extreu d’analitzar les dades és 

que el pes de la formació en el global dels costos de personal 

varia en funció de la dimensió, establint-se una relació positiva 

entre nombre de treballadors i el percentatge de la formació 

en el total de costos de personal. En aquest sentit s’observen 

realitats absolutament diferents: a una banda, les grans em-

preses on la formació en el lloc de treball està absolutament 

incorporada, i a l’altra, les petites empreses on la formació en 

períodes de crisi severa passa a ser testimonial. 

En conseqüència, la disminució de les despeses de formació 

no ha estat homogènia per a tot tipus d’empreses; al contrari, 

els resultats mostren que davant la percepció de crisi econò-

mica s’han donat tres estratègies diferents en la formació en 

l’empresa, en funció de la grandària de l’organització:

(1) Petites empreses (fins a 50 treballadors). Són les que més 

han reduït la seva despesa en formació, però alhora són les 

que han reestructurat més profundament la despesa en for-

mació, passant d’una formació en altres temàtiques (87% del 

total a l’any 2006) a una formació en idiomes, en enginyeria i 

tecnologia, en màrqueting i vendes i en informàtica i TIC.

(2) Empreses mitjanes (de 50 a 200 treballadors). Han reduït 

moderadament la seva inversió en formació, però no han re-

estructurat substancialment el catàleg formatiu ofert als seus 

empleats.

(3) Grans empreses (més de 200 treballadors). Són les orga-

nitzacions amb més tradició en la formació dels seus emple-

ats i han reduït globalment la seva despesa en formació. En 

aquest cas, encara que la reducció ha estat important no ha 

alterat substancialment la distribució de la despesa entre les 

diferents tipologies de formació.

Finalment, les empreses petites i mitjanes han reestructurat 

els seus costos de formació cap a una major orientació a fac-

tors relacionats amb la comercialització, la tecnologia i l’ex-

portació. Un exemple d’això és l’increment en la despesa en 

la formació en idiomes, enginyeria, informàtica o màrqueting.

La inversió en el lloc de treball:  

algunes reflexions finals

Considerem que el conjunt d’accions formatives desenvolu-

pat per les empreses, els treballadors o les corresponents 

organitzacions laborals representatives ha d’anar adreçat a la 

millora de les competències professionals i de la qualificació 

dels treballadors i treballadores en actiu, permetent que 

aquests puguin fer front a les necessitats d’aquesta realitat 

laboral canviant, digitalitzada i global (Castells, 2003). De fet, 

la majoria dels autors (entre ells Piore i Sabel, 1984 i Pfeffer, 

1998) afirmen que la manera més eficient d’augmentar la fle-

xibilitat de les empreses és mitjançant les innovacions organit-

zatives centrades en el treballador, intensives en formació i 

potenciadores de la productivitat, que originen, en els treba-

lladors, una sensació de seguretat i de pertinença a un equip 

(Carnoy, 2001). En definitiva, els increments de la productivi-

tat no depenen exclusivament de la inversió en tecnologia 

sinó que requereixen simultàniament de canvis organitzatius i 

de recursos humans qualificats per poder extreure’n o aprofi-

tar tot el seu potencial (Brynjolfsson i Hitt, 2003).

Així doncs, la importància de l’aprenentatge es deu principal-

ment a la necessitat de les organitzacions de donar resposta 

a canvis ràpids i continus en l’entorn extern de l’organització 

(Coetzer i Perry, 2008). D’altra banda, la necessitat de forma-

ció dels empleats requereix un ambient d’aprenentatge que 

permeti progressar professionalment i, al mateix temps, ad-

quirir noves habilitats i competències, tant genèriques com 

específiques (Fan Wei, 2010). L’entorn formatiu que facilita la 

vinculació de manera directa amb l’experiència laboral real és 

la formació en el lloc de treball (Batalla-Busquets i Pacheco-

Bernal, 2013).

Aquesta flexibilització de les relacions de treball, ja sigui volun-

tàriament o per imposició, exigeix l’obertura a la innovació 

com un valor essencial en l’empresa, així com un procés con-

tinu de reciclatge professional. Aquest tractament constant 

dels coneixements, l’actualització de coneixements i l’apre-

nentatge continu reafavoreix l’ús de la formació contínua en el 

lloc de treball com a metodologia fonamental que garanteix la 

perfecta simbiosi entre el treball i la formació (Batalla-Busquets 

et al., 2010).

Tal com hem vist a l’inici d’aquest article, el teixit empresarial 

espanyol no reuneix els requisits que faciliten la formació en el 

lloc de treball i cal, per tant, la implicació del sector públic en 
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la promoció i en el finançament d’activitats formatives, espe-

cialment en les empreses de menor dimensió. 

En aquest sentit i en relació amb la inversió pública, a part de 

l’increment de fons destinats a la formació contínua en els 

darrers anys, és remarcable la modificació en l’estructura de 

la mateixa. Així, entre altres aspectes, destaca l’impuls a la 

formació de demanda que va suposar l’entrada en vigor del 

Reial decret 395/2007, en el qual s’atribueix la responsabilitat 

de la formació dels treballadors a les mateixes empreses. 

Aquests fons estan administrats per la Fundación Tripartita. 

Aquesta modalitat de formació constitueix una manera més 

flexible i eficaç de respondre a la diversitat i canvi freqüent de 

les necessitats formatives dels treballadors. D’aquesta mane-

ra, en el període 2006-2012, la taxa d’empreses que s’ha be-

neficiat d’aquests fons ha passat del 5,8% al 31,1% 

(Fundación Tripartita, 2012).

No obstant això, es constata que una part substancial dels 

fons que l’Administració posa a disposició de les empreses 

per finançar la formació dels seus treballadors no s’acaba uti-

litzant. Així, l’any 2012, del total de fons disponibles per a 

aquest tipus de formació, les empreses espanyoles en van 

emprar únicament poc més d’un 30% (Fundación Tripartita, 

2012). A més, les pimes troben excessives dificultats per po-

der gestionar de manera àgil l’ús d’aquests fons. 

Referències
Barron, J. M.; Black, D. A., Loewenstein, M. A. (1989). “Employer 

Size: The Implications for Search, Training, Capital Investment, 

Starting Wages and, Wage Growth”, Journal of Labor Economics, 

5(1):76-89.

Batalla-Busquets, J. M., Martínez-Argüelles, M. J., Vilaseca, J. 

(2010). “La decisión empresarial de invertir en la mejora de la forma-

ción de los trabajadores: factores determinantes para el tejido empre-

sarial catalán”, Regional and Sectoral Economic Studies, 10(3):93-

116.

Batalla-Busquets, J. M., Pacheco-Bernal, M. C. (2013). “On-the-

job e-learning: workers’ attitudes and perceptions”. International 

Review of Research in Open and Distance Learning, 14(1):40-64.

Bishop, J. (1996). “What we know about employer-provider training: 

A review of literature”, Center for Advanced Human Resources 

Studies, Working Paper Series 96-09, NY: Cornell University, Ithaca.

Brynjolfsson, E., Hitt, L. (2003). “Computing Productivity: Firm-Level 

Evidence,” The Review of Economics and Statistics, MIT Press, 

85(4):793-808.

Carnoy, M. (2001). El trabajo flexible en la era de la información. 

Madrid: Alianza Editorial.

Castells, M. (2003). La era de la información: Economía, sociedad y 

cultura, (vol. 1) La sociedad en red. (2a. edició) Alianza Editorial. 

Madrid.

Coetzer, A., Perry, M. (2008). “Factors influencing employee learning 

in small businesses”. Education + Training, 50(8):648-660.

Directorio Central de Empresas (DIRCE) (2014). Estructura y dina-

mismo del tejido empresarial en España. Instituto Nacional de 

Estadística. Notas de Prensa. Disponible a: http://www.ine.es/pren-

sa/np858.pdf.

Fan, C. S., Wei, X. (2010). “Training and worker effort: a signalling 

perspective”. The Canadian journal of economics, 43(2):604-621. 

Fundación Tripartita (2012). Memoria 2012. Edición única digital 

disponible a: http://www.fundaciontripartita.org/Observatorio/Pages/

Encuesta_empresas.aspx. Fundación Tripartita para la Formación en 

el Empleo.

Harris, R. (1999). “The determinants of work-related training in Britain 

in 1995 and the implications of employer size”, Applied Economics, 

31:451-463.

Lynch, L. (1994). Training and the private sector. International com-

parisons. Londres: The University of Chicago Press.

Lynch, L., Black, S. (1995). “Beyond the incidence of training: 

Evidence from a national employers survey”, National Bureau of 

Economic Research. Working paper, núm. 5231, Cambridge.

Jeon, K. S., Kim, K. N. (2012). How do organizational and task fac-

tors influence informal learning in the workplace? Human Resource 

Development International, 15(2):209-226.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) (2013). 

Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2013. Informe 

español. 

Monreal, J. (Coordinador) (2004). Formación y cultura empresarial 

en la empresa española. Ed. Thomson Civitas. Madrid.

Oosterbeek, H. (1996). “A Decomposition of Training Probabilities”, 

Applied Economics, 28:799-805. 

Pfeffer, J. (1998). The Human Equation: Building Profits by Putting 

People First. Harvard Business School Press. Cambridge.

Pineda Herrero, P. (2007). La formación continua en España: 

Balance y retos de futuro. RELIEVE, 13 (1):43-65. 

Piore, M., Sabel, C. (1984). The Second Industrial Divide. Basic 

Books. New York. 

Servicio Público de Empleo (SEPE) (2016). Resumen de Datos 

Estadísticos. Disponible a: https://www.sepe.es/contenidos/que_es_

el_sepe/estadisticas/datos_avance/contratos/index.html



7 0  •  R e v i s t a  E c o n ò m i c a  d e  C a t a l u n y a

pel Ministeri de Treball, a través de l’Instituto Nacional de 

Empleo (INEM)1, si bé els governs autonòmics també hi tenien 

responsabilitats de gestió. La formació per als ocupats va co-

mençar el 1993, quan la Fundació per a la Formació Contínua 

(FORCEM) es va crear com a resultat del primer Acord nacio-

nal de formació contínua entre els agents socials. La Fundació 

es finançava majoritàriament amb fons públics del Ministeri de 

Treball encara que tenia òrgans bipartits de gestió (amb la 

presència de les organitzacions empresarials i els sindicats 

majoritaris). El 2004, la FORCEM va ser reemplaçada per la 

Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, que va 

passar a ser dirigida pels agents socials indicats anteriorment 

i el Ministeri de Treball (a través del SEPE).

La divisió va acabar el 2007, amb la promulgació del Reial 

decret 395/2007, que va fusionar tots dos sistemes i va esta-

blir les seves característiques principals. A més, determinades 

ordres ministerials i resolucions van desenvolupar el Reial de-

cret. Així, l’Ordre TAS/2307/2007 va determinar les caracte-

rístiques del que es van anomenar activitats de formació de 

demanda (principalment formació en l’àmbit de l’empresa), 

mentre que l’Ordre TAS/718/2008 va regular les activitats 

d’oferta (plans sectorials i intersectorials promoguts pels 

agents socials, amb fons públics, per formar individus ocu-

1 L’Instituto Nacional de Empleo (INEM) passa a denominar-se 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el 2003.

a formació dels ocupats i aturats, així com la for-

mació professional reglada, ha constituït un siste-

ma unificat d’educació i formació professional des 

de la Llei orgànica general del sistema educatiu de 

1990. Malgrat això, a la pràctica, el sistema de formació (que 

inclou la formació dels ocupats i desocupats) constitueix un 

sistema independent de l’estructura de la formació professional 

reglada (centrada en els joves estudiants a l’escola), amb algu-

nes excepcions, com ara els Centres de Referència Nacional i 

els Centres Integrats (Escardíbul i Oroval, 2010). La finalització 

de la formació professional condueix a títols de formació pro-

fessional, mentre que els cursos de formació ocupacional i con-

tínua poden donar lloc a certificats de professionalitat. Ambdu-

es titulacions estan vinculades mitjançant el Catàleg Nacional 

de Qualificacions Professionals.

La formació per a ocupats i aturats va sorgir de manera inde-

pendent. Quan es va crear el sistema de formació, la dècada 

de 1980, la formació dels aturats (anomenada formació ocu-

pacional) va ser creada (i desenvolupada la dècada següent) 
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pats i en atur sense la participació de les empreses). A més, hi 

havia altres programes de formació específics (per a treballadors 

autònoms, programes de formació i ocupació, etc.).

Val a dir que el sistema de formació s’adreça a un nombre impor-

tant d’individus. Com es mostra al gràfic 1, el 2014 el sistema de 

formació estatal tenia 3,67 milions de participants (un 16% de la 

població activa total). La majoria dels individus en formació parti-

cipen en activitats formatives de demanda (organitzades per les 

empreses). Així, els participants en aquest tipus de formació són 

3,29 milions (el 20% del total d’ocupats). Durant la darrera dèca-

da, s’ha més que quadruplicat el nombre d’empleats formats per 

les empreses. Pel que fa a les activitats d’oferta (no organitzada 

per les empreses), tradicionalment han tingut més participants 

entre els ocupats. No obstant això, des de la recent crisi econò-

mica el nombre de participants ocupats i desocupats s’ha igualat 

(al voltant de 200.000 participants de cada col·lectiu).

El 2015 el Govern va aprovar una nova regulació. Així, a la 

secció següent s’explica el sistema actual de formació. Amb 

posterioritat, se’n descriu el sistema de finançament. Després, 

s’exposa el cas específic de Catalunya. Un apartat final con-

clou i valora el sistema existent.

1. El sistema de formació a partir  

de la nova regulació de 2015

El 2015 es va aprovar la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per 

la qual es regula el sistema de formació professional per a 

l’ocupació en l’àmbit laboral, que va establir canvis importants 

en el sistema de formació i el seu finançament. Pel que fa a les 

activitats de formació, se n’estableix una nova classificació: 

Formació programada per les empreses per als seus treba-

lladors. És la formació coneguda anteriorment com a forma-

ció de demanda, si bé ara no inclou els permisos individuals 

de formació en aquest concepte (com sí hi eren en l’anterior 

normativa). Així mateix, s’estableix que la durada dels cursos 

sigui, com a mínim, de dues hores (anteriorment n’eren sis).

Oferta formativa de les administracions laborals competents 

per a treballadors ocupats, constituïda pels programes de for-

mació sectorials i els programes de formació transversals (an-

teriorment intersectorials), així com els programes de qualifi-

cació i reconeixement professional.

L’oferta formativa de les administracions competents per a 

treballadors aturats. Aquest tipus de formació, conjuntament 

amb l’anterior, formava part de la denominada formació 

d’oferta en l’anterior normativa.

Altres iniciatives de formació professional per a l’ocupació: 

permisos individuals de formació, formació en alternança amb 

l’ocupació, formació dels empleats públics, cursos per obte-

nir certificats de professionalitat, formació per a persones en 

privació de llibertat i dels militars.

La nova regulació (Llei 30/2015) conté diversos factors a fi 

d’augmentar la transparència del sistema2. En primer lloc, s’es-

tableix, com a regla general, per rebre fons públics per a la 

formació, la licitació oberta a tots els proveïdors de formació 

acreditats. Aquest sistema de licitació s’havia introduït gradual-

ment en les convocatòries de subvencions, però en aquesta 

nova regulació s’estableix com a norma general. En aquest 

context, la nova Llei impedeix que les organitzacions empresa-

rials i sindicals siguin jutge i part, és a dir, puguin decidir qui pot 

proporcionar la formació i, al mateix temps, esdevenir proveï-

dors de formació. Amb la nova normativa han de ser capaços 

de participar en el disseny, la programació i la difusió de la for-

mació (com abans), a través de la seva participació en diferents 

organitzacions vinculades amb la formació (com el Consejo 

General del Sistema Nacional de Empleo, la Fundación Tripartita 

i les estructures paritàries constituïdes en l’àmbit de la negoci-

ació col·lectiva). No obstant això, han de participar en licitaci-

2 Aquesta Llei consolida la normativa establerta, prèviament, pel 

Reial decret llei 4/2015, de 22 de març, per a la reforma urgent del 

sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit 

laboral. 
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Gràfic 1. Participants en el sistema de formació: 

2004-2014
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ons competitives per proporcionar la formació com la resta de 

les organitzacions de formació. De fet, les fundacions associa-

des als sindicats i les organitzacions empresarials són les enti-

tats permeses a participar-hi. Per tant, participen en la configu-

ració del sistema com a agents socials, però si volen proporci-

onar formació han de competir pels recursos, com a centres de 

formació, amb la resta de proveïdors.

En segon lloc, les empreses de formació no poden utilitzar la 

contractació externa per proporcionar formació (només poden 

contractar formadors). D’aquesta manera, l’organització que 

rep fons d’una convocatòria oberta ha de proporcionar la for-

mació. Les organitzacions que poden proporcionar la formació 

són les següents: les administracions públiques competents en 

matèria de formació, mitjançant els seus propis centres o amb 

convenis amb organismes públics o empreses certificades per 

proporcionar formació, centres públics i privats que han estat 

acreditats per l’Administració pública apropiada per proporcio-

nar formació, i les empreses que formen els seus propis emple-

ats o aturats amb compromís de contractar-los (les empreses 

poden proporcionar la formació en les seves pròpies instal-

lacions o a través de proveïdors externs).

Finalment, la Llei 30/2015 limita la provisió de fons que les 

administracions públiques poden donar amb antelació a l’inici 

de les activitats de formació als centres que la proporcionen. 

Aquesta quantitat no ha d’excedir el 25% del total concedit. 

De la mateixa manera, un 35% addicional pot ser pagat un 

cop s’ha iniciat l’activitat de formació. Per tant, almenys el 

40% de l’import concedit es donarà un cop que l’activitat de 

formació ha acabat. Anteriorment, el finançament avançat po-

dia cobrir fins al 100% dels costos totals.

La Llei 30/2015 també considera tres aspectes rellevants re-

centment regulats. El primer assenyala que les administracions 

del treball poden proporcionar un “xec de formació”, a fi de fi-

nançar la formació com una alternativa a les convocatòries 

tradicionals mitjançant un sistema de subsidis. Aquest xec ha 

de donar més poder als individus, ja que tindran la capacitat 

de triar el centre on volen rebre la formació (a partir de la llista 

de centres acreditats per l’Autoritat laboral). Això va ser consi-

derat anteriorment en la reforma laboral de 2012 (Reial decret 

llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la refor-

ma del mercat laboral) i la norma de 2015 (Reial decret legisla-

tiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei d’ocupació), però encara no ha estat implementat.

El segon aspecte rellevant de la nova norma consisteix a rati-

ficar el que ja s’havia previst a la reforma laboral de 2012 so-

bre l’establiment del dret de tots els treballadors, amb com a 

mínim un any d’antiguitat, de vint hores de formació pagades 

per any. La formació ha d’estar vinculada a l’activitat de l’em-

presa, i la llicència anual es podrà acumular durant un període 

de fins a cinc anys. Finalment, s’assenyala que el sistema de 

formació ha de tenir un sistema integrat d’informació per se-

guir tota la formació que cada individu ha rebut durant la seva 

carrera professional. Aquesta informació ha de ser inclosa en 

un compte personal vinculat a la informació de l’individu regis-

trat per l’Administració de la Seguretat Social.

2. Formació per a l’ocupació:  

el sistema actual de finançament 

Com en períodes anteriors, els recursos per a la formació pro-

venen de tres fonts: la quota de formació que paguen les em-

preses i els treballadors, el Fons Social Europeu, i altres recur-

sos subministrats pel SEPE del pressupost nacional. A més, 

els governs autonòmics poden aportar fons per a les activitats 

de formació en les seves pròpies comunitats. La nova regula-

ció de 2015 (Llei 30/2015) consolida l’estructura financera 

que es descriu en aquesta secció.

Pel que fa a la taxa de formació, el Tresor Públic recapta una 

taxa pagada per les empreses i els treballadors. La taxa consis-

teix en el 0,7% del salari brut: les empreses paguen un 0,6%, 

mentre que un 0,1% és cobert pels empleats. El 1993, el 0,1% 

de la quota de formació es va destinar a la formació d’aturats i el 

0,6% a la formació per a ocupats. No obstant això, aquests per-

centatges s’han anat atansant a la paritat, que s’aconsegueix 

l’any 1997. A més, la reforma laboral de 2011 (Reial decret llei 

3/2011, de 18 de febrer, de mesures urgents per a la millora de 

l’ocupabilitat i la reforma de les polítiques actives d’ocupació) 

estableix que el SEPE ha de crear un fons per al desenvolupa-

ment de les polítiques de formació, amb recursos excedents que 

puguin existir d’anys anteriors. Per exemple, l’any 2016 s’incor-

poren 32 milions corresponents a recursos no utilitzats el 2015.

Com mostra la Fundación Tripartita (2014), els recursos finan-

cers per a la formació professional per a l’ocupació van ser de 

1.922 milions d’euros el 2014. La quota de formació va as-

cendir a 1.778 milions d’euros (92,5% del total de recursos), 

la dotació del Fons Social Europeu va ser de 100 milions 

(5,2%), i els altres recursos del pressupost nacional van repre-

sentar 45 milions (2,3%). El gràfic 2 mostra l’evolució dels fons 
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de formació. Com es pot observar, la major part dels recursos 

provenen sempre de la quota de formació (al voltant del 90%, 

des de 2012, després de l’enorme disminució de la quantitat 

de recursos provinents de l’Estat a causa de la crisi econòmi-

ca). El percentatge dels recursos del Fons Social Europeu és 

força reduït en comparació amb períodes anteriors (abans de 

la incorporació dels països de l’Est a la Unió Europea).

El procediment de la distribució dels recursos financers entre 

les activitats de formació és la següent. El Ministeri de Treball 

proposa les assignacions pressupostàries anuals per al finan-

çament de totes les activitats de formació regulades a nivell 

estatal (formació de demanda i d’oferta). La proposta s’envia 

al Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, que n’ha 

de lliurar un informe al Govern3. Aquest es revisa i, finalment, 

el Govern presenta una proposta que s’inclou com a part de 

la Llei de pressupostos que ha de ser aprovada pel Parlament.

Tradicionalment, la Llei de pressupostos generals de l’Estat es-

tableix que el 50% de la quota de formació vagi a finançar la 

3 Aquest Consejo és l’òrgan principal per a la consulta i la 

participació de les administracions públiques i els interlocutors 

socials en el sistema de formació. La seva composició inclou un 

representant de cada comunitat autònoma, un nombre igual per 

part del Govern central, i la representació de les principals 

organitzacions empresarials i els sindicats. Els vots de cada grup 

d’agents socials representen el mateix que els diferents nivells de 

govern per tal de garantir el caràcter tripartit del Consejo.

formació dels empleats, que inclou les activitats següents: for-

mació basada en la demanda, algunes de les activitats impul-

sades per l’oferta, suport a la formació i activitats complemen-

tàries, formació en el sector públic, i el funcionament de les 

despeses de la Fundación Tripartita. El 50% restant s’ha d’uti-

litzar per finançar activitats de formació per a aturats, incloent 

els programes de treball i formació. Des de 2013, les lleis de 

pressupostos han establert que el 6,165% del total del pressu-

post per a la formació dels ocupats ha de ser assignat a la for-

mació d’empleats del sector públic (aquest percentatge era del 

6,85% en anys anteriors). El SEPE és responsable de les funci-

ons de programació, gestió i control de la formació professional 

per a l’ocupació de l’Administració central. Les comunitats au-

tònomes també administren els recursos de l’Administració 

central (especialment en el cas de la formació d’aturats), així 

com els seus propis recursos. L’Administració central gestiona 

plans de formació impartits a més d’una comunitat, així com 

tota la formació en les dues ciutats autònomes de Ceuta i 

Melilla. A més, la formació organitzada per les empreses també 

és gestionada per l’Administració central. 

En la gestió de la formació, el SEPE compta amb la col-

laboració i el suport tècnic de la Fundación Tripartita. Per 

exemple, el SEPE ofereix i resol beques per a la formació, però 

el conjunt de la gestió (recepció i avaluació de les sol·licituds) 

el desenvolupa la Fundació. Aquest suport es proporciona en 

les convocatòries estatals (no en les autonòmiques que gesti-

onen les mateixes comunitats) i per a la formació dels ocupats 

(no els aturats, llevat d’uns pocs casos específics). De la ma-

teixa manera, la Fundació dóna suport al Ministeri de Treball en 

el desenvolupament estratègic de la formació professional per 

a l’ocupació. Val a dir que, amb la nova Llei 30/2015, la 

Fundación Tripartita passa a denominar-se Fundación Estatal 

para la Formación en el Empleo, en què el Govern central té 

representació majoritària en el Patronat. Així, els interlocutors 

socials també hi són presents però no és ja tripartida. També 

hi són els governs autonòmics (anteriorment, també podien 

ser-hi però no hi van prendre part).

Els fons gestionats per les comunitats autònomes es distribu-

eixen d’acord amb les disposicions de l’article 86 de la Llei 

47/2003, general pressupostària. Això vol dir que hi ha d’ha-

ver un acord de cooperació específic (com un contracte-pro-

grama) entre l’Administració central i cada govern autonòmic. 

Des de 2010 totes les comunitats autònomes tenen respon-

sabilitats en matèria de polítiques actives d’ocupació. Per 

Gràfic 2. Origen dels recursos per  

a formació a Espanya, 2011-2014

Font: Fundación 
Tripartita (2014).
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l’estructura descentralitzada de la formació, la Conferencia 

Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales és el mecanisme de 

col·laboració, coordinació i cooperació entre totes les admi-

nistracions en totes les polítiques relacionades amb l’ocupa-

ció (inclosa la formació)4. De fet, els governs autonòmics ges-

tionen al voltant del 53% dels recursos totals.

Pel que fa a la distribució dels recursos, el gràfic 3 mostra que 

més de la meitat estan dedicats a la formació d’aturats. El sis-

tema de bonificació rep al voltant d’una quarta part de tots els 

recursos, mentre que menys del 20% es dedica a altres pro-

grames de formació per als empleats. Són marginals els fons 

destinats a iniciatives de formació mixtes (per a ocupats i deso-

cupats).

A continuació es detallen les característiques de la formació 

d’ocupats (apartat 2.1) i d’aturats (2.2).

2.1. Formació per a ocupats 

Com s’ha assenyalat a l’apartat anterior, la formació per als 

empleats inclou la formació organitzada per les empreses, 

així com els programes públics de formació. El primer es fi-

nança mitjançant un sistema de bonificació, mentre que el 

segon opera a través de convocatòries públiques. El sistema 

de bonificació implica que les empreses tenen reduccions en 

la quantitat que han de pagar a la Seguretat Social si propor-

cionen formació.

Pel que fa al finançament, la Fundación Tripartita (2014) mostra 

que la formació per a ocupats va rebre 950 milions d’euros el 

2014. La major part dels recursos financers provenia de la quo-

ta de formació (en concret, el 93,5% del total de recursos). 

Com mostra el gràfic 4, si es considera la despesa, la major 

part dels fons (61%) es va destinar a finançar reduccions de les 

càrregues socials de les empreses (el sistema de bonificació). 

4 El Sistema Nacional de Empleo conté dos organismes. D’una 

banda, la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales i, d’altra 

banda, el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo. La 

Conferència Sectorial és l’instrument de col·laboració, coordinació 

i cooperació entre el Govern central i les 17 comunitats autònomes 

(i Ceuta i Melilla). El Consejo General, que depèn del Ministeri de 

Treball, és un organisme consultiu de participació institucional per 

part de les autoritats públiques i els agents socials en política 

d’ocupació. Així, la Conferencia Sectorial és bàsicament un 

organisme de coordinació entre administracions, mentre que el 

Consejo General és un òrgan consultiu que inclou no només 

administracions sinó també agents socials.

Altres despeses van finançar els programes estatals de forma-

ció (19,2%), els programes de formació gestionats pels go-

verns autonòmics (11,2%), la formació dels empleats del sector 

públic (5,4%), i les despeses de funcionament de la Fundación 

Tripartita (3,2%). En aquest tipus de despesa la participació de 

les comunitats autònomes és baixa, ja que la majoria dels re-

cursos estan dedicats al sistema de bonificacions, que relacio-

na les empreses amb l’Administració de Seguretat Social.

2.1.1. Formació per als empleats  

mitjançant el sistema de bonificació

El sistema de bonificació es va crear per tenir en compte les 

necessitats de formació de les empreses i per ser molt flexible 

(no burocràtic). Amb aquest sistema, les empreses tenen un 

crèdit o bonificació per a la formació dels seus empleats. El 

crèdit es fa efectiu mitjançant una reducció dels impostos pa-

gats per les empreses a la Seguretat Social en l’any en què es 

va completar la formació. És administrat entre cada empresa 

i l’Administració de la Seguretat Social.

Pel que fa al càlcul del crèdit de cada empresa, la Llei de 

pressupostos estableix anualment el percentatge que les em-

preses poden considerar per finançar la seva formació de la 

quantitat pagada per la quota de formació de l’any anterior. El 

percentatge augmenta a mesura que el nombre d’empleats 

disminueix, per tal d’afavorir les empreses més petites (vegeu 

els percentatges de crèdit al quadre 1). Per a les empreses 

amb cinc empleats, o menys, la quantitat és fixa (420 euros). 

Les empreses que obren nous centres de treball i les noves 

Gràfic 3. Assignació de fons per  

a formació a Espanya, 2013-2014

Font: Fundación 
Tripartita (2014).
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empreses poden beneficiar-se del sistema de crèdit en cas de 

contractar nous empleats.

El cost màxim que es pot recuperar pel sistema de crèdit s’es-

tableix mitjançant ordres emeses pel Ministeri de Treball. Es 

calcula de la següent manera: el cost del mòdul de formació 

(fixat per l’Administració laboral) multiplicat pel nombre d’hores 

de formació i el nombre de participants. També depèn del tipus 

de formació. Els costos que han de ser considerats inclouen els 

costos directes i indirectes (aquests últims estan relacionats 

amb l’Administració i no poden ser superiors al 10% del cost 

total). Si les empreses utilitzen altres empreses per organitzar la 

formació, les despeses d’organització no poden superar el 

10% del total de costos (aquest percentatge augmenta a me-

sura que les empreses tenen menys empleats, fins a un 20%). 

La Fundación Tripartita només participa en el registre de sol-

licituds existents i en algunes activitats d’informació i orientació 

(de fet ha desenvolupat una eina en línia per als procediments 

d’aplicació utilitzats per les empreses).

En el sistema de bonificació, les empreses també han d’inver-

tir en formació amb els seus propis fons. El cost privat ha de 

ser com a mínim un percentatge dels costos totals de forma-

ció en funció de la grandària de l’empresa (vegeu el quadre 1). 

Amb la nova regulació de 2015 només les empreses de 

menys de sis treballadors no han de cofinançar la formació 

(era fins a nou a la normativa anterior). El cofinançament privat 

té en compte els salaris dels participants formats per l’empre-

sa durant les hores de feina. A més, amb la Llei 30/2015, les 

empreses (per sota de 50 empleats) poden acumular crèdit 

per a la formació durant dos anys posteriors a la formació, de 

manera que el pressupost disponible un any pot ser gastat 

durant tres anys.

Finalment, a la Llei 30/2015, de manera contrària a la norma-

tiva anterior, el permís individual de formació no es considera 

formació organitzada per les empreses sinó “altres” iniciatives 

de formació. La regulació d’aquests permisos, però, encara 

no ha canviat.

2.1.2. Formació per als empleats a través  

de programes de formació

Aquest tipus de formació s’ofereix als treballadors empleats 

però no està organitzada per les seves empreses. Comprèn 

els programes sectorials de formació, els programes transver-

sals (antics intersectorials), així com els programes de qualifi-

cació i reconeixement professional. El seu objectiu és millorar 

la qualificació dels empleats per tal d’augmentar-ne la pro-

ductivitat, flexibilitat i ocupabilitat. És un tipus de formació 

complementària a la proporcionada per les empreses. Un ob-

jectiu d’aquesta política és que els empleats aconsegueixin 

certificats de professionalitat.

Els plans s’estableixen mitjançant el procediment següent. El 

Ministeri de Treball detecta necessitats i dissenya, programa i 

difon la formació dels treballadors en el marc de la planificació 

plurianual de la formació, dins la política d’ocupació. En 

aquest procés pren part el Consejo General del Sistema 

Gràfic 4. Fons per a formació per als ocupats, 2014

Formació a 
l’empresa

Programes de 
formació 
autonòmics

Despeses Fund. 
Tripartita

Programes de 
formació estatals

Empleats sector 
públic

3,2

19,2

11,2

5,4

Font: Fundación Tripartita (2014).

61

 Nombre d’empleats  Bonificació  Finançament privat requerit

 1-5 420 euros 0%

 6-9 100% 5%

 10-49 75% 10%

 50-249 60% 20%

 ≥250 50% 40%

Quadre 1. Percentatges de bonificació i finançament privat complementari requerit

Font: Ordre TAS/2307/2007; Llei de pressupostos de 2014.
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Nacional de Empleo. Per tant, els agents socials i els governs 

autonòmics també hi participen. De la mateixa manera, els 

agents socials també prenen part en els programes sectorials 

mitjançant la seva participació a les estructures paritàries sec-

torials, quan existeixen, o directament si no hi són (aquestes 

es creen amb la negociació col·lectiva entre interlocutors so-

cials). Per a la resta de programes (transversals i de qualifica-

ció i reconeixement professional) els agents socials hi estan 

directament involucrats. Quan aquests programes són per als 

treballadors autònoms o els que treballen en l’economia soci-

al, les principals organitzacions en les dues àrees són consi-

derades. Amb la nova regulació, el SEPE és l’òrgan encarre-

gat de la gestió de la formació, així com els governs autonò-

mics en els seus territoris.

Aquests són els plans de formació per a persones ocupades. 

No obstant això, les convocatòries poden permetre participar-

hi als aturats. De fet, en general, s’acostuma a permetre que 

els aturats arribin a un màxim del 40% de tots els participants. 

A més, en les convocatòries de subvencions relacionades 

amb l’obtenció de certificats de professionalitat, generalment 

s’inclou que hi ha d’haver almenys un 30% d’aturats al total de 

participants. Com s’ha assenyalat a la secció 2, totes les con-

vocatòries són competitives (per tant els sindicats i les associ-

acions d’empresaris no hi tenen una preferència com abans).

2.2. Formació per als aturats

La formació dels aturats és responsabilitat de les administra-

cions laborals. Ha de ser coherent amb els objectius de la 

política d’ocupació. Els agents socials són consultats. Els 

fons s’assignen per un procediment de licitació pública on 

poden participar totes les entitats de formació acreditades per 

les autoritats laborals. En la nova regulació no es considera 

que persones ocupades (amb una feina) puguin participar-hi 

(la regulació anterior permetia que fossin fins a un 40% del 

total de participants).

A Espanya, la despesa en polítiques actives representa el 

22% de totes les despeses en polítiques relacionades amb el 

mercat de treball. El conjunt de polítiques de formació repre-

senta el 5,1%. Els programes específics per a la formació dels 

aturats només suposa el 2,5% dels costos totals associats a 

les polítiques laborals (MESS, 2014).

Quant a la distribució de fons per administracions, la majoria 

són gestionats per les comunitats autònomes. Els recursos 

s’assignen a les autonomies d’acord amb dos criteris: d’una 

banda, el 40% del total de fons estan relacionats amb la im-

portància de cada comunitat (en termes de diverses variables 

relacionades amb el mercat de treball); d’altra banda, el 60% 

es rep en funció de la consecució d’objectius (durant l’any an-

terior) establerts pel Pla anual d’ocupació de l’Administració 

central. Aquests objectius estan relacionats amb factors estra-

tègics i estructurals. El primers consideren, entre d’altres, 

l’ocupabilitat dels joves, de les persones majors de 55 anys, la 

qualitat de la formació proporcionada, el vincle entre polítiques 

actives i passives i l’emprenedoria. Els factors estructurals es-

tan relacionats amb l’orientació laboral, la igualtat en l’accés a 

l’ocupació i la millora del Sistema nacional d’ocupació.

L’import màxim de la subvenció per activitat de formació està 

determinat pel producte del nombre d’hores, el nombre de 

participants capacitats i la xifra per al mòdul corresponent. 

L’import a pagar per cada mòdul depèn del tipus de formació 

(in situ o en línia, ja que a la Llei 30/2015 l’educació a distància 

s’ha eliminat per augmentar la transparència), així com el tipus 

de formació (hi ha diferents preus per diferents tipus d’apre-

nentatge). La normativa del Ministeri estableix la quantitat mà-

xima a percebre per cada curs. A més, es mantenen els tradi-

cionals ajuts per assistir als cursos per als aturats (relacionats 

amb el transport, l’alimentació i l’allotjament).

3. El cas de Catalunya

A Catalunya, la formació pels desocupats la gestiona el Servei 

Català d’Ocupació. En canvi, la formació d’ocupats l’adminis-

tra, des de 2007, el Consorci per a la Formació Contínua de 

Catalunya, que és una organització tripartida gestionada per 

representants de l’Administració laboral catalana i els agents 

socials (sindicats i associacions d’empresaris). L’Administració 

catalana ha estat la primera Comunitat a oferir convocatòries 

per a la formació a partir de la nova regulació estatal de 2015 

(la Llei 30/2015). En conseqüència, en lloc dels tradicionals 

quatre proveïdors (provinents dels agents socials), 108 em-

preses acreditades per formar han pogut competir per les 

subvencions.

Com es descriu a la secció 2, els recursos de formació proce-

deixen principalment de la quota de formació i es distribueixen 

entre comunitats autònomes en la Conferencia Sectorial de 

Empleo y Asuntos Laborales, en què els governs central i auto-

nòmics són presents. En el cas de Catalunya, els recursos es 

transfereixen des del SEPE al Servei Català d’Ocupació i el 
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ca com a positiu que les empreses de menys de 50 emple-

ats poden gastar el pressupost al qual tenen dret un any en 

tres, augmentant la flexibilitat del sistema. 

Destaquen en major mesura els canvis normatius en favor 

d’incrementar la transparència del sistema. En especial, s’ha 

de ressaltar la limitació de la participació dels agents socials 

com a proveïdors de formació. Així, els sindicats i la patronal 

mantenen la seva posició en la planificació del sistema però 

perden capacitat com a agents formadors (han de concórrer 

en licitacions obertes amb la resta de proveïdors acreditats). 

En aquest àmbit, la Fundación Tripartita deixa de ser tripar-

tida, ja que hi guanya importància l’Administració central per 

sobre dels agents socials. També destaca l’eliminació de 

l’externalització en la provisió de formació, perquè siguin 

centres de formació els que guanyin els concursos i propor-

cionin la formació esperada. Així mateix, es redueix el per-

centatge que els centres formadors poden cobrar d’avançat 

(del 100% a un màxim del 60%). Penso que els canvis es-

mentats són tots positius, amb l’excepció del caràcter no 

tripartit de l’ara denominada Fundación Estatal. Al meu en-

tendre, els agents socials han de tenir la importància que 

tenien anteriorment (amb els controls que s’estimin neces-

saris), tal com la formació dels ocupats té a Catalunya, mit-

jançant el Consorci per a la Formació Contínua, que permet 

una major implicació dels agents socials i associar la forma-

ció a les necessitats laborals.

Així mateix, amb la nova regulació, en la formació d’oferta no 

es permet que els ocupats participin en plans de formació 

d’aturats. Aquest element pot disminuir la flexibilitat del siste-

ma d’oferta en determinades àrees geogràfiques menys po-

blades però permet prioritzar l’atenció als aturats, en un siste-

ma on s’ha donat força importància als ocupats, quan el país 

té una de les taxes d’atur més altes del món.

Finalment, es consoliden alguns elements presents en norma-

tives anteriors, com l’existència del xec de formació (perquè 

els participants triïn proveïdor de formació), el dret a 20 hores 

de formació per any acumulables fins a 5, i que l’Administra-

ció laboral tingui un sistema d’informació de la formació dels 

individus que permeti una millor orientació. En aquests casos, 

l’important no és que la Llei ho permeti sinó que l’Administra-

ció implementi la regulació existent. Resulta imprescindible 

que els aturats tinguin personal orientador que conegui el seu 

historial, en analogia amb el que succeeix al sistema sanitari.

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. A més, al-

guns dels recursos provenen del Fons Social Europeu (aquests 

projectes necessiten un 50% de cofinançament per part del 

Govern català). Els recursos del Govern català (en els plans i 

programes específics cofinançats amb FSE) representen al vol-

tant del 15% del total de recursos assignats a Catalunya.

L’any 2014, del conjunt de formació d’oferta per als empleats, 

el 60% dels recursos es van dedicar a activitats de formació 

intersectorials, un 1,5% per als plans sectorials i el 38,5% als 

plans d’economia social (CFCC, 2014). La formació de de-

manda (el sistema de bonificació) és administrada directa-

ment per les empreses i la Seguretat Social. A Catalunya, 

aquesta formació ha suposat 111 milions el 2014 (la xifra va 

ser de només 22 milions el 2004).

4. Conclusions: valoració del canvi de model

La nova regulació de 2015 (Llei 30/2015, de 9 de setembre, 

per la qual es regula el sistema de formació professional per a 

l’ocupació en l’àmbit laboral) ha aportat una sèrie de canvis, 

majors i menors, del sistema de formació contínua a Espanya. 

Així mateix, ha consolidat certa normativa ja existent en l’àm-

bit de la formació. 

En la denominació de la formació de demanda i d’oferta, un 

canvi menor ha estat introduir alguna nova denominació 

(com ara la formació transversal) o excloure els permisos in-

dividuals de formació de la formació de demanda. Ara bé, 

s’accepta com a formació de demanda qualsevol acció for-

mativa de com a mínim dues hores, quan en la normativa 

anterior se n’exigien sis. Al meu entendre, aquesta rebaixa 

és excessiva, ja que cal dubtar d’accions formatives de tan 

curta durada. Igualment, en el sistema de bonificació (del 

sistema de demanda) la nova normativa redueix els avantat-

ges de les empreses petites, ja que ara no s’exigeix cofinan-

çament (que les empreses paguin part de la formació) en 

aquelles amb menys de sis treballadors, quan abans es per-

metia en empreses de fins a nou empleats. En canvi, desta-
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En conclusió, els canvis normatius, en general, aporten mi-

llores al sistema de formació, en especial en l’àmbit de la 

transparència. Caldria, a més, que altres millores ja previstes 

en normatives anteriors s’acabessin implantant en el sentit 

assenyalat anteriorment. L’aposta per la formació no pot ser 

exclosa de l’agenda política, ja que la formació és un dels 

elements imprescindibles per reduir l’atur i fomentar una 

ocupació de més alt valor afegit (Lucas, 1988, 1993; 

McMahon, 1999). 
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L’article s’ocupa d’aquest procés d’inserció laboral dels gra-

duats universitaris a Espanya. En el primer apartat es fa es-

ment, en general, de quins són els resultats comparats dels 

graduats en ensenyaments superiors, respecte al global de la 

població i també respecte als seus homònims europeus, pel 

que fa a qüestions cabdals relacionades amb el mercat labo-

ral, com ara la taxa d’ocupació i d’atur o els guanys obtinguts 

en el seu treball. En el segon apartat es presenten els estudis 

més recents que analitzen en profunditat tot el procés i els 

resultats de la inserció laboral dels graduats universitaris a 

Espanya. L’article finalitza amb un apartat de conclusions so-

bre què poden fer les universitats i les administracions per 

millorar i facilitar aquest procés d’inserció laboral dels seus 

graduats.

1. El mercat de treball per als titulats  

en ensenyaments superiors

Els graduats en titulacions de nivell educatiu superior solen 

mostrar, respecte als que tenen un nivell educatiu més baix, 

unes majors taxes d’activitat i d’ocupació i una menor taxa 

d’atur. Efectivament, per al 2015 les dades d’Eurostat 

l volum de graduats que genera el sistema univer-

sitari espanyol cada curs és certament elevat. Així, 

el 2014-20151, el nombre de titulats en grau va as-

cendir a 223.596, mentre que en màster oficial es 

van graduar un total de 75.097 persones, a les quals cal sumar 

els11.316 doctorands que van llegir la seva tesi doctoral el 2014. 

En definitiva, cada curs acadèmic s’incorporen al mercat de tre-

ball espanyol més de 300.000 persones amb una nova titulació 

oficial de formació superior universitària. La inserció laboral 

d’aquesta quantitat de graduats és un tema, doncs, que reves-

teix especial rellevància. A més, esdevé necessari que aquesta 

inserció laboral es dugui a terme de la millor manera possible 

perquè puguin contribuir positivament al desenvolupament de 

l’economia i societat espanyola, permetent, així, rendibilitzar la 

inversió pública i privada realitzada en la seva formació.

1 El darrer curs amb dades definitives, en el moment de redactar 

aquest article, dades del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
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indiquen que la taxa d’activitat dels graduats superiors2 era 

del 89,6% a Espanya, uns vuit punts i mig percentuals per 

sobre de la dada per al conjunt de la població, mentre que la 

taxa d’ocupació era del 78,5%, 14 punts més, i la taxa d’atur 

2 Població de 25 a 64 anys, totalitat dels titulats d’ensenyaments 

superiors o terciaris (universitaris i no universitaris, com els cicles 

formatius de grau superior).

era del 12,4%, vuit punts percentuals menys. La informació 

per als principals nivells educatius es mostra al gràfic 1. 

Així mateix, quant a les característiques de l’ocupació 

d’aquests graduats superiors, es constata una taxa de tem-

poralitat més baixa (per a l’any 2015, un 19,4%, tres punts i 

mig menys que la dada per al global poblacional) i un percen-

tatge de treball a temps parcial més reduït (12,3%, una mica 

més de dos punts per sota). De la mateixa manera, hi havia 

entre aquests graduats superiors un percentatge més baix de 

treballadors subocupats (treballant menys hores de les que 

desitjarien) i, en paral·lel, un percentatge més alt de pluriocu-

pats (amb una segona feina). Per altra banda, els guanys ob-

tinguts són més elevats. Així l’any 2014, d’acord amb la infor-

mació que proporciona l’INE sobre el decil de salaris del tre-

ball principal, la mitjana dels salaris bruts mensuals dels ocu-

pats amb una titulació d’ensenyament terciari era d’uns 2.400 

euros (prorratejades les pagues extres), pràcticament un 30% 

superior a la dada per al conjunt de la població ocupada. En 

el gràfic 2 es pot observar aquesta mateixa variable segons 

els nivells educatius detallats.

Però si es comparen els resultats laborals dels titulats en en-

senyaments superiors a Espanya amb els del conjunt de la 

Unió Europea (UE) i els seus principals països, continuant 

amb la informació d’Eurostat, la situació és més negativa per 

als espanyols, en línia amb el que succeeix a nivell general. 

Així, l’any 2015 s’observa una clara menor taxa d’ocupació 

Gràfic 1. Taxa d’activitat, taxa d’ocupació i taxa 

d’atur de la població de 25 a 64 anys espanyola, 

segons nivell educatiu assolit (taxes del conjunt 

de la població = 100), any 2015

Gràfic 2. Salaris bruts mensuals mitjans, segons nivell educatiu assolit   

(salaris del conjunt de la població = 100), any 2014

Font: Eurostat.

Font: INE.
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(78,5% a Espanya i 84,1% a la UE) i una taxa d’atur molt més 

elevada (12,4% i 5,5%, respectivament), essent, però, la taxa 

d’activitat lleugerament superior (89,6% enfront del 88,8% de 

la UE). Tot i que també és cert que l’avantatge de ser un gra-

duat superior és lleugerament més gran a Espanya, en termes 

de taxa d’ocupació i taxa d’atur. Així, un graduat superior es-

panyol registrava el 2015 una taxa d’ocupació un 16% més 

elevada que un titulat en un nivell educatiu immediatament 

inferior (això és en batxillerat o cicles formatius de grau mitjà), 

i una taxa d’atur un 35% inferior enfront de les xifres respecti-

ves del 14% i del 31% de la UE.

Per altra banda, respecte a la resta de països de la Unió 

Europea, els graduats superiors espanyols mostraven per-

centatges més reduïts d’ocupats pluriocupats o treballant a 

temps parcial i, en canvi, un clar major percentatge de sub-

ocupats i d’ocupats temporals. De fet, l’any 2015, el valor 

espanyol era el segon més elevat dels 28 països que confor-

men actualment la UE, tant en un cas com en l’altre.

De la mateixa manera, els graduats superiors espanyols obte-

nien uns menors guanys diferencials (o prima salarial) que els 

seus homònims en els països més avançats. Efectivament, se-

gons la informació proporcionada per l’OCDE en la seva publi-

cació Education at a Glance 2015, sobre els guanys relatius 

dels treballadors de 25 a 64 anys, es constata que el que in-

gressava a Espanya un graduat superior pel seu treball era un 

51% més elevat que el que guanyava algú amb un nivell educa-

tiu immediatament inferior (educació postobligatòria no tercià-

ria), mentre que la dada per al conjunt de l’OCDE era del 60%. 

A més a més, la incidència del fenomen de la sobrequalifica-

ció, entesa com la situació que es produeix quan un graduat 

superior acaba desenvolupant tasques per a les quals n’hi 

hauria prou amb un nivell inferior d’estudis, és clarament su-

perior en el cas dels graduats espanyols. Així, amb informació 

d’Eurostat, s’observa que Espanya destacava l’any 2015 per 

ser el país de la UE amb un major percentatge d’ocupats amb 

titulació superior que desenvolupaven tasques que no eren 

d’alta qualificació, és a dir, que realitzaven feines diferents de 

les de director i gerent, tècnic i professional científic i intel-

lectual, i tècnic i professional de suport: un 37,4%, mentre 

que a la UE els graduats en ensenyaments terciaris que treba-

llaven en ocupacions de baixa qualificació significaven un 

23%. Espanya, de fet, era el país de la UE amb un percentat-

ge més elevat de treballadors sobrequalificats.

2. La inserció laboral dels graduats universitaris

L’anàlisi dels processos d’inserció laboral dels graduats uni-

versitaris “i els seus resultats laborals obtinguts al cap d’uns 

pocs anys d’acabar els estudis” ha estat difícil de dur a terme 

a Espanya per una manca de dades homogènies i globals que 

abastessin tot el territori i que permetessin fer-ne un tracta-

ment sistemàtic. Al contrari, tradicionalment ha existit una 

multitud d’estudis parcials, amb metodologies diverses, que 

han tingut com a finalitat seguir el procés d’inserció al mercat 

de treball d’un col·lectiu concret de titulats, ja fos d’una uni-

versitat, de determinants estudis en una universitat o en diver-

ses, o d’una comunitat autònoma en concret. 

En el cas dels projectes duts a terme per les comunitats autò-

nomes, hi ha hagut dos tipus diferents d’estudis. D’una ban-

da, els basats en enquestes periòdiques adreçades a succes-

sives promocions de titulats, en les quals se’ls demanaven 

dades sobre el procés d’inserció laboral que havien seguit, 

com ara quina era la seva situació laboral als dos, tres, quatre 

o cinc anys després de titular-se; quines van ser les vies utilit-

zades per incorporar-se al mercat de treball; les condicions 

laborals del lloc de treball (actual i/o inicial), per exemple, el 

tipus de contracte, jornada laboral o remuneració obtinguda; 

l’adequació de la formació rebuda al treball desenvolupat, a fi 

de mesurar el grau de sobrequalificació percebut, l’adequació 

de les seves competències a les exigides per la feina o la seva 

satisfacció en general per la titulació cursada i el lloc de treball 

que ocupen. Els resultats així obtinguts han pogut ser des-

glossats per característiques personals, com ara el sexe; per 

tipus d’universitat; àmbit d’ensenyament; titulacions cursa-

des, o tipus d’estudi universitari realitzat (grau, màster o doc-

torat), entre d’altres. 

En aquest tipus d’estudis destaquen el País Basc (a través de 

Lanbide, el Servei Basc d’Ocupació) o Galícia (mitjançant 

l’ACSUG, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 

de Galícia), però especialment Catalunya, a través de la tasca 

duta a terme per AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya). Aquesta darrera ja ha realitzat cinc 

enquestes, amb periodicitat triennal, des de l’any 2001, a les 

promocions de graduats universitaris en estudis de graus i 

antics cicles. També s’han realitzat tres edicions de l’estudi 

d’inserció laboral dels doctorats d’universitats catalanes i una 

per als titulats en màster oficial. A més a més, l’AQU també ha 

dut a terme recentment una enquesta a ocupadors perquè 

valoressin el grau d’ajustament de la formació dels graduats 
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universitaris a les seves necessitats, especialment pel que fa a 

les competències relacionades amb el lloc de treball3.

D’altra banda, algunes comunitats autònomes, com ara 

Andalusia o la Comunitat de Madrid, han dut a terme un tipus 

d’estudi d’inserció laboral, a través de les seves respectives 

conselleries d’Educació, basat en l’encreuament de dades so-

bre els titulats universitaris, per un costat, procedents de les 

universitats i, per l’altre, dels serveis públics d’ocupació i de la 

Seguretat Social. Això ha permès disposar de registres esta-

dístics institucionals, en comptes de dades basades en en-

questes, i poder obtenir informació de la totalitat de la població 

graduada objecte d’estudi que consta en els registres, en 

comptes d’una mostra. Tanmateix, com a conseqüència del 

procediment descrit, la informació obtinguda ha estat menys 

exhaustiva i completa, ja que hi ha qüestions que no es poden 

saber, com ara la via d’inserció al mercat de treball, la percep-

ció de si la formació i les competències són adequades al lloc 

de treball i el nivell de satisfacció del graduat, per exemple, a 

més de no poder disposar de cap informació d’aquells que no 

són als registres, per exemple, perquè han emigrat.

En l’àmbit del conjunt d’Espanya, fins fa poc, el darrer estudi 

global i homogeni que existia era el que es va dur a terme el 

2006 en el marc del projecte internacional, finançat per la Unió 

Europea, anomenat REFLEX (The Flexible Professional in the 

Knowledge Society: New Demands on Higher Education in 

Europe), que es podria considerar una continuació de l’anteri-

or projecte CHEERS (Careers After Graduation–An European 

Research Study)4. Tretze països europeus (entre ells, Espanya) 

i el Japó van participar en el projecte REFLEX, l’objectiu del 

qual era analitzar la incorporació dels titulats universitaris al 

mercat laboral a través d’una enquesta als graduats en primer 

i segon cicle el curs 1999-2000, cinc anys després d’acabar 

els seus estudis (en el cas espanyol la mostra va ser de prop 

de 5.500 titulats). A més d’examinar el procés d’inserció labo-

ral i la situació en el mercat de treball d’aquests titulats cinc 

anys després d’acabar la carrera, s’analitzaven prop d’una 

3 En la molt completa base de dades que es pot trobar a la web 

http://winddat.aqu.cat/ca/ es poden obtenir diferents indicadors 

d’inserció laboral per a titulacions i universitats. Vegeu http://

www.aqu.cat/estudis/index.html per a informació general relativa 

als estudis d’inserció laboral realitzats per l’AQU.

4 En aquest projecte s’estudiava la inserció laboral dels graduats 

universitaris en el curs 1994-1995 quatre anys després de la seva 

graduació en 11 països europeus (entre ells, Espanya) i el Japó.

vintena de competències: el seu grau d’adquisició a la univer-

sitat i la menor o major adequació amb els nivells exigits al seu 

lloc de treball. Dels resultats, breument, se’n pot destacar que 

la situació laboral l’any 2005 dels graduats espanyols del curs 

1999-2000 era la pitjor entre la dels graduats dels països con-

siderats, tot i que les diferències s’havien escurçat respecte a 

l’estudi CHEERS. Així, els espanyols eren els que patien les 

taxes de temporalitat més elevades, els que havien tingut el 

major nombre d’ocupadors, els que en menor mesura obteni-

en un treball altament qualificat, els que més patien l’atur i els 

que menys sou rebien (entorn a un 40-50% inferior a un gra-

duat alemany o suís). En el camp de les competències, també 

el desajust entre els nivells propis i els demanats per la feina 

era superior en el cas espanyol, tot i que la diferència era poc 

significativa. Els graduats espanyols eren els que menys satis-

fets es trobaven amb els estudis seguits i prop d’un 10% de-

clarava que no tornaria a estudiar una carrera universitària si 

tornés enrere, percentatge cinc vegades superior a la mitjana.

Molt més recents en el temps són dos projectes d’àmbit esta-

tal que intenten superar les mancances de dades homogènies 

i que es refereixin a la totalitat del sistema universitari espanyol. 

Un primer projecte, dut a terme pel Ministeri d’Educació, s’ha 

basat en l’encreuament de dades entre les bases universitàries 

i les que estan en possessió del Ministeri d’Ocupació, sobre la 

Seguretat Social. Més en concret, s’han pres les dades de la 

vida laboral dels afiliats a la Seguretat Social i s’han analitzat 

les corresponents als titulats universitaris del curs 2009-2010, 

concentrant-se en la seva situació en el mes de març dels 

quatre anys posteriors (2011, 2012, 2013 i 2014). Les varia-

bles estudiades han estat la taxa d’afiliació, el percentatge 

d’afiliats al règim d’autònoms, el tipus de contracte i la jornada 

laboral d’aquells que estaven contractats per compte d’altri 

(règim general de la Segurerat Social), el grup de cotització en 

què estaven inscrits (per valorar el seu nivell de sobrequalifica-

ció) i la base de cotització d’aquells ocupats per compte d’altri 

a jornada completa. S’han analitzat els titulats en estudis equi-

valents a grau universitari, els de màster oficial i els de doctorat 
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i s’han pogut obtenir resultats detallats per sexe, edat i nacio-

nalitat, així com per tipus d’universitat de procedència, branca 

i àmbit d’estudi i, fins i tot, titulació5. 

Un segon projecte, dut a terme per l’Institut Nacional d’Esta-

dística (INE), és l’Enquesta d’inserció laboral de titulats uni-

versitaris, que es va dur a terme entre el setembre del 2014 

i el febrer del 2015. La promoció objecte d’anàlisi va ser la 

dels graduats en el curs 2009-2010 en estudis de primer i 

segon cicle i de grau. La mostra aconseguida finalment va 

ser d’aproximadament 30.000 titulats. En comparació amb 

el projecte del Ministeri d’Educació, aquest de l’INE suposa 

poder obtenir informació també sobre la situació i evolució 

dels graduats que no figuren donats d’alta a la Seguretat 

Social (aturats, inactius, els que treballen a l’estranger o 

aquells que treballen a Espanya però no estan afiliats al rè-

gim general o d’autònoms de la Seguretat Social). A més, 

l’Enquesta permet analitzar aspectes o variables que no es 

5 Al QUEDU (Qué estudiar y dónde en la universidad) es poden 

consultar per titulacions i universitats alguns d’aquests indicadors 

d’inserció laboral: https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/

compBdDo. La informació relativa a la inserció laboral es pot 

consultar al Ministeri d’Educació a http://www.mecd.gob.es/

educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-

informes/estadisticas/insercion-laboral-.html.

poden obtenir dels registres de la Seguretat Social, de tipus 

més personal o de valoració. Com en el projecte del Ministeri 

d’Educació, a partir de l’Enquesta també es poden obtenir 

els resultats diferenciats per sexe, edat, nacionalitat i altres 

característiques personals, tipus d’universitat, àmbit d’estu-

di, titulacions, comunitats autònomes, i es pot comparar la 

situació en el primer treball i en l’actual. 

En els quadres 1 i 2 es presenta una síntesi dels resultats 

d’ambdós estudis, diferenciant per les branques d’ensenya-

ment que han seguit els graduats, per sexe i tipus d’univer-

sitat on van estudiar (pública o privada), alhora que es des-

taquen les característiques més rellevants del primer treball 

després d’acabar la carrera (en el cas de l’estudi del Ministeri 

es considera la diferència entre la situació un any després de 

graduar-se o quatre anys després, graduats de la promoció 

2009-2010 el 2011 o el 2014); finalment, per al cas de l’es-

tudi del Ministeri, també es mostren les diferències d’inser-

ció laboral segons tipus d’estudi seguit pel graduat, és a dir, 

grau, màster o doctorat. 

Els resultats de tots dos projectes deixen constatació d’al-

gunes regularitats. En primer lloc, evidencien que les bran-

ques d’ensenyament amb millors indicadors d’inserció labo-

 Taxa  %  %  % jornada  % grup de Base de
 d’afiliació autònoms contractes a temps  cotització NO cotització
  (%)  indefinits complet universitari mitjana
       anual (euros)

Graduats en grau i antics cicles 64,4 10,3 50,7 74,2 44,5 23.736

Arts i humanitats 48,8 11,8 41,2 57,8 49,4 22.105

Ciències 63,7 8,8 41,8 79,2 37,1 20.406

Ciències de la salut 71,4 15,3 33,8 72,5 11,8 25.506

Ciències socials i jurídiques 63,8 8,7 52,2 68,8 55,3 22.798

Enginyeria i arquitectura 67,2 10,9 61,9 91,5 38,6 25.738

Dones 64,1 8,8 46,7 68,7 45,2 22.484

Homes 64,9 12,5 57,3 83,0 43,3 25.384

Universitats públiques 63,7 9,3 49,7 74,1 46,1 23.327

Universitats privades 69,4 16,3 57,6 75,1 34,0 26.535

Situació el març del 2011 43,4 7,0 48,2 67,7 51,5 22.579

Graduats en màster oficial 56,8 12,1 45,5 76,3 29,2 25.475

Graduats en doctorat 52,0 7,8 42,0 87,5 5,8 32.727

Quadre 1. Indicadors d’inserció laboral. Situació el març de 2014 dels graduats en el curs 2009-2010, 

segons registres de la vida laboral de la Seguretat Social

Font: Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Nota: la taxa d’afiliació es refereix al percentatge dels titulats que estan donats d’alta a la Seguretat Social. Per a aquests també s’indica el percentatge dels que ho estan en el règim d’autònoms i els que consten 
en grups de cotització de tipus universitari. El percentatge de contractats indefinits i a temps complet, així com la base de cotització es refereix als titulats donats d’alta a la Seguretat Social per compte d’altri (en el 
cas de la base de cotització només es consideren els treballadors a temps complet).
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ral són ciències de la salut i enginyeria i arquitectura, mentre 

que a la banda oposada trobem arts i humanitats, en termes 

generals. En segon lloc, per sexe, mostren que els pitjors 

indicadors d’inserció laboral es registren per a les dones ti-

tulades universitàries en relació amb els seus homònims 

masculins, en forma de menor taxa d’ocupació i major taxa 

d’atur quatre anys després de la seva graduació, menor es-

tabilitat en l’ocupació, un percentatge més alt treballant a 

temps parcial, major sobrequalificació o salaris inferiors 

(contractades a temps complet), per exemple. 

En tercer lloc, es constata que els resultats d’inserció laboral 

dels que es titulen en universitats privades són clarament mi-

llors que els d’aquells que ho fan en universitats públiques. 

Aquestes diferències es justifiquen per tres qüestions6: 1) 

l’oferta acadèmica: les universitats privades estan relativament 

especialitzades, en comparació amb les públiques, en titulaci-

ons de l’àmbit de la salut o d’administració i negocis –les més 

demandades pels alumnes universitaris en termes absoluts, 

per altra banda–, les quals es caracteritzen per tenir bones 

dades d’inserció; 2) el nivell socioeconòmic: els estudiants de 

les universitats privades solen provenir de famílies de renda 

elevada, amb ocupacions de nivell alt i formació educativa su-

6 Segons el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i la Conferència 

de Consells Socials, 2014.

 Taxa Taxa En pràctiques, Assalariat Assalariat Empresari o
 d’ocupació d’atur formació amb contracte amb contracte treballador
   o becari permanent temporal independent

Total graduats 75,6 19,2 12,0 43,2 33,9 10,0

Arts i humanitats 64,3 28,0 9,5 38,8 39,1 11,5

Ciències 70,0 24,1 24,9 32,9 33,9 7,7

Ciències de la salut 81,3 14,2 24,1 31,1 32,4 11,9

Ciències socials i jurídiques 74,2 20,4 7,9 45,0 37,8 8,3

Enginyeria i arquitectura 80,8 15,4 12,4 49,0 25,0 12,9

Dones 74,1 20,5 12,6 40,1 38,5 8,1

Homes 78,0 17,2 11,2 47,7 27,2 12,8

Universitats públiques 74,6 20,2 13,0 42,2 35,1 8,9

Universitats privades 81,8 13,1 6,8 48,8 27,1 15,9

Primer treball nd nd 19,2 27,1 46,6 5,8

 Treballant  Treballant Treballant en No necessari Treballant a
 a temps  durant dos la seva àrea  títol universitari, l’estranger
 parcial anys o més des  d’estudi o sobrequalificació
  que va acabar relacionada subjectiva,
  la carrera   autopercebuda

Total graduats 23,5 71,0 77,2 25,3 7,8

Arts i humanitats 36,9 59,4 56,2 32,1 14,1

Ciències 19,2 65,9 76,5 22,7 10,1

Ciències de la salut 27,0 79,3 94,7 6,9 8,1

Ciències socials i jurídiques 27,6 69,3 72,5 32,3 4,7

Enginyeria i arquitectura 10,4 74,9 83,4 18,7 12,2

Dones 28,6 69,4 76,4 27,0 6,4

Homes 16,2 73,3 78,5 22,7 9,7

Universitats públiques 24,0 69,6 76,1 27,0 7,9

Universitats privades 20,7 78,8 83,6 15,8 7,2

Primer treball nd nd 71,4 36,9 5,8

Quadre 2. Indicadors d’inserció laboral. Titulats en antics cicles i graus el curs 2009-2010,  

situació a finals del 2014, dades de l’Enquesta d’inserció laboral de titulats universitaris (en %)

Font: Institut Nacional d’Estadística (INE). EILU: Enquesta d’inserció laboral de titulats universitaris.
Nota: nd és no disponible.
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perior; 3) la facilitat per implantar i coordinar pràctiques, espe-

cialment en el cas de les universitats privades que procedeixen 

de l’àmbit empresarial i imparteixen ensenyaments relacionats. 

Les pràctiques, en aquest sentit, són una de les principals vies 

que tenen les universitats per ajudar el seu alumnat en els inicis 

del seu procés d’inserció laboral.

En quart lloc, i de manera lògica, en tots dos estudis queda 

clar que les diferències entre la primera ocupació i l’ocupa-

ció actual o entre la situació al primer any de graduar-se i 

quatre anys després són nítides, amb una major qualitat 

d’inserció laboral en aquest darrer moment. En cinquè lloc, i 

atenent en concret a l’estudi del Ministeri, s’observa que els 

titulats en doctorat obtenen millors resultats d’inserció labo-

ral que els titulats en màster oficial i aquests, a la seva vega-

da, millors que els que van acabar un grau, en aspectes com 

ara ingressos obtinguts (segons base de cotització a la 

Seguretat Social) o adequació a la feina (major percentatge 

que cotitza en un grup universitari). 

Finalment, també cal esmentar que, segons l’anàlisi més de-

tallada realitzada en l’estudi del Ministeri d’Educació7, es de-

tecta un cert desequilibri entre les carreres demandades pels 

universitaris i els indicadors d’inserció al mercat de treball, en 

el sentit que hi ha titulacions que tenen bons indicadors labo-

rals, per sobre de la mitjana, i no obstant això la seva nota de 

tall (el resultat de la demanda dels estudiants i l’oferta de pla-

ces de les universitats) està per sota de la mitjana: entre elles, 

matemàtiques, química, les relacionades amb informàtica i 

amb certes especialitats d’enginyeria industrial (elèctrica, 

electrònica i mecànica), òptica i optometria o administració i 

direcció d’empreses. A l’altre extrem, hi ha titulacions àmpli-

ament demandades, en termes relatius, pels estudiants i 

que, en canvi, registren indicadors d’inserció laboral clara-

ment per sota de la mitjana: publicitat i relacions públiques, 

comunicació audiovisual, belles arts o periodisme, entre d’al-

tres. Per tant semblaria que no hi ha una correlació evident 

entre els perfils més valorats pel mercat laboral i les carreres 

universitàries que els estudiants trien. En relació amb això, 

també es pot indicar que, segons el CEDEFOP (Centre 

Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional), 

a la UE hi haurà un augment de la demanda de professionals 

STEM (acrònims en anglès de ciència, tecnologia, enginyeria 

i matemàtiques) del 13% en la propera dècada, mentre que 

7 Op. cit.

la demanda global de professionals serà notablement inferior, 

del 3%. Espanya, en aquests moments, es troba per sota 

dels països més grans i avançats del nostre entorn en la ge-

neració de graduats superiors en aquests camps. Així, pre-

nent dades d’Eurostat, el percentatge de graduats universi-

taris el 2014 en els camps de ciències de la vida, físiques, 

matemàtiques i estadística, informàtica, enginyeria i arquitec-

tura va ser del 23% a Espanya, percentatge similar al de 

França, però inferior al d’Itàlia (24,2%), el Regne Unit (26,6%) 

i Alemanya (34,8%). Des d’una altra perspectiva, amb dades 

de l’OCDE, concretament de la publicació Education at a 

Glance 2015, la ràtio entre els graduats superiors en aquests 

camps STEM i la població entre 20 i 29 anys (en milers) era, 

el 2014, de 14,5 a Espanya, per sota de la UE (16,1), França 

(16,5), Alemanya (18,7) o el Regne Unit (21,3).

A banda del projecte de l’INE i del Ministeri d’Educació, es pot 

esmentar el recentment publicat Barómetro de empleabilidad y 

empleo de los universitarios en España, de l’Observatori 

d’Ocupabilitat i Ocupació Universitàries (OEEU)8. Mitjançant 

una enquesta a uns 13.000 graduats en estudis equivalents al 

grau universitari de la promoció 2009-2010 provinents de 45 

universitats espanyoles, tant públiques com privades, es van 

obtenir dades, entre d’altres qüestions, de la satisfacció amb 

els estudis cursats, la trajectòria laboral seguida i sobre les 

competències obtingudes. Entre els principals resultats 

d’aquest baròmetre, cal esmentar el fet que els enquestats 

pensen que la universitat els va aportar pràcticament la totalitat 

del nivell que es requereix al seu treball en competències 

genèriques com ara treballar en equip, el domini de les 

característiques específiques de la titulació o saber comunicar 

de forma escrita, però en canvi es va quedar curta en les 

competències relacionades amb els idiomes, en la capacitat 

8 Aquest Observatori és una iniciativa conjunta entre la Fundació 

Bancària ’la Caixa’, la CRUE (Conferència de Rectors de les 

Universitats Espanyoles) i la Càtedra UNESCO de Gestió i Política 

Universitària de la Universitat Politècnica de Madrid: https://

datos.oeeu.org/.
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per a gestionar la pressió i en la capacitat per prendre decisions. 

A més, la universitat els va aportar poc en l’adquisició de 

competències relacionades amb la cerca de feina, com ara la 

capacitat per complementar un currículum o les habilitats per 

enfrontar una entrevista de treball. En aquest sentit, l’estudi 

troba que els contactes personals van ser, amb diferència, el 

mitjà més recorregut per a la cerca de feina i, a la vegada, el que 

major taxa d’èxit comportava, seguit per l’autopresentació i el 

contacte directe. Quant a la valoració dels components de la 

formació universitària rebuda, la nota més alta era per als 

professors i els continguts de la titulació, i quedaven a la cua els 

serveis de suport a l’estudiant (orientació, cerca de feina, etc.), 

que els enquestats valoraven amb un 1,95 sobre 4. Finalment, 

les metodologies d’ensenyament rebien una nota de satisfacció 

reduïda. Les classes basades en teories, concepte i paradigmes 

eren més importants que els coneixements pràctics i 

metodològics i les classes magistrals seguien tenint un pes 

elevat, mentre que l’aprenentatge basat en projectes, les 

exposicions orals, les pràctiques en empreses o institucions i la 

participació en projectes de recerca tenien relativament poca 

importància9.

3. Conclusions

Una de les maneres de poder millorar la inserció laboral dels 

graduats universitaris que surten cada curs de les universitats 

espanyoles seria òbviament canviar el model productiu de 

l’Estat, i anar cap a una economia amb un major pes relatiu en 

la seva estructura productiva dels serveis basats en el conei-

xement i dels sectors industrials d’alta intensitat tecnològica, 

en comptes de serveis tradicionals, com el turisme, i indústri-

es de tipus més tradicional, com ara l’alimentació o el tèxtil, no 

tan sofisticades des del punt de vista del coneixement; sec-

tors, per tant, amb poca demanda relativa d’ocupats amb un 

alt nivell educatiu. En aquest sentit, cal indicar que de tots els 

països de la Unió Europea, Espanya era l’any 2015 el cinquè 

9 Una altra publicació recent, en aquest cas, realitzada per la 

Fundación Everis, és el Ranking universidad-empresa. Encuesta 
a las empresas españolas sobre la empleabilidad de los titulados 
superiores, en què es va portar a terme una anàlisi quantitativa de 

l’opinió dels ocupadors sobre els titulats universitaris recentment 

contractats pel que fa a les competències necessàries per 

desenvolupar adequadament les tasques pròpies del seu lloc de 

treball. L’objectiu era identificar en les diferents branques 

d’ensenyament quines eren les universitats els graduats de les 

quals rebien una valoració més positiva pel que fa a les 

competències detentades: https://es.fundacioneveris.com/II-

ranking-universidad-empresa-2016.

amb un menor percentatge de treballadors entre 25 i 64 anys 

ocupats en tasques d’alta qualificació: el 32,9%, allunyat del 

40,7% del conjunt de la UE. Mentre que, per contra, Espanya 

estava entre els 12 països amb un major percentatge de po-

blació de 25 a 64 anys en possessió d’una titulació de nivell 

terciari, el 35,1%, cinc punts per sobre de la dada per al con-

junt de la UE. D’acord amb aquestes dades, és normal que 

Espanya sigui el país on més graduats superiors estan ocu-

pats en feines de baixa qualificació, tal com s’ha posat de 

manifest en el primer epígraf de l’article. Però el canvi de mo-

del productiu de l’economia d’un país va més enllà del que 

serien les responsabilitats i atribucions de les universitats. 

Ara bé, el que sí es pot fer des de les universitats és, en primer 

lloc, intentar facilitar el procés d’inserció dels seus graduats al 

mercat de treball, per exemple, amb un millor servei d’orienta-

ció laboral i enfortint l’adquisició de competències relaciona-

des amb la cerca de feina (una de les mancances que es tro-

baven, com s’ha vist a l’epígraf anterior, en el baròmetre sobre 

ocupabilitat i ocupació dels universitaris a Espanya); millorar el 

funcionament de les borses de treball universitàries, que no 

són actualment una de les vies ni més utilitzades ni de més èxit 

a l’hora de trobar feina; i, sobretot, posar més èmfasi i perfec-

cionar el funcionament de les pràctiques en empreses i institu-

cions dels estudiants en els darrers cursos de la titulació. 

Aquesta és una manera molt útil de facilitar l’inici de la inserció 

laboral dels universitaris i, a més, ha registrat un impuls impor-

tant amb l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) en intro-

duir les pràctiques externes als plans d’estudi de les titulaci-

ons. Hi ha universitats, en aquest sentit, que han estat pione-

res a Espanya en la promoció de pràctiques. Un dels millors 

exemples és la Universitat Jaume I de Castelló (Beas Collado, 

2014), que va adoptar ja fa més de dues dècades un model de 

pràctiques obligatòries integrades (pràctiques acadèmiques 

externes curriculars), que suposava que tots els estudiants es 

graduaven amb almenys una primera experiència professional, 

constituint, fins a l’entrada de l’EEES, un model singular en 

comparació amb la resta d’universitats espanyoles. Aquest 

model, altament satisfactori per a tots els participants, és a dir, 
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alumnes, tutors, empreses i institucions, a més facilitava clara-

ment l’ocupabilitat de l’alumnat: així, a l’entorn d’un de cada 

tres estudiants havia treballat després per a l’empresa o insti-

tució on havia realitzat les pràctiques. 

En segon lloc, atès que actualment es disposa d’informació 

recent i detallada sobre l’ocupabilitat de diferents titulacions 

i universitats, és necessari que aquesta informació es posi a 

l’abast d’aquells estudiants de secundària que han decidit 

continuar la seva formació amb l’ingrés a la universitat, per-

què siguin conscients ells i les seves famílies de les condici-

ons futures d’inserció laboral que es poden trobar segons 

l’opció per la qual optin, i puguin prendre la seva decisió 

amb el major coneixement de causa. És a dir, seria necessa-

ri que les administracions públiques competents, l’Estat i les 

comunitats autònomes, i, també, les universitats donessin 

més importància i visibilitat a aquesta informació àmplia i 

contrastada que s’ha anat reunint sobre ocupabilitat. Fins i 

tot, a l’informe de la Comissió d’Experts per a la Reforma del 

Sistema Universitari Espanyol, del 2013 (Miras-Portugal et 

al., 2013) s’anava més enllà i es proposava vincular el finan-

çament universitari associat a la docència de cada universi-

tat als resultats relatius d’ocupabilitat dels seus titulats, en 

comparació amb la resta d’universitats públiques. 
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tecnològic i de formes d’organització del treball que les empre-

ses han hagut d’implementar per afrontar el repte de la globa-

lització i de la transformació dels models de consum que han 

significat un increment sense precedents de la competència en 

els mercats. La crisi econòmica dels darrers anys no ha fet sinó 

posar encara més pressió per accelerar els processos de trans-

formació empresarial. En definitiva, poder tenir mesures més 

específiques de quines característiques productives han de 

desenvolupar els treballadors és essencial perquè el sistema 

educatiu-formatiu pugui donar una resposta adequada a les 

necessitats de capital humà de les empreses i, per tant, que 

aquest sigui efectivament el punt de recolzament de la seva 

competitivitat. 

Afortunadament, en els últims anys, per mitjà de diferents 

fonts de dades, ha estat possible mesurar directament les 

competències que posseeixen els individus i, per tant, poder 

establir amb més precisió quines característiques productives 

dels treballadors són més valorades en el mercat de treball. 

Catalunya disposa d’una base de dades única impulsada per 

l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 

(AQU) que proporciona informació sobre el contingut compe-

tencial dels llocs de treball dels recents graduats universitaris 

del país. En aquest article, el nostre objectiu és aportar nova 

evidència empírica sobre quines competències demanda el 

mercat de treball, amb l’interès addicional que ho fem per a 

una realitat molt poc analitzada com és el mercat de treball 

i ha un ampli consens respecte a la importància 

del capital humà com a factor de creixement 

dels països i com a mecanisme per assegurar 

l’èxit econòmic dels individus. En termes opera-

tius, un gran nombre d’investigacions han aproximat aquest 

concepte de capital humà utilitzant els anys d’escolarització 

(nivell educatiu) i l’experiència. Tot i que hi ha una extensa litera-

tura sobre els efectes positius en els salarials de l’educació i 

l’experiència, sempre hi ha hagut un cert malestar envers la 

utilització d’aquests indicadors o, en altres paraules, amb igua-

lar les competències dels treballadors al seu nivell d’estudis. El 

problema obvi és que l’educació (o l’escolarització) i l’experièn-

cia són mesures d’inversió i, per tant, només poden proporcio-

nar informació molt general sobre qüestions rellevants com 

quins factors determinen les competències que exigeixen els 

ocupadors, per què són necessàries aquestes competències, 

o com varien amb el temps (Hanushek, 2014). A més, cal con-

textualitzar aquesta problemàtica en els processos de canvi 

1 Es reconeix el finançament “Xarxa de Referència d’R+D+I en 

Economia i Polítiques Públiques”, Generalitat de Catalunya. 

També s’agraeix el finançament del Ministeri de Ciència i Innovació 

en el Projecte ECO2010-17113.
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català. Malgrat que la informació de què hem disposat se 

centra en un col·lectiu molt concret (recents graduats univer-

sitaris), l’anàlisi que es presenta pot il·luminar la discussió a un 

nivell més general, i, en qualsevol cas, es refereix a un grup 

estratègicament clau per a la nostra economia. Addicionalment, 

la possibilitat de tenir informació del nivell competencial dels 

graduats de diferents cohorts ens permet plantejar la discus-

sió sobre com la recent crisi econòmica ha afectat la deman-

da de competències en el mercat de treball.

Literatura prèvia

Hi ha una àmplia literatura que intenta determinar quines són 

les competències que expliquen les diferències entre individus 

en termes d’èxit laboral. Suleman i Paul (2006) ordenen 

aquesta literatura classificant-la en dos corrents de recerca 

diferents en funció de la tipologia de les dades utilitzades. La 

primera utilitza informació sobre les habilitats cognitives i no 

cognitives mesurades habitualment per mitjà de tests o pro-

ves psicològiques que proporcionen mesures numèriques 

concretes. La segona línia de recerca fa servir mesures sub-

jectives de la utilització d’habilitats preguntant directament a 

empleats o ocupadors.

 

Respecte al primer grup de treballs, la literatura empírica exis-

tent estableix clarament que les competències cognitives, 

principalment el domini del llenguatge (literacy) i les matemàti-

ques (numeracy), comporten impactes positius en els resul-

tats (salaris i ocupabilitat) dels individus en el mercat de treball 

(Hanushek et al., 2015). Els primers estudis van utilitzar infor-

mació d’enquestes longitudinals sobretot dels Estats Units 

(Murnane et al., 1995, Murnane et al., 2000) i, en menor me-

sura, dades similars del Regne Unit (McIntosh i Vignoles, 

2001). A més de l’impacte directe sobre la capacitat produc-

tiva de l’individu, s’afirma que hi ha també un efecte indirecte, 

ja que les competències cognitives augmenten la probabilitat 

d’adquirir un major nivell d’educació, que al seu torn condueix 

a majors rendiments econòmics (Cunha et al., 2006). Treballs 

més recents utilitzen l’International Adult Literacy Survey 

(IALS) i el Programme for the International Assessment of 

Adult Competences (PIACC). De manera molt robusta s’ob-

serva que elevats nivells de competències numèriques i de 

llenguatge estan sistemàticament relacionats amb majors in-

gressos (Hanushek i Zhang, 2009, Van de Werfhorst, 2011, 

Barone i Van de Werfhorst, 2011). Els estudis que utilitzen el 

PIACC confirmen aquests resultats (Cappellari et al., 2015, 

Hanushek et al., 2015, Holzer i Lerman, 2015, Paccagnella, 

2015, Pouliakas i Russo, 2015). Aquests treballs mostren 

com el rendiment d’aquestes competències cognitives varien 

per als diferents països, suggerint que aspectes institucionals 

poden influir en les seves taxes de retorn. Addicionalment, 

també és interessant observar com el rendiment estimat del 

nivell educatiu (la variable tradicionalment utilitzada) és sensi-

ble a la inclusió de les mesures de competències cognitives, 

tot i que en cap cas pot explicar-ne tot l’efecte. 

Pel que fa a l’impacte de les competències no cognitives (una 

categoria àmplia que inclou elements associats a la persona-

litat, aspectes socioemocionals i de conducta), hi ha una crei-

xent evidència que també són molt importants per determinar 

l’èxit dels individus en el mercat de treball. La literatura empí-

rica mostra una relació forta i robusta entre certes competèn-

cies no cognitives, com ara la fiabilitat, la persistència o l’au-

toconfiança amb els ingressos o l’ocupabilitat dels individus 

(Heckman et al., 2006). De fet, alguns autors afirmen que la 

seva capacitat per predir l’èxit laboral és similar o fins i tot 

supera la de les competències cognitives (Kautz et al., 2014).

La segona línia de recerca, encara no tan prolífica com la que 

acabem de descriure, es pot definir com a task based analysis 

(Handel, 2008, Rohrbach-Schmidt i Tiemann, 2013). En la 

majoria dels treballs les dades utilitzades s’obtenen utilitzant 

l’enfocament “requeriments competencials del lloc de treball”, 

essencialment una adaptació dels mètodes que els psicòlegs 

industrials utilitzen per classificar llocs de treball (Green, 2012). 

La idea és recollir informació sobre les tasques que el treballa-

dor està desenvolupant en el lloc de treball i resumir-les en 

grups que corresponen a una tipologia predefinida de dominis 

de competències. En general, l’interès se centra en les ano-

menades competències genèriques, enteses com les habili-

tats de gestió, intrapersonals, de comunicació i interpersonals 

que s’utilitzen per resoldre problemes a la feina, com per 

exemple, el pensament crític, la resolució de problemes, el 

treball en equip o la capacitat de lideratge. Les dues principals 

fonts d’informació son l’Skill Survey al Regne Unit i la 

Qualification and Career Surveys a Alemania2. L’evidència 

empírica mostra clarament l’impacte positiu de les competèn-

2 Hi ha altres bases de dades similars: STAM als EUA (Handel, 

2008), ISFOL a Itàlia (Leoni i Gritti, 2015) i, per a alguns països en 

desenvolupament, STEP del Banc Mundial (Pierre et al., 2014). La 

base de dades PIACC també té dades sobre tasques. El projectes 

CHEERS i REFLEX són bases de dades molts similars a les 

utilitzades en aquest article. 
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cies genèriques en els salaris (Green, 1998, Heijke et al., 

2003, Dickerson i Green, 2004, García Aracil et al., 2004, 

Johnes, 2005, Suleman i Paul, 2007, Mane i Miravet, 2010, 

Green, 2012, Autor i Handel, 2013, Leoni i Gritti, 2015). Autor 

i Handel (2013) demostren per a l’economia americana que 

diferències en el contingut competencial de les tasques realit-

zades pels treballadors expliquen no només les diferències 

salarials entre ocupacions, sinó també entre els treballadors 

d’una mateixa ocupació. En termes dinàmics, i quan la dispo-

nibilitat de dades en fa possible l’exercici, s’ha comprovat que 

la importància d’aquestes competències genèriques ha anat 

creixent en les últimes dècades (Spitz-Oener, 2006, Green, 

2012, Handel, 2012).

Tanmateix, cal tenir present que hi ha un problema no resolt 

entorn de com classificar les tasques en diferents dominis de 

competències (Autor et al., 2003, Green, 2012). Rohrbach-

Schmidt i Tiemann (2013) mostren, per al cas d’Alemanya, 

que les diferents estratègies per a la classificació de les tas-

ques en els diversos dominis de competències porta a dife-

rents conclusions sobre el canvi de tasques. També hi ha un 

debat important al voltant de quina és la millor manera de 

desenvolupar aquestes competències genèriques. Heijke et 

al. (2003), analitzant dades de graduats universitaris italians, 

observen que l’impacte sobre els salaris se centra bàsicament 

en les competències de gestió (management skills) però que 

les competències acadèmiques (coneixements bàsics adqui-

rits a la universitat) tenen un paper clau en el procés d’adqui-

sició d’aquestes competències de gestió. En un estudi similar 

amb dades de graduats catalans, Mañé i Miravet (2010) arri-

ben a una conclusió similar. Aquests autors observen que les 

competències de gestió, especialment les que s’aprenen en 

el lloc de treball, obtenen les taxes de rendibilitat més eleva-

des i que aquest aprenentatge està molt relacionat amb el 

coneixement acadèmic desenvolupat a la universitat. En un 

treball recent, Mañé i Miravet (2016) analitzen si, per a treba-

lladors d’una mateixa empresa, els retorns en les competèn-

cies genèriques depenen de la posició ocupacional específica 

del treballador. Observen que, efectivament, els retorns en les 

mateixes competències són molt diversos entre treballadors i 

tan sols les competències numèriques tenen un retorn similar 

per a tots ells. En canvi, la competència en comunicació co-

mercial té un important retorn per a directius i supervisors, 

mentre que la comunicació complexa i les competències de 

planificació generen impactes positius sobre els salaris dels 

treballadors de producció.

Anàlisi empírica

2.1 La base de dades

Les dades utilitzades provenen de l’enquesta triennal a gradu-

ats universitaris que realitza AQU-Catalunya. La base de da-

des es construeix a partir de registres administratius i d’una 

enquesta telefònica en què es pregunta sobre la trajectòria 

laboral del graduat un cop acabats els estudis. L’enquesta 

obté informació sobre el procés d’accés al mercat de treball i 

sobre la situació laboral en el moment de la enquesta, tres 

anys i mig després de la finalització dels estudis.

Es tracta d’una enquesta d’ampli abast, atès que recull infor-

mació del 56% dels graduats del sistema universitari català3. 

Per a aquest treball hem utilitzat les tres últimes onades de 

l’enquesta que corresponen a les cohorts que es van graduar 

els anys 2004, 2007 i 2010. Aquestes dates són fàcilment 

identificables amb tres moments del cicle econòmic: expan-

sió, frenada i caiguda de l’activitat econòmica, respectiva-

ment, i per tant són idònies per analitzar l’impacte de la crisi 

sobre el retorn de les competències. 

Partint de la mostra original, es fa servir la submostra que 

correspon als graduats de les universitats públiques. 

S’exclouen de l’anàlisi els graduats que no han treballat mai i 

els que tenen un contracte de becari, ja que en la nostra anà-

lisi no es recull informació rellevant d’aquest grup. També s’ha 

optat per excloure’n les persones per a les quals els estudis 

universitaris no tenien com a objectiu la inserció laboral, defi-

nits per aquells individus que han estat més de 10 anys cur-

sant els estudis universitaris, que fa més de set anys que tre-

ballen per a la mateixa empresa i que tenien més de 30 anys 

en el moment de l’enquesta. 

La mostra final consta de 31.179 observacions. Considerem 

que el curt temps (sis anys) que separen la graduació de la 

primera i la tercera cohort justifiquen que ens plantegem com-

parar-les sense incórrer en un problema greu d’utilitzar mos-

tres molt diferents entre elles. Per tant, sense, òbviament, 

poder argumentar que comparem un “mateix individu” en tres 

moments del temps, sí que assumim que els canvis que ob-

servem estaran associats principalment a variacions en les 

condicions del mercat de treball més que no pas a les carac-

3 Per a una explicació de les dades tècniques de l’enquesta, vegeu 

AQU-Catalunya (2011), AQU-Catalunya (2015), AQU-Catalunya 

(2014).



R e v i s t a  E c o n ò m i c a  d e  C a t a l u n y a  •  9 1

terístiques ni dels individus ni del tractament (experiència for-

mativa) rebut durant l’etapa universitària.

Efectivament, la comparació de les característiques mitjanes 

de les mostres de cada cohort permeten afirmar aquesta 

semblança entre elles. Les característiques demogràfiques 

bàsiques descriuen una població majoritàriament femenina 

(61,7%), amb una distribució de graduats per àrees de conei-

xement prou estable, malgrat que s’observa una progressiva 

caiguda del nombre de graduats en l’àmbit de les humanitats 

 2004 2007 2011 2004-2007 2004-2011 

 Mitjana Variació

Solució de problemes 5,319 5,577 5,659 0,258 0,339

Treball en equip 5,272 5,432 5,549 0,160 0,277

Presa de decisions 5,213 5,421 5,508 0,208 0,295

Informàtica 5,067 5,250 5,084 0,183 0,017

Pensament crític 4,998 5,089 5,048 0,091 0,050

Comunicació escrita 4,960 5,083 5,109 0,123 0,149

Comunicació oral 4,861 5,126 5,285 0,265 0,424

Documentació 4,802 4,854 4,784 0,052 -0,018

Gestió 4,723 5,224 5,315 0,502 0,592

Creativitat 4,578 4,716 4,705 0,139 0,127

Lideratge 4,390 4,626 4,759 0,235 0,369

Coneixement pràctic 4,239 4,196 3,963 -0,043 -0,276

Coneixement teòric 4,206 4,231 4,035 0,025 -0,171

Idioma 4,069 4,037 4,403 -0,032 0,334

  Desviació estàndard Variació DS

Solució de problemes 1,56 1,45 1,44 -0,12 -0,13

Treball en equip 1,55 1,50 1,50 -0,05 -0,05

Presa de decisions 1,58 1,48 1,49 -0,09 -0,09

Informàtica 1,76 1,67 1,80 -0,09 0,03

Pensament crític 1,58 1,57 1,65 -0,01 0,07

Comunicació escrita 1,53 1,55 1,64 0,02 0,10

Comunicació oral 1,66 1,61 1,61 -0,05 -0,05

Documentació 1,61 1,67 1,75 0,06 0,14

Gestió 1,66 1,51 1,50 -0,15 -0,16

Creativitat 1,69 1,69 1,74 0,00 0,05

Lideratge 1,71 1,68 1,68 -0,03 -0,03

Coneixement pràctic 1,80 1,82 1,94 0,02 0,14

Coneixement teòric 1,58 1,59 1,71 0,01 0,13

Idioma 2,10 2,14 2,19 0,03 0,08

  Posició de la competència    

Solució de problemes 1 1 1    

Treball en equip 2 2 2    

Presa de decisions 3 3 3    

Informàtica 4 4 7    

Pensament crític 5 7 8    

Comunicació escrita 6 8 6    

Comunicació oral 7 6 5    

Documentació 8 9 9    

Gestió 9 5 4    

Creativitat 10 10 11    

Lideratge 11 11 10    

Coneixement pràctic 12 13 14    

Coneixement teòric 13 12 13    

Idioma 14 14 12

Quadre 1. Dotació mitjana de competències per cohort

*Elaboració pròpia a partir de les dades AQU (2004, 2006, 2010).
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(3 punts percentuals) en favor del nombre de graduats en ci-

ències socials. 

Les majors diferències entre les cohorts són les relacionades 

amb les condicions laborals. En primer lloc, al llarg d’aquest 

període es produeix una caiguda d’ingressos que es pot 

quantificar en un 20% en termes reals (Jordi, Mañé, i Manjón 

2016). Un dels elements que expliquen aquesta caiguda és 

l’increment dels contractes amb jornada a temps parcial, que 

passa d’afectar l’11,2% dels graduats l’any 2004 al 26,15% 

per als graduats de l’any 2010. A més, es produeix una caigu-

da salarial lligada amb el fet de treballar a temps parcial. Així el 

47% dels graduats l’any 2004 que treballaven a temps parcial 

tenien ingressos iguals o inferiors a 12.000 euros, mentre que 

per a la cohort que es va graduar sis anys després, el percen-

tatge s’incrementa en més de 20 punts percentuals. Amb me-

nor magnitud també s’observa un increment de salaris baixos 

en els treballadors a temps complet. Així es pot parlar d’una 

caiguda generalitzada d’ingressos en termes nominals que es 

concentra especialment en les rendes més baixes.

2.2 La construcció dels indicadors de competències

Respecte a la variable d’interès en aquest treball, construïm la 

dotació competencial dels individus a partir de la informació 

que donen els enquestats sobre la importància en el seu lloc 

de treball d’un conjunt de 14 competències. En concret, es 

pregunta sobre la importància de la formació teòrica, la for-

mació pràctica, l’expressió oral, la comunicació escrita, el tre-

ball en equip, el lideratge, la gestió, la resolució de problemes, 

la presa de decisions, la creativitat, el pensament crític i les 

competències instrumentals en idiomes, informàtica i docu-

mentació. La mesura és a partir d’una escala d’1 a 7 on 1 

representa que la competència té poca importància per de-

senvolupar la seva feina i 7 implica què és essencial per de-

senvolupar-la correctament. Cal observar que, seguint la hi-

pòtesi habitual en la literatura de referència, entenem que per 

ser efectiu en un lloc de treball l’individu ha de posseir un nivell 

competencial adequat a aquest lloc de treball. En altres pa-

raules, igualem les necessitats del lloc de treball amb la dota-

ció de l’individu que l’ocupa. Certament seria millor poder 

utilitzar informació de mesures objectives (per exemple, via 

tests) o mesures definides per una única font (per exemple, un 

expert que observés com treballa l’individu). Tanmateix, tal 

com es discuteix detalladament a Allen i Velden (2005) aquest 

mecanisme de valoració individual subjectiva per obtenir la 

informació és prou robust ja que es correlaciona força correc-

tament amb altres maneres de mesurar la dotació competen-

cial dels individus. A més, vam realitzar alguns exercicis per 

comprovar la coherència de la informació mirant les distribu-

cions de les respostes per ocupació i sector i no vam obser-

var anomalies preocupants.  

El quadre 1 presenta els valors mitjans per a cada competèn-

cia en les tres cohorts analitzades. El primer aspecte que 

destaca és que durant el període analitzat s’incrementa la 

importància en el lloc de treball d’11 de les 14 competències 

analitzades. Així, com a primer element, cal veure que la crisi 

econòmica no ha significat una reducció de la demanda de 

competències per part de les empreses. La jerarquia de les 

competències més utilitzades (resolució de problemes, presa 

de decisions i treball en equip) es manté. A més, la reducció 

del valor de la desviació estàndard (mesura de dispersió) 

d’aquestes tres competències indica que la seva importància 

es generalitza en el conjunt dels llocs de treball. A partir 

d’aquí sí que s’observen canvis interessants en la utilització 

de competències. La competència de gestió és la que expe-

rimenta un creixement més gran i passa de ser la novena 

més utilitzada en la primera cohort a ser-ne la quarta i, també 

en aquest cas, disminueix la dispersió. D’altra banda, cal 

destacar l’increment de la rellevància de les competències 

comunicatives, que, afegit al tema de gestió, pot estar apun-

tant a la importància d’un perfil competencial associat a una 

persona assertiva que resol problemes. En les competències 

menys utilitzades sí que es produeix algun canvi d’ordre, i 

Competències inicials Competències derivades 

Treball en equip Competències executives

Lideratge

Gestió

Resolució de problemes

Presa de decisions

Creativitat

Pensament crític  Competències de

Coneixements teòrics   coneixements

Coneixements pràctics

Idiomes  Competències  

Informàtica instrumentals

Documentació

Expressió oral Competències de

Expressió escrita comunicació

Quadre 2. Classificació de competències 

derivades de l’anàlisi factorial
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caldria destacar la baixada en la utilització dels coneixements 

teòrics, dels coneixements pràctics i, amb menor mesura, de 

les competències de documentació. Cal destacar que es 

tracta de competències que presenten una elevada (i crei-

xent) desviació estàndard i, per tant, hi ha una major disper-

sió de l’ús d’aquestes competències entre llocs de treball.

Per últim, destacar l’increment en l’ús de les competències 

d’idiomes estrangers. Aquesta competència, per a les pri-

meres cohorts, era la menys utilitzada (tot i que l’elevada 

dispersió indicava un ús molt desigual entre llocs de treball). 

En canvi, per als individus de la tercera cohort, els que de-

senvolupen la carrera professional en temps de crisi, s’incre-

menta molt la utilització de la competència, tot i que el fet 

que la dispersió també s’incrementi fa sospitar que aquest 

major ús respon a una estratègia d’internacionalització de 

determinades empreses com a resposta a la caiguda de la 

demanda en el mercat intern. 

Un cop identificats els trets principals en l’ús de les compe-

tències en els diferents moments del cicle, ens plantegem si el 

patró descrit és comú per al conjunt de l’economia o varia en 

funció del major o menor component tecnològic de les em-

preses. Amb aquesta intenció analitzem com varia la dotació 

 2004 2007 2010 2004-2007 2007-2010 2004-2010 

Indústria d’alta i mitjana intensitat

Executives 5,052 5,256 5,302 0,204 0,046 0,250

Expressió 4,766 4,989 5,137 0,223 0,148 0,371

Coneixements 4,046 4,070 3,871 0,024 -0,200 -0,175

Instrumentals 4,970 5,120 5,083 0,150 -0,038 0,113

Indústria de baixa intensitat

Executives 4,890 5,206 5,118 0,316 -0,088 0,228

Expressió 4,754 4,943 4,991 0,188 0,048 0,237

Coneixements 4,016 4,101 3,705 0,084 -0,396 -0,312

Instrumentals 4,799 4,979 4,713 0,180 -0,266 -0,086

Construcció

Executives 5,009 5,259 5,224 0,250 -0,035 0,215

Expressió 4,598 4,931 4,935 0,333 0,004 0,337

Coneixements 4,077 4,203 3,784 0,126 -0,420 -0,294

Instrumentals 4,414 4,508 4,762 0,094 0,253 0,348

Serveis de baixa intensitat (comerç, hostaleria i transport)

Executives 4,612 4,697 4,848 0,085 0,151 0,236

Expressió 4,497 4,594 4,741 0,097 0,146 0,243

Coneixements 3,669 3,545 3,194 -0,124 -0,351 -0,475

Instrumentals 4,442 4,440 4,352 -0,002 -0,088 -0,090

Serveis d’alta intensitat (TIC i financers)

Executives 4,901 5,066 5,143 0,165 0,076 0,242

Expressió 4,876 4,964 5,127 0,087 0,164 0,251

Coneixements 4,041 4,007 3,931 -0,034 -0,076 -0,110

Instrumentals 4,616 4,675 4,858 0,060 0,183 0,243

Serveis a empreses

Executives 4,908 5,033 5,155 0,125 0,122 0,247

Expressió 4,939 5,053 5,145 0,114 0,092 0,207

Coneixements 4,111 4,055 3,762 -0,056 -0,294 -0,350

Instrumentals 4,640 4,732 4,702 0,092 -0,031 0,061

Serveis d’alta intensitat (sanitat, educació i recerca)

Executives 4,966 5,284 5,319 0,318 0,035 0,353

Expressió 5,114 5,345 5,472 0,231 0,127 0,358

Coneixements 4,586 4,530 4,472 -0,056 -0,058 -0,115

Instrumentals 4,632 4,695 4,769 0,063 0,074 0,137

Quadre 3. Dotació mitjana de competències per sector d’activitat i component tecnològic

*Elaboració pròpia a partir de les dades AQU (2004, 2006, 2010).
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i el que es necessita en el lloc de treball. Tanmateix, cal notar 

que és a les empreses menys tecnològicament avançades on 

hi ha un major desajust, per la qual cosa, potser, el problema 

recau en una simplificació dels llocs de treball.

2.3. Estimació de l’equació salarial

Per analitzar com varia el retorn de les competències per a 

cada cohort s’estima una equació salarial per a cadascuna. 

Donada l’estructura per intervals dels ingressos, s’utilitza 

l’estimació per màxima versemblança proposada per 

Stewart (1983). 

Com a variables explicatives, es construeixen les noves varia-

bles de competències que es generen a partir de l’estandardit-

zació de la mitjana de les competències que en formen part. 

S’introdueix en el models estimats tot un seguit de controls. En 

primer lloc, els relatius a les característiques personals de l’indi-

vidu com són edat, sexe i nivell d’estudis dels pares. Un segon 

grup està format per les característiques dels estudis: els estu-

dis realitzats (en una agrupació de 37 categories), la universitat 

on s’han cursat els estudis, si és llicenciatura o diplomatura, si 

s’ha fet mobilitat durant els estudis i la qualificació obtinguda. 

Un tercer engloba els antecedents laborals durant els estudis i 

les característiques del procés d’inserció: si s’ha compatibilitzat 

estudis i feina i quin tipus de feina és, temps a trobar la primera 

feina, si ha continuat estudiant després de la graduació. Per 

últim, controls relatius a l’actual ocupació: si la feina actual és la 

primera feina, l’antiguitat a la feina, el sector d’activitat, si és 

d’àmbit privat o públic, la dimensió de l’empresa (segons nom-

bre de treballadors), el tipus de contracte i si el contracte és a 

jornada completa o a temps parcial.

En el quadre 4 es presenten els resultats de les variables de 

competències per a cadascuna de les onades. El primer as-

pecte que cal recalcar és que la crisi econòmica reforça el 

retorn de les competències. Així, en la fase d’expansió econò-

mica, només les competències executives o de gestió tenen 

un impacte positiu i significatiu. En canvi, per a la cohort que 

es gradua en plena crisi totes les competències presenten 

signe positiu i tres d’elles impacte significatiu (executives, ins-

trumentals i de coneixements).

Aquest fet respon a dos fenòmens. En primer lloc, un efecte 

composició associat a la reducció de les feines qualificades 

conseqüència de la crisi econòmica (Jordi, Mañé, i Manjón 

2016, Liu, Salvanes, i Sørensen, 2016) fa que s’incrementin 

de competències demandades entre sectors, classificats en 

funció de si són sectors d’alt o baix component tecnològic. 

Per tal de facilitar l’exploració de les dades hem utilitzat la 

tècnica de l’anàlisi factorial per construir indicadors que resu-

meixen la informació del conjunt de competències individuals 

originals4. El quadre 2 presenta com s’agrupen les diferents 

competències en quatre grans dominis competencials. 

Numèricament els indicadors són una mitjana simple de les 

variables que els componen.

En el quadre 3 es presenta l’evolució de la utilització de les 

competències per sectors, en funció de la seva dotació tec-

nològica. Observem que, tal com esperàvem, els sectors de-

finits com a d’alt component tecnològic són els que major 

dotació de competències demanden. Resulta interessant ob-

servar com a l’inici de la crisi el creixement en l’ús de les com-

petències és general per a tots els sectors, especialment per 

als sectors industrials i la construcció. Tanmateix, aquesta 

tendència canvia per a la cohort que es va graduar l’any 2010, 

amb una forta caiguda en la demanda de competències en 

els sectors de baix component tecnològic. Així, les diferències 

d’intensitat de capital humà entre sectors segons el seu nivell 

tecnològic tendeixen a incrementar-se en la fase final de la 

crisi econòmica. Aquesta divergència és difícil d’analitzar amb 

les nostres dades però pot estar relacionada amb l’aplicació 

de diferents estratègies competitives a les empreses segons 

la seva intensitat tecnològica. 

Un element que cal destacar és que la caiguda de la utilització 

de les competències de coneixements és un fet transversal per 

a tots els sectors encara que molt més intens per als sectors 

de baixa intensitat tecnològica. Aquest indicador recull l’evolu-

ció de les competències de contingut més general de coneixe-

ments (teòrics i pràctics) adquirides a la universitat. Per tant, 

podria estar indicant que els graduats expressen un cert desa-

just creixent entre una part d’allò que s’ensenya a la universitat 

4 Per a una descripció detallada de com s’utilitza l’anàlisi factorial 

en aquestes dades, vegeu Mañé i Miravet (2010).
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Les competències de coneixements presenten un comporta-

ment molt interessant. Són competències que fan referència als 

coneixements adquirits i, per tant, als coneixement tècnics de 

base que té l’individu, però també són un senyal de la capacitat 

d’aprenentatge, els skills beget skills que descriu Hanushek et 

al. (2015). En l’anàlisi descriptiva s’observava una disminució en 

la utilització d’aquestes competències, però ara sabem que te-

nen un impacte positiu sobre els ingressos. Aquí la interpretació 

torna a ser doble: l’efecte composició ja esmentat, en què les 

feines qualificades requereixen un elevat nivell de coneixements, 

i l’efecte aprenentatge que es descriu a Mañé i Miravet (2010), 

que consisteix en la importància clau que té en el món del treball 

tenir una gran capacitat d’incorporar nous coneixements i capa-

citats (aprenentatge). Aquesta capacitat queda recollida en 

aquesta competència en la mesura que indica com d’eficient-

ment s’han adquirit coneixements en la universitat i, per tant, 

com de preparat s’està per continuar fent-ho al món del treball. 

L’increment del retorn de les competències instrumentals té 

com a explicació el fet que són competències directament 

aplicables i, per tant, valorables pel mercat. Així, les crisis eco-

nòmiques donen un valor diferencial a aquestes competènci-

es, tot i que no es pot descartar la hipòtesi que el pes de la 

competència d’idioma estranger en aquesta variable, en un 

context d’internacionalització de la economia, tingui gran in-

fluència en aquest resultat.

Les competències d’expressió, per a les quals s’havia obser-

vat un increment de l’ús en l’anàlisi descriptiva, no tenen un 

(ni que sigui en termes relatius) les feines no qualificades per a 

les quals la dotació de competències té menor impacte. 

Aquest fet provoca que, per a les feines qualificades, l’impac-

te de les competències sigui un element diferencial i, per tant, 

n’incrementi el valor.

El segon fenomen està relacionat directament amb la major 

capacitat productiva que proporciona un major nivell de com-

petències. En moments de crisi, les empreses necessiten, per 

sobreviure en el mercat, millorar l’eficiència productiva (com-

petitiva), per la qual cosa, en la mesura que els treballadors 

més dotats amb competències aportin més a la productivitat 

de l’empresa, estaran disposades a pagar una prima per 

aquestes dotacions.

En l’anàlisi concreta de cada competència, s’observa que 

les competències executives són les que tenen clarament un 

major retorn. Aquest és un resultat coherent amb la literatura 

existent i reflecteix que el que aprecien els empresaris és 

que els treballadors siguin capaços de poder aplicar els co-

neixements que tenen en entorns laborals cada cop més 

complexos. Des d’aquesta perspectiva, el fet que l’efecte es 

reforci en moments de dificultats econòmiques no és un re-

sultat sorprenent. S’ha de recordar que en l’anàlisi descrip-

tiva s’observava que eren les competències que més s’utilit-

zaven en els llocs de treball i que experimentaven increments 

importants durant la crisi. En definitiva les empreses neces-

siten individus resolutius i que aportin solucions, especial-

ment en temps de crisi.

 VARIABLES  2004 (1) 2007 (2) 2010 (3)

Competències executives  0.0326 *** 0.0351 *** 0.0377 ***

  (0.0048)  (0.0047)  (0.0054)

Competències d’expressió  0.0013  0.0055  0.0067

  (0.0044)  (0.0044)  (0.0051)

Competències de coneixements  -0.0021  -0.0056  0.0094 **

  (0.0038)  (0.0038)  (0.0044)

Competències instrumentals  -0.0067  0.0114 *** 0.0209 ***

  (0.0042)  (0.0042)  (0.0050) 

Característiques individuals   Sí  Sí  Sí 

Característiques dels estudis  Sí  Sí  Sí 

Característiques del procés d’inserció   Sí  Sí  Sí 

Característiques de l’ocupació  Sí  Sí  Sí 

Observacions  9,784  9,691  8,801

Quadre 4. Resultats de les estimacions de l’equació salarial

Nota: errors estàndard entre parèntesis. ***, ** i * denoten significativitat de l’1%, 5% i 10%.
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impacte significatiu sobre els ingressos, ja que són compe-

tències més demandades però probablement per a treballs 

amb menor dotació de capital humà específic.

La resta de variables introduïdes als models presenten els re-

sultats esperats en aquest tipus d’anàlisi5. El canvi més impor-

tant es troba en el fet que continuar treballant a la primera 

feina, que per a les primeres onades tenia un impacte negatiu 

i significatiu, durant la crisi deixa de ser significatiu. Aquest fet, 

juntament amb el canvi que es produeix en el retorn de l’anti-

guitat en l’empresa actual, que durant l’expansió no tenia un 

efecte positiu i a partir de l’estancament econòmic sí que el té, 

significa que per a les generacions que es graduen durant la 

crisi econòmica els canvis de lloc de treball no sempre volen 

dir promoció econòmica (Jordi, Mañe, i Manjón 2016). Per 

últim, esmentar el gran impacte diferencial que té treballar a 

temps complet en moment de crisi.

Conclusions

En aquest article hem intentat aportar una nova evidència em-

pírica que permeti millorar la discussió sobre la demanda de 

qualificacions en el mercat de treball català. Un element inte-

ressant de l’estudi és la possibilitat de comparar resultats per 

a diferents moments del temps, per la qual cosa podem intro-

duir l’anàlisi dels efectes de la recent crisi econòmica. 

Així, podem concloure que la crisi econòmica ha provocat un 

canvi en el mercat de treball dels graduats universitaris, que 

no tan sols es tradueix en una disminució de les oportunitats 

d’ocupació i un empitjorament de les condicions laborals, 

sinó que també implica un canvi en la demanda de compe-

tències de les empreses. Aquest canvi sembla que ha estat 

en favor d’un perfil competencial associat a una persona as-

sertiva que resol problemes.

El canvi en la demanda de competències és conseqüència de 

l’estratègia que les empreses utilitzen per fer front a la crisi. 

Aquesta percepció queda confirmada per dos fets: en primer 

lloc, s’incrementa de forma més intensa l’ús de les competèn-

cies en els sectors de major component tecnològic, en segon 

lloc, les competències dels individus tenen un major retorn. 

Però aquesta estratègia no és general, ja que sabem per al-

5  Per motius d’espai no hem inclòs la taula amb totes les variables 

de control. Els autors quedem a disposició de qualsevol persona 

interessada en obtenir els resultats detallats.

tres treballs que hi ha un creixement de la sobreeducació, que 

és la que provoca la caiguda de la demanda de competències 

dels sectors de menor contingut tecnològic, molt particular-

ment el de serveis de baix component tecnològic (hosteleria, 

comerç i transport). 

Des d’una perspectiva estrictament de sistema universitari, cal 

dir que la idea que anar a la universitat no era rendible en la fase 

de crisi econòmica en què ens trobàvem no és gens cert. Al 

contrari, l’impacte positiu relatiu encara ha augmentat de valor. 
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d’inserció laboral i l’acceptació social. Es basa en un contrac-

te laboral, una excel·lent coordinació entre els centres forma-

tius i les empreses i una xarxa fonamentada en el diàleg tripar-

tit2. El seu èxit resideix en la creença que la inversió en 

formació té retorn econòmic i social (Federació Educació 

CCOO, 2015). Altres organismes internacionals com l’OCDE 

o la Unesco també reconeixen les virtuts d’aquest tipus de 

formació dual (Euler, 2013, i OCDE, 2010). 

Gómez (2015) destaca que Alemanya i Suïssa van ser el 

bressol de la formació dual que permet atansar els joves a 

l’ocupació mitjançant l’inici d’una autèntica relació laboral. 

Afirma, tanmateix, que la formació dual admet diferents in-

terpretacions i maneres de dur-se a terme, en funció del lloc 

on es realitzin les pràctiques, el percentatge del temps dedi-

cat a la part teòrica i a la part pràctica i pel nivell de relació 

formal que s’estableix amb l’empresa durant el període de 

formació. 

A Espanya, la formació professional dual s’incorpora al sis-

tema educatiu l’any 2011 a través dels programes pilots i és 

2 En aquesta xarxa es defineixen les titulacions, els currículums i 

la seva avaluació rigorosa tant al centre formatiu com a l’empresa. 

La figura del tutor d’empresa esdevé clau i la seva capacitació 

pedagògica, també.

’Organització Internacional del Treball (OIT) asse-

gura que la formació professional dual realitzada 

al centre d’Europa en països com Alemanya1, 

Àustria, Dinamarca, Suïssa o França ha esdevin-

gut un bon mecanisme per reduir la taxa d’atur i millorar les 

aptituds i habilitats dels joves per accedir al mercat laboral, 

gràcies a la seva proximitat al lloc de treball i a l’empresa (OIT, 

2012). Aquest model dual, caracteritzat per l’alternança entre 

el centre educatiu i l’empresa, amb reconeixement acadèmic 

dels aprenentatges adquirits en l’entorn laboral, té una valo-

ració positiva per l’elevada participació d’alumnes, l’alt índex 

1 Davant la greu escassetat de treballadors qualificats en el sector 

de les tecnologies de la informació (TI), a finals de la dècada dels 

noranta Alemanya va desenvolupar nous programes d’aprenen-

tatge dissenyats per satisfer les necessitats específiques del 

sector. En aquests programes es donava especial èmfasi a ajudar 

els joves a planificar i realitzar el seu treball de manera indepen-

dent. Actualment, els programes de pràctiques en TI tenen una 

gran acceptació, han donat lloc a un procés de contractació més 

fluid i han facilitat el procés de reforma encaminat cap a un sistema 

dual més flexible i adequat. 
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a partir de l’any 2012 quan s’implanta legalment3 i s’expan-

deix a totes les comunitats autònomes, atès que tenen la 

competència en matèria d’educació i són les que adapten el 

model segons les necessitats del seu territori. Sobre això, el 

Govern de Catalunya va publicar la Resolució ENS/1204/  

2012, de 25 de maig, d’organització de la formació en alter-

nança en els ensenyaments de formació professional inicial. 

Anteriorment s’havia aprovat el Decret 284/2011, d’1 de 

març, d’ordenació general de la formació professional inicial, 

que estableix diverses mesures flexibilitzadores de l’oferta 

dels ensenyaments de formació professional, entre les quals 

es comprenen la formació professional en alternança. La for-

mació professional dual, que combina els processos d’ense-

nyament i aprenentatge en l’empresa i en el centre de forma-

ció, es realitza en règim d’alternança entre el centre educatiu 

i l’empresa, amb un nombre d’hores o dies d’estada de du-

rada variable entre ambdós4. 

Segons el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, aquesta és 

una nova modalitat per mitjà de la qual les empreses poden 

donar suport a nous models d’organització de la formació 

professional que es dirigeixin cap a la cerca de l’excel·lència 

en la relació de l’empresa amb els centres de formació, i 

promoure’n la responsabilitat social corporativa. A la vega-

da, es treballa per fomentar una cultura de la formació en les 

empreses i els centres que proporcioni a les persones la for-

mació especialitzada i polivalent que requereixen, i atansar 

els ensenyaments dels títols de formació professional a la 

realitat socioeconòmica del mercat de treball, donant res-

posta a les necessitats de desenvolupament personal i de 

qualificació dels diferents sectors productius i de serveis de 

les economies del país. 

Sobre aquesta qüestió, l’OIT (2012) destaca que hi ha un am-

pli reconeixement respecte a la necessitat de crear ponts sò-

lids entre els mons de l’ensenyament i del treball per garantir 

que els joves adquireixin les qualificacions que necessita el 

mercat de treball. Els països que han tingut un cert èxit en 

incrementar l’ocupabilitat dels joves vinculen estretament la 

formació professional amb les necessitats del mercat laboral. 

3 Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es 

desenvolupa el contracte per a la formació i l’aprenentatge i 

s’estableixen les bases de la formació professional dual.

4 Les dades constaten la bona acollida de la formació professional 

dual a Espanya per part dels estudiants que han passat de 9.550 

l’any 2013 als 18.000 el 2015.

L’OCDE (2010) afirma que la formació en el lloc de treball facilita 

la contractació, atès que permet que els ocupadors i els possi-

bles treballadors es coneguin entre ells, a la vegada que els 

alumnes contribueixen a la producció de l’empresa. Indica que 

les oportunitats d’aprenentatge en el lloc de treball són també 

una manifestació de les necessitats dels ocupadors, i que són 

aquests els més interessats a oferir aquestes oportunitats en 

aquells àmbits en què hi ha escassetat de personal qualificat. 

Experts de l’OIT assenyalen que davant l’absència d’experièn-

cia laboral, la formació impartida en l’empresa ajuda els joves a 

tenir un punt de referència en el món del treball (OIT, 2012). 

La crisi econòmica viscuda en els darrers anys i el seus efec-

tes en les elevades taxes d’atur, sobretot juvenil, ha induït de-

terminats països a atorgar una gran rellevància a la formació 

dual en tots els seus nivells educatius i a potenciar les políti-

ques i reformes per al desenvolupament d’aquest sistema de 

formació. En aquesta línia, algunes universitats espanyoles 

han centrat la seva atenció en la formació dual universitària. 

Per al cas del sistema universitari català, la formació dual es 

presenta com una altra via de formació per millorar l’ocupabi-

litat i el desenvolupament individual, incrementar l’adequació i 

la continuïtat entre les exigències del món professional i la 

formació inicial dels estudiants universitaris i aconseguir una 

millor eficiència econòmica i integració social (ACUP, 2014). 

És per aquest motiu que l’article se centra a explicar les ca-

racterístiques i el procés d’aplicació del model de formació 

dual en el sistema universitari.

En aquest sentit, l’article s’organitza de la manera següent. 

Després de la introducció, en el segon apartat s’ocupa de les 

diferents experiències de formació dual en educació superior 

que s’ofereixen en el context internacional i espanyol. En el 

tercer, s’explica el desenvolupament de la formació dual en el 

sistema universitari català, tot indicant els principis bàsics que 

ha d’acomplir. Les experiències de formació dual en educació 

superior a Catalunya s’exposen en el quart apartat. El cinquè 

se centra en els avantatges que ofereix la formació dual als 

estudiants i a les empreses que hi participen, i el sisè tanca 

amb les principals conclusions. 

Experiències de formació dual en l’àmbit de l’educació 

superior en el context internacional i espanyol

A Europa, la formació dual en l’àmbit de l’educació superior 

té una forta tradició i està reconeguda en els sistemes edu-

catius de països com Alemanya o França. El sistema dual 
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alemany és un dels més coneguts i es remunta a principis 

del segle XIX. La Fachhochschule és el sistema de formació 

dual que es va establir a Alemanya als anys seixanta i té la 

mateixa consideració que la formació universitària. Es tracta 

d’un model que integra la teoria dels centres educatius amb 

la pràctica del món empresarial, i on els agents socials tenen 

un paper molt actiu per determinar-ne els coneixements, ca-

pacitats i competències necessàries que recullen els regla-

ments de formació, fet que garanteix que la formació que 

s’ofereix s’adapta plenament a les demandes empresarials 

i/o institucionals. 

Els coneixements de la formació inicial es poden ampliar per 

aconseguir el títol de tècnic (Techniker) i posteriorment el títol 

de mestre (Meister). Des de l’any 2012 i segons el Marc 

Alemany de Qualificacons per a l’Aprenentatge Permanent 

(Deutscher Qualifikationsrahmen o DQR), els títols de tècnic 

tenen el mateix nivell que un grau universitari (Bachelor of 

Science o Engineering). Les empreses contracten els apre-

nents que reben una remuneració econòmica de formació 

segons el que estipula el conveni col·lectiu del sector. Les 

dades de l’any 2011 indiquen que en un 66% dels casos 

l’aprenent va obtenir un contracte fix en la mateixa empresa 

on va realitzar el procés formatiu (Pin et al., 2014).

Així per exemple, la Universitat de Formació Dual de Baden 

Wurtemberg atorga graus acadèmics reconeguts internacio-

nalment, i a més està ampliant la seva oferta amb cursos de 

màster que compaginen treball i estudi. Entre les innovaci-

ons més importants destaca la integració de les empreses 

col·laboradores en els òrgans de la universitat amb la finalitat 

de fomentar la recerca cooperativa. La qualitat reconeguda 

és la clau de l’èxit i és una garantia per una futura incorpora-

ció en el mercat laboral. En els darrers anys, més del 85% 

dels estudiants han aconseguit un lloc de treball fix en gra-

duar-se (DHBW, 2015).

A França. el model dual s’anomena formació en alternança i 

és una de les quatre modalitats existents per assolir una titu-

lació en educació superior (Sauvage, 2015). Es tracta d’un 

model de formació amb una forta tradició, ja des dels anys 

vuitanta, i que és vist com una oportunitat tant per als joves 

com per a les empreses i el territori o regions que han assu-

mit aquesta competència. Compta amb el suport de l’Estat 

francès que ha establert un marc legal (codi de treball, obli-

gacions i quotes d’efectius obligatòries) i ha aprovat dos ti-

pus de contractes per a la formació en alternança: el con-

tracte d’aprenentatge (adreçat als estudiants en formació 

inicial) i el contracte professionalitzador (per a majors de 26 

anys i/o aturats), de manera que l’estudiant es beneficia d’un 

contracte de treball i un salari. Disposa d’un estatut específic 

d’aprenent, un finançament compartit entre les empreses 

que aporten la taxa d’aprenentatge (equivalent al 0,68% de 

la massa salarial) i els fons propis de les Regions, i un finan-

çament directe de la formació en alternança. Per la seva 

banda, les empreses són part activa del procés formatiu i 

obtenen certs avantatges fiscals. Actualment, el nombre de 

joves en formació secundària i universitària en alternança ar-

riba als 665.000. Aquesta xifra dóna una idea de la creixent 

importància d’aquesta opció i oferta formativa a França 

(Boudjaoui et al., 2015).

La mateixa metodologia s’ha exportat amb èxit a Hongria per 

mitjà de la Universitat Tècnica de Budapest i amb el suport del 

Conservatoire Nacional des Arts et Métiers (CNAM) i Ingenieurs 

2000, que gestiona l’organització i els contactes amb els em-

presaris i que està subvencionada pels governs regionals i les 

associacions empresarials. 

 

També en universitats americanes i canadenques trobem pro-

jectes similars que ofereixen una formació global incorporant 

l’estudiant en l’empresa. És el cas de la University of Tennesee, 

mitjançant la University of Tennessee Office of Cooperative 

Engineering and Professional Practice, de la University of 

Victoria o també de la University of Alberta.

A l’Estat espanyol el desenvolupament de la formació dual en 

l’educació superior és encara incipient, tot i que se’n poden 

destacar algunes experiències com el Grau en Enginyeria en 

innovació de processos i productes dual que, des del curs 

2012-2013, s’imparteix a l’Escola Universitària de l’Institut de 

Màquina-Eina d’Elgoibar (IMH) adscrita a la Universitat del 

País Basc. Es tracta del primer grau universitari en sistema 

dual a Espanya. No obstant això, l’IMH comptava des de l’any 

1996 amb l’Escola Universitària d’Enginyeria Dual on es por-

taven a terme estudis superiors en enginyeria. 

Segons manifesta l’IMH, durant el procés de formació de l’En-

ginyeria en alternança, l’estudiant s’inicia en el mercat laboral, 

formant-se segons les necessitats de l’empresa i en conse-

qüència n’adquireix un elevat grau d’adequació a aquesta. 

Això facilita que, en finalitzar els estudis, un 78% hi continuï 
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Superior han donat lloc a una major importància en les relaci-

ons entre les institucions universitàries i les empresarials i a 

una major valoració de les noves necessitats de les empreses 

i la societat. En aquest sentit una relació fluida entre universi-

tat i empresa, des de l’etapa inicial de la formació università-

ria, és fonamental per a l’adequada adquisició de competèn-

cies i per facilitar la inserció dels titulats universitaris en el món 

professional.

La formació dual en el sistema universitari és una aposta de 

l’ACUP que busca nous mecanismes per millorar la transició 

del món universitari al món laboral i fer front a la creixent si-

tuació d’atur juvenil viscuda en els darrers anys. Segons 

l’Eurostat, Grècia i Espanya encapçalen el rànquing de paï-

sos de la UE amb majors taxes d’atur dels joves menors de 

25 anys5.

Atesa la importància creixent que l’esmentada associació 

atorga a la formació dual en l’àmbit de la formació superior, 

aquesta ha elaborat un informe per mitjà del qual es pretén 

promocionar i explicar el desenvolupament de la formació 

dual en el sistema universitari català (ACUP, 2014). En aquest 

informe es destaquen els principis bàsics que ha d’acomplir la 

formació dual: 

1. Reconèixer un temps únic de formació que fa referència a 

dues seqüències complementàries i interactives, una en l’en-

torn acadèmic i l’altra en l’entorn professional. De manera que 

l’empresa i la universitat es coresponsabilitzen del procés de 

formació i avaluació dels estudiants que ara esdevenen també 

aprenents a l’empresa.

2. Tot el procés de formació dual està estructurat i organitzat 

com un sistema coherent en el qual es juxtaposen els ele-

ments de formació de la universitat i l’empresa o institució.

3. Acompanyament per mitjà d’un sistema de doble tutoritza-

ció reconegut. En la formació dual l’acompanyament i la doble 

tutorització són elements clau. Cada aprenent té un tutor 

d’empresa i un tutor acadèmic que l’acompanyen durant tot 

el procés de formació, amb la finalitat que adquireixi una pro-

5 Les dades de l’oficina estadística europea xifraven en 775.000 

el nombre d’espanyols menors de 25 anys que no tenien feina 

l’abril del 2015, una dada molt superior a la de qualsevol altre país 

de la Unió Europea. Aquesta xifra suposava una taxa d’atur 

juvenil del 49,6% a Espanya, enfront del 7,2% d’Alemanya. 

treballant (dades del curs 2012-2013). Pel que fa a la resta, tot 

i que no s’insereix en la mateixa empresa, accedeix amb ma-

jor facilitat a un lloc de treball gràcies als tres anys d’experièn-

cia laboral que acredita. 

El procés s’inicia amb la sol·licitud d’inscripció de l’estudiant 

al grau dual que imparteix l’IHM. El currículum dels alumnes 

admesos són enviats a diferents empreses segons el perfil 

que han demanat. Posteriorment, els candidats són entre-

vistats en l’empresa i acorden la contractació. Les condici-

ons laborals estan regulades mitjançant un conveni de coo-

peració educativa entre la universitat i l’empresa durant el 

primer any, a partir del qual es formalitza un contracte labo-

ral en funció de l’origen d’accés al grau. Per a l’alumnat pro-

cedent de batxillerat, durant els dos primers anys de forma-

ció en alternança se signa un contracte de pràctiques a 

temps parcial amb vinculació formativa, sempre que s’acom-

pleixin les condicions legals perquè se’ls pugui contractar. A 

partir del tercer any es negocia el contracte amb la mateixa 

empresa. Pel que fa a l’alumnat procedent dels cicles forma-

tius, durant els dos primers anys el contracte pot ser a temps 

parcial, si es compleixen les condicions legals requerides. 

També a partir del tercer any es negocia el contracte amb la 

mateixa empresa. 

En l’aspecte econòmic, l’Administració pública del País Basc 

s’ha implicat de manera activa en la formació en alternança 

mitjançant la subvenció de les estades en les empreses dels 

estudiants universitaris. Així, el Decret 126, de 4 de maig de 

1993 (BOVP 18.5.93), ja preveia, al començament de la dèca-

da dels noranta, subvencions als centres universitaris que for-

messin en alternança.

Desenvolupament de la formació dual en el 

sistema universitari català

Segons l’Associació Catalana d’Universitat Públiques (ACUP), 

els canvis viscuts en el sistema universitari espanyol en el pro-

cés de convergència cap a l’Espai Europeu d’Educació 
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gressiva autonomia per desenvolupar les competències pro-

fessionals i acadèmiques. 

4. Des de l’inici de la seva formació, l’empresa i l’aprenent 

estableixen una relació contractual per mitjà d’un contracte 

de treball específic per a la formació dual, que confereix l’es-

tatut de treballador a l’aprenent. Per tant, durant el període 

de formació l’aprenent desenvolupa una situació professio-

nal responsable en la comunitat de treball.

5. Reconeixement formal que sanciona el conjunt de les se-

ves competències professionals, i no únicament les seves 

capacitats tècniques, mitjançant el reconeixement explícit en 

el diploma oficial de la titulació. 

La correcta aplicació d’aquests principis en el model de for-

mació dual del sistema universitari afavoreixen les millores 

qualitatives següents: professionalització, motivació i relació 

universitat-empresa/institució, que reverteixen en benefici 

dels tres actors implicats en la formació dual, els aprenents, 

el tutors d’universitat i els tutors d’empresa.

a) La professionalització permet identificar el grau de voca-

ció professional de l’estudiant/aprenent quan encara no ha 

adquirit les competències específiques de la professió. 

Mitjançant la formació dual l’aprenent adquireix el compro-

mís, la responsabilitat, l’ètica professional i l’autonomia a la 

vegada que configura la seva identitat professional.

b) La formació dual comporta una major motivació vers la 

professió per part dels aprenents, la universitat, el seu pro-

fessorat, les empreses/institucions i el tutors de les empre-

ses, atès que hi ha un apropament en l’àmbit professional de 

l’empresa i un reconeixement social d’aquest nou model 

d’ensenyament/aprenentatge adquirit mitjançant la praxi 

professional.

c) La formació dual dóna lloc a l’aparició de nous rols pro-

fessionals. D’una banda, el tutor de l’empresa, que esdevé  

a la vegada un professional i un formador que comparteix  

la responsabilitat formativa amb el tutor universitari. D’al- 

tra banda, l’aprenent compagina el rol d’estudiant i apre- 

nent en dos contextos de formació. D’aquesta manera, la 

relació universitat-empresa obliga els tres actors participants 

a una actualització dels processos formatius continuada i 

permanent. 

A partir d’aquesta anàlisi, l’ACUP potencia el desenvolupa-

ment d’un sistema de formació dual en educació superior6. 

Amb aquest objectiu representants de les vuit universitats pú-

bliques, del Govern de la Generalitat de Catalunya i dels sec-

tors empresarials debaten com aquest model es pot adaptar 

i implementar al conjunt del sistema d’educació superior a 

Catalunya.

Experiències de formació dual en l’àmbit de 

l’educació superior en el context català

A Catalunya, l’any 2001 l’Escola Politècnica Superior d’Engi-

nyeria de Vilanova i la Geltrú (EUPVG) en va ser pionera en 

impartir sis titulacions en alternança (Català i Hurtado, 2003). 

Un total de disset estudiants es van incorporar al nou model 

en alternança: cinc en Enginyeria Tècnica Industrial (ETI) en 

Mecànica, sis en ETI Electrònica Industrial i sis en ET en 

Telecomunicacions, especialitat en Sistemes Electrònics. Al 

mateix temps es van designar onze tutors professionals d’em-

presa i set tutors acadèmics (cadascun del quals podia tuto-

ritzar un màxim de tres estudiants). 

El model preveia la incorporació de l’estudiant a l’empresa al 

llarg de dos quadrimestres no consecutius7, a raó de vuit ho-

res diàries, amb la finalitat d’adquirir les habilitats i responsa-

bilitats pròpies del lloc de treball. Hurtado et al. (2003) desta-

quen que, un cop finalitzat el quadrimestre de formació inicial 

a l’empresa, es va detectar la necessitat d’introduir el primer 

canvi en el programa dissenyat, atès que moltes empreses no 

volien perdre el contacte amb l’estudiant durant el següent 

quadrimestre de formació a la universitat i per aquest motiu 

van sol·licitar una pròrroga per als estudiants que ja coneixien. 

Aquests autors indiquen que treballar no suposa exclusiva-

6 Segons l’ACUP, la formació dual està pensada per a aquelles 

titulacions de caire més professionalitzador com ara Educació, 

Enginyeria, Dret, Administració i Direcció d’Empreses o 

Comunicació Audiovisual, entre d’altres. 

7 La incorporació de l’estudiant a l’empresa es realitzava en el 

cinquè quadrimestre de l’Enginyeria. 
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ment abocar els coneixements adquirits sinó que implica un 

seguit de relacions, actituds i aptituds que s’adquireixen al 

llarg de la vida laboral, de manera que la formació en alternan-

ça en facilita l’aprenentatge. És per aquest motiu que en lloc 

dels dos períodes no consecutius de contacte amb l’empre-

sa, previstos inicialment, es van establir tres estades continu-

ades i amb una dedicació parcial que permetés compaginar la 

formació a l’empresa amb la formació acadèmica.

L’any 2003 l’Escola Universitària Politècnica de Vilanova i la 

Geltrú (EUPVG) passa a denominar-se Escola Politècnica 

Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG). A par-

tir del curs 2011-2012 l’EPSEVG no oferta places d’Enginye-

ria en alternança. 

Posteriorment, és la Universitat de Lleida (UdL) la que pren el 

relleu a l’EPSEVG en la formació universitària en alternança 

a Catalunya. El curs 2012-2013 es va iniciar el Grau de 

Mestre especialitat Primària en formació en alternança a la 

Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL. Es 

tracta d’un model d’alternança en què l’alumne combina 

dos escenaris des del 1r. curs. L’educatiu a la Universitat i el 

professional a l’Escola d’Educació Primària, on desenvolupa 

un 40% de la seva activitat formativa presencial8 (Coiduras et 

al., 2015).

El curs 2014-2015 la UdL fa un pas més en oferir el primer 

Màster dual en Direcció d’Operacions i Distribució (títol propi). 

El màster està estructurat amb una jornada laboral a l’empre-

sa de dilluns a dijous, des de gener fins a desembre, i docèn-

cia a la Universitat de Lleida els divendres matí i tarda i els 

dissabtes al matí. Amb un doble acompanyament per part del 

tutor de la universitat i el de l’empresa. El curs 2015-2016 

l’oferta de màsters a la UdL s’amplia amb el Màster en 

Enginyeria Informàtica, i és la primera universitat de l’Estat es-

panyol en oferir formació dual en un títol oficial de màster. Les 

empreses ofereixen a l’alumnat una modalitat de contracte en 

pràctiques a jornada completa d’un any i mig de durada, la 

mateixa que el màster. Durant el període lectiu, l’alumnat 

combina quatre hores al matí de formació i treball a l’empresa, 

8 Tots els centres on es concreta la presència dels estudiants en 

alternança estan reconeguts pel Departament d’Ensenyament 

com a centres formatius de pràctiques. A primer i quart curs 

l’estudiant assisteix a un centre escolar de la ciutat de Lleida; a 

segon curs, a una escola que forma part de les zones escolars 

rurals (ZER), i a tercer curs, a un centre educatiu d’alta diversitat.

amb quatre hores a la tarda de classes a la universitat. En els 

períodes no lectius, l’alumnat realitza la totalitat de la jornada 

a l’empresa. Aquest curs 2015-2016 també s’oferta el Màster 

en Direcció de Recursos Humans i Desenvolupament de 

Competències (títol propi), esdevenint el tercer màster dual 

que ofereix la UdL. 

Avantatges de la formació dual en  

l’àmbit universitari per als estudiants  

i per a les empreses

El model de formació dual ofereix un seguit d’avantatges que 

beneficien tant els estudiants que la realitzen com les empre-

ses que els formen (Tejada i Coiduras, 2015). Pel que fa als 

primers, suposa una combinació molt favorable de formació 

en l’àmbit empresarial/institucional i el d’educació superior a 

través del personal expert de l’empresa/institució i el personal 

docent de l’acadèmia. Permet aconseguir la primera ocupa-

ció amb poc més de 20 anys. Es tracta del primer contacte 

amb el mercat laboral i suposa un atansament a la vida real 

que els espera en finalitzar l’educació superior. A la vegada, 

afavoreix la incorporació de competències bàsiques i especí-

fiques del món laboral com pot ser la responsabilitat en el lloc 

de treball. És una bona oportunitat per comprovar si la titula-

ció escollida s’escau a la seva vocació professional. En aquells 

casos en què la formació dual és remunerada, això li permet 

certa independència econòmica. La taxa d’abandonament 

per part dels estudiants que segueixen el model de formació 

dual és molt baixa. Finalment, l’experiència laboral adquirida 

durant la formació dual afavoreix l’accés al mercat de treball 

un cop finalitzat el procés formatiu.

En relació amb les empreses i institucions que participen en el 

procés de formació dual, un dels avantatges és que el procés 

d’admissió dels estudiants el porta a terme ella mateixa se-

guint els seus propis criteris. En segon lloc, forma futurs pro-

fessionals adaptats a les necessitats de l’empresa, la qual 

cosa li facilita la retenció de talent precoç. Es tracta d’un pro-

cés formatiu que permet establir vincles estrets amb els estu-

diants i en el qual l’estudiant es familiaritza amb la feina i amb 

el funcionament de l’empresa o institució, a més és una via 

d’accés fàcil per a nous empleats. La relació que s’estableix 

entre l’empresa i la institució d’educació superior afavoreix la 

mútua transferència de coneixement i la cooperació. 

L’experiència de països com Alemanya o França durant les 

darreres dècades permet afirmar que la formació dual és un 
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model contrastat en què tant els estudiants com les empreses 

obtenen avantatges, és a dir ambdós en surten beneficiats, i 

això es tradueix amb uns indicadors del mercat de treball més 

favorables respecte altres països amb greus problemes d’atur 

juvenil. En cap cas es tracta d’un model exempt de dificultats. 

No obstant això, els experts afirmen que els avantatges de la 

formació dual o en alternança superen els inconvenients. 

Entre les principals dificultats destaquen els problemes 

d’adaptació curricular, de coordinació entre els diferents 

agents implicats (universitat, empresa o institució, estudiants) 

per facilitar el doble acompanyament, la disponibilitat de pocs 

mecanismes per valorar l’eficàcia del treball continuat que re-

alitza l’estudiant a l’empresa i avaluar-ne els resultats obtin-

guts, i la reticència de certes empreses a remunerar l’estudi-

ant quan aquest s’incorpora sense una formació prèvia, així 

com la necessitat d’un marc de regulació laboral específic.

Conclusions

Malgrat la incorporació de les pràctiques externes curriculars 

en els plans d’estudis del sistema universitari i la possibilitat 

d’ampliar el nombre d’hores en l’empresa amb les pràctiques 

extracurriculars, aquestes no són remunerades, no estan for-

malitzades mitjançant un contracte laboral i tenen una durada 

puntual que no permet a l’estudiant obtenir una visió global de 

l’empresa o institució. En canvi, el sistema de formació univer-

sitària dual o en alternança ofereix a l’alumnat una titulació 

acadèmica reconeguda i una experiència professional de va-

lor en el mercat, qualifica els estudiants de manera adequada 

a les necessitats de les empreses, ofereix una contractació i 

remuneració durant el període de formació i facilita als joves la 

inserció en el mercat de treball.

Els experts destaquen que la formació dual o en alternança 

suposa una relació beneficiosa per al conjunt dels actors im-

plicats. A més d’una formació vinculada a l’exercici de les 

competències, la universitat en el seu acostament a la profes-

sió pot confrontar el saber formalitzat amb el saber pragmàtic. 

Els professionals, en l’acompanya ment, troben elements 

d’actualització i contrast amb el coneixement sorgit de la re-

cerca. Tanmateix, el desenvolupament de la formació dual o 

en alternança també presenta un seguit de dificultats que cal 

tenir presents per aconseguir-ne el reconeixement. 

En l’àmbit universitari, un dels principal inconvenients és que 

la normativa laboral actual no preveu cap tipus de contracte 

específic per als seus estudiants en alternança, a diferència 

del que disposa la normativa per al cas de la formació profes-

sional dual. Això impedeix que els estudiants d’educació su-

perior es puguin incorporar com a treballadors de l’empresa a 

temps complet, amb un contracte de vuit hores, de les quals 

quatre són hores de treball i quatre, de formació. Actualment, 

només hi ha la possibilitat de formalitzar un contracte de vin-

culació formativa, a temps parcial, que no abasta tots els as-

pectes que requereix la formació dual universitària. Pel que fa 

a la contractació de l’estudiant en alternança, la seva remune-

ració econòmica també és un aspecte que cal tenir present. 

En l’èxit de la formació universitària dual és clau que els cen-

tres esmercin esforços a cercar empreses partner adequades 

per a l’adquisició de competències de la titulació. En aquest 

sentit, cal una relació fluida entre les empreses i la universitat 

i una implicació activa de l’empresa en el procés formatiu. Les 

empreses s’han de reorganitzar el treball tenint en compte 

que una part del temps es dedica a la formació de l’alumnat. 

És per això que sovint l’empresa reclama certs avantatges 

fiscals o bonificacions de les quotes empresarials que abona 

a la Seguretat Social, com a eina per fomentar la contractació 

en alternança a semblança de la resta de països del centre 

d’Europa que han adoptat aquesta oferta formativa d’estudis 

superiors des de fa dècades. De la mateixa manera, és ne-

cessària la implicació d’altres òrgans com poden ser les cam-

bres de comerç, indústria i serveis amb la finalitat que asses-

sorin les empreses i supervisin els estàndards de formació. 

En el moment d’implementació de la formació dual en educa-

ció superior és important definir els currículums de les dife-

rents matèries en alternança i l’avaluació rigorosa del seu pro-

cés formatiu, mitjançant reunions pedagògiques. És necessa-

ri implementar una doble tutoria personalitzada, i tenir en 

compte els perfils formatius dels tutors d’empresa (capacita-

ció) i dels tutors acadèmics de la universitat, així com el perfil 

acadèmic de l’estudiant que s’incorpora a l’empresa mitjan-

çant una correcta definició del seu pla formatiu. És convenient 

la signatura d’un conveni de compromís a tres bandes, per 

part de l’empresa, la universitat i l’estudiant.

El disseny d’una proposta de grau dual de 240 ECTS que in-

corpori el reconeixement acadèmic podria ser el següent: 

Adaptar els plans d’estudis dels graus actuals, introduint en 

l’estructura del títol la formació dual en les matèries optatives. 

Es tracta de configurar un itinerari d’assignatures “dual” de 30 

ECTS que, juntament amb l’assignatura ja prevista de les 
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pràctiques externes curriculars i el treball final de grau, podri-

en atorgar una càrrega docent d’entre 54 i 60 crèdits (22-

25%). Aquest itinerari formatiu dual s’hauria de reflectir en el 

suplement europeu del títol (SET).

L’aplicació d’aquesta formulació implicaria que l’estudiant 

universitari s’incorpora a la formació dual a l’empresa a par-

tir de tercer curs del grau. En aquest sentit cal definir la tem-

poralització d’aquestes matèries que es realitzen a l’empre-

sa. En el model alemany, l’estudiant alterna estades de tres 

mesos a la universitat amb estades de tres mesos a l’empre-

sa (sovint en centres universitaris dedicats específicament a 

la formació dual). A França, els centres compaginen l’estada 

a l’empresa amb l’assistència a les classes a la universitat. 

Així per exemple, l’École Universitaire de Management, IAE 

Lille, organitza la docència en 40 setmanes de formació en 

empreses, amb un ritme d’alternança de dos dies de classe 

(de dilluns a dimecres) a la universitat i dos dies a l’empresa 

(dijous i divendres). Una tercera possibilitat, seria adquirir els 

coneixements a la universitat en un torn de matí i a la tarda 

desenvolupar les capacitats pràctiques a l’empresa/institu-

ció, o a l’inrevés.

Atesa l’experiència d’altres països europeus en què el model 

de formació dual universitària, que combina el coneixement i 

l’experiència real, millora les habilitats professionals dels estu-

diants i permet reduir la taxa d’atur juvenil, en l’àmbit català 

l’ACUP impulsa el desenvolupament d’un sistema de forma-

ció dual en educació superior. L’associació potencia estratè-

gies per portar a la pràctica la formació dual dins de les uni-

versitats que permetin assolir coneixement, competències i 

experiència professional.

Finalment, destacar que es tracta d’un model de formació 

que fomenta la responsabilitat social corporativa de les em-

preses mitjançant la seva contribució a la resolució d’un de-

sequilibri greu com és l’atur juvenil per mitjà de la seva inser-

ció laboral. 
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formació interna als centres, i obtenir informació general del 

sistema educatiu (Calero i Choi, 2012). Tot i el potencial de 

l’avaluació per millorar l’activitat del sector públic, la seva uti-

lització per a alguna d’aquestes funcions –per exemple, per a 

l’elaboració de rànquings de centres– resulta qüestionable. 

Al nostre país, el desenvolupament de l’activitat avaluadora a 

l’àmbit educatiu va experimentar un impuls important durant 

la dècada de 2000. Durant aquest període Espanya passa  

a participar de forma regular en avaluacions internacionals  

–principalment, les elaborades per l’OCDE i la International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement 

(IEA). Addicionalment, es desenvolupen avaluacions pròpies, 

tant a nivell estatal com autonòmic–. 

L’increment en l’activitat avaluadora ha tingut efectes posi- 

tius i negatius sobre el sistema educatiu català, la discussió 

dels quals constitueix l’objectiu principal d’aquest article. 

Prèviament, però, es proporcionarà una breu descripció de 

les avaluacions del sistema educatiu en les quals participa 

Catalunya, així com una presentació dels agents que hi parti-

cipen. Un cop contextualitzat el marc d’anàlisi, s’identifiquen 

alguns dels efectes de l’avaluació sobre el sistema educatiu 

català. Finalment, s’enuncien els reptes als quals s’enfronta 

l’avaluació educativa a Catalunya. 

L’avaluació del sistema educatiu i la formació

’avaluació de polítiques públiques consisteix en la 

valoració de les intervencions dels programes pú-

blics, relacionant els seus impactes i productes 

amb les necessitats que pretenen cobrir. L’avalua-

ció proporciona informació rigorosa, basada en evidències, per 

a la presa de decisions i la millora en l’assignació dels recursos 

i de la qualitat dels serveis públics. Així, poden ser objecte 

d’avaluació, a diferents nivells territorials, tant polítiques de des-

pesa com d’ingrés, així com regulacions i reformes institucio-

nals. Naturalment, el sistema educatiu pot ser i és objecte 

d’avaluació, si bé es tracta d’un objecte peculiar, atès que la 

mateixa definició d’un element clau per al desenvolupament de 

l’activitat avaluadora, la qualitat educativa, resulta àmplia i con-

trovertida.

De fet, l’avaluació educativa pot complir diverses funcions, 

entre les quals destaquen les següents: facilitar la presa de 

decisions educatives –l’elecció de centres– a les famílies; el 

rendiment de comptes dels centres públics; proporcionar in-
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L’avaluació del sistema educatiu  

i la formació a Catalunya

El desenvolupament dels programes internacionals d’avalua-

ció dels sistemes educatius per part de l’IEA, com TIMSS 

(Trends in International Mathematics and Science Study) o 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) i, 

molt especialment, el programa PISA (Programme for 

International Student Assessment) de l’OCDE, ha tingut un 

impacte important al nostre país. De fet, Espanya sol conside-

rar-se un dels països on l’anomenat PISA shock ha estat més 

fort. La permeabilitat del sistema educatiu a PISA es pot veu-

re, al marge de l’àmplia cobertura dels mitjans de comunica-

ció quan se’n publiquen els resultats, per la seva menció, tà-

cita i explícita, respectivament, als preàmbuls de la Llei orgà-

nica d’educació (LOE) de 2006 i la Llei orgànica per a la millo-

ra de la qualitat educativa (LOMCE) de 2013. 

Ara bé, PISA és només una de les avaluacions internacionals 

educatives en què participen els alumnes catalans. El quadre 

1 presenta un resum d’aquestes avaluacions. Com es pot 

veure, una de les primeres avaluacions en què varen partici-

par alumnes catalans va ser el Preprimary Project de l’IEA, 

que feia un seguiment longitudinal de la qualitat de vida 

d’alumnes d’educació infantil. La major part d’avaluacions in-

ternacionals, però, són proves periòdiques de tall transversal i 

tendeixen a centrar-se en la mesura de competències bàsi-

ques, principalment lectura i matemàtiques, en els nivells edu-

catius obligatoris. PISA també avalua competències científi-

ques1. L’Enquesta Europea de Competències Lingüístiques 

(ESLC) va avaluar, el 2011, les competències dels alumnes en 

llengua estrangera. L’International Civic and Citizenship 

Education Study (ICCS), per la seva part, va analitzar valors 

cívics d’alumnes d’ESO. 

L’Enquesta de Competències d’Adults (PIAAC) també avalua 

competències lectores, matemàtiques i de resolució de pro-

blemes, però per a la població en edat de treballar (16 a 65 

anys d’edat). La primera onada es va dur a terme l’any 2012 i 

la seva periodicitat és decennal. Proporciona, per tant, infor-

mació sobre competències de persones adultes, bona part 

de les quals han participat en educació formal postobligatòria 

i en altres activitats de formació. Val a dir que la informació 

sobre les activitats de formació dels treballadors resulta limita-

da, la qual cosa dificulta la identificació de la importància rela-

tiva dels diferents canals a través dels quals els adults han 

adquirit les seves competències.

Al quadre 1 també s’indiquen avaluacions internacionals en 

què els subjectes avaluats no són els alumnes, sinó profes-

sors i escoles. Professors i directors de centres catalans de 

secundària van participar l’any 2006 en el Segon Estudi sobre 

Tecnologia de la Informació en Educació (SITES-2006). En el 

cas de l’Estudi Internacional d’Ensenyament i Aprenentatge 

1 També, en algunes onades especifiques, PISA també avalua 

competències addicionals. És el cas de les competències 

financeres (PISA-2012) o el treball en equip (PISA-2015).

 Entitat responsable Any d’inici* Periodicitat Edat o nivell educatiu Mostra ampliada

PPP IEA 1992 Única Educació infantil Sí

TIMSS IEA 1995 Quadriennal 8è d’EGB (1995) No

    4t de primària  

PISA OCDE 2000 Triennal 15/16 anys Sí 

PIRLS IEA 2006 Quinquennal 4t de primària No 

SITES IEA 2006 Única Professors i directors  Sí

    d’ESO 

TALIS OCDE 2008 Quinquennal Professorat d’ESO No 

TEDS-M IEA 2008 Anual Professorat de primària No

    i secundària 

ESLC Comissió Europea 2011 Única 4t d’ESO No

ICCS IEA 2009 Decennal 2n d’ESO No

PIAAC OCDE 2011 Decennal 16 a 65 anys No

Quadre 1. Avaluacions internacionals del sistema educatiu en què participen els alumnes catalans

Font: Elaboració pròpia.

* Indica el primer any en què hi varen participar alumnes catalans. Espanya no va participar a TIMSS en les onades de 1999, 2003 i 2007. La columna “mostra ampliada” indica si Catalunya disposa d’una mostra 
ampliada a nivell autonòmic, de manera que els resultats es poden analitzar independentment del conjunt de l’Estat.
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(TALIS), l’OCDE recull informació sobre pràctiques docents, 

recursos i organització dels centres, si bé té la debilitat de no 

proporcionar informació sobre un dels principals outputs de 

les escoles, els resultats dels alumnes2. D’altra banda, l’Estudi 

Internacional sobre la Formació Inicial en Matemàtiques dels 

Mestres (TEDS-M) va permetre conèixer a nivell comparat les 

característiques de mestres i professors de matemàtiques de 

primària i secundària. Com s’explicarà més endavant, l’avalu-

ació del professorat és un dels debats oberts a Catalunya.

Els alumnes catalans també participen en avaluacions a nivell 

nacional i autonòmic (quadre 2). A nivell nacional, l’organisme 

encarregat de desenvolupar les avaluacions és l’Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa (INEE), que depèn del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) mentre 

que, a Catalunya, l’entitat anàloga és el Consell Superior 

d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya, depenent de 

la Conselleria d’Ensenyament però amb autonomia funcional. 

Tant l’INEE com el Consell elaboren informes basats en les 

avaluacions que coordinen. De manera complementària, l’Ins-

titut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), un 

consorci públic en el qual participen la Generalitat de 

2 L’OCDE va desenvolupar a posteriori el mòdul anomenat PISA-

TALIS link, que vincula de manera imperfecta els resultats de PISA 

a les escoles participants en TALIS. 

Catalunya, la Diputació de Barcelona i altres entitats, promou 

des de l’any 2008 l’avaluació de polítiques públiques.

La LOE va establir l’Evaluación General de Diagnóstico i l’Eva-

luación de Diagnóstico. La primera era de caràcter mostral, 

mentre que la segona era censal (s’avaluaven tots els alum-

nes, no només una mostra). L’Evaluación General de 

Diagnóstico avaluava competències matemàtiques, lingüísti-

ques, coneixement del medi i competències ciutadanes 

d’alumnes de quart de primària i de segon curs d’ESO. Des 

del curs 2009-2010, el Consell Superior d’Avaluació del 

Sistema Educatiu implementava l’Evaluación de Diagnóstico, 

en les quals també hi participaven els alumnes de quart curs 

de primària i de segon d’ESO3, i que analitzava anualment les 

competències lingüístiques i matemàtiques dels alumnes. 

Aquesta prova pretenia proporcionar informació als centres.

La LEC va afegir noves avaluacions diagnòstiques –és a dir, 

no tenen implicacions per a la continuïtat de l’alumne al siste-

ma– a sisè de primària i a quart d’ESO. Aquestes proves te-

nen l’objectiu d’informar sobre el rendiment dels alumnes i el 

funcionament dels centres. La prova de sisè de primària ava-

3 Per garantir que els alumnes han assolit els continguts avaluats, 

les proves se solien realitzar quan els alumnes estaven al primer 

mes d’escolarització a 5è de primària i de tercer curs d’ESO.

 Entitat responsable Any d’inici* Periodicitat Edat o nivell educatiu

Evaluación general  INEE / MECD 2009 Anual 4t de primària

de diagnóstico    2n d’ESO

Evaluación de diagnóstico Consell Superior 2009 Anual 4t de primària

 d’Avaluació del Sistema    2n d’ESO

 Educatiu 

Avaluació de quart  Consell Superior 2012 Anual 4t d’ESO

d’ESO d’Avaluació del Sistema 

 Educatiu 

Evaluació de tercer curs  Consell Superior 2015 Anual 3r de primària

de primària d’Avaluació del Sistema 

 Educatiu

 INEE / MECD 

Evaluació final   Consell Superior 2009/ 2015 Anual 6è de primària

d’educación primària d’Avaluació del Sistema 

 Educatiu

 INEE / MECD

Quadre 2. Avaluacions estatals i autonòmiques del sistema educatiu

Font: Elaboració pròpia.
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aquest increment en l’activitat avaluadora ha tingut conse-

qüències sobre el nostre sistema educatiu.

L’impacte de les avaluacions dels sistema 

educatiu a Catalunya

Les avaluacions són sistemes d’informació que serveixen 

com a guies per al disseny de noves polítiques. Avaluacions 

com ara PISA, TIMSS o PIRLS han permès entendre millor, 

per exemple, els vincles entre les desigualtats socioeconòmi-

ques i el rendiment educatiu o la situació dels alumnes immi-

grants en el nostre sistema educatiu. Han permès identificar 

l’escassa utilitat de la repetició de curs com a pràctica educa-

tiva i demostrar que les diferències de rendiment entre els 

centres de titularitat pública i privada al nostre país són degu-

des, principalment, a les característiques dels alumnes  

–segregació per titularitat–. Aquestes avaluacions també 

aporten punts de referència (altres països, altres comunitats 

autònomes) per contextualitzar la situació educativa a 

Catalunya. Per tant, aquestes avaluacions han tingut un im-

pacte positiu per a la generació de coneixement, la identifica-

ció dels punts forts i febles dels sistema educatiu i, tot plegat, 

per a la mateixa comprensió de la situació educativa de 

Catalunya. Ara bé, aquest procés també ha anat acompanyat 

de disfuncions i riscos.

Un primer risc associat a la publicació dels resultats de les 

avaluacions és la creació de rànquings que simplifiquen la 

informació obtinguda. Catalunya no ha estat immune a 

aquest risc. Així, resulta habitual l’elaboració de llistats de 

països o de comunitats autònomes quan es publiquen els 

resultats d’estudis internacionals o nacionals que avaluen els 

sistemes educatius. Si bé l’elaboració de rànquings resulta 

inevitable en avaluacions de caire comparat, cal aportar in-

formació addicional per a la seva comprensió. Un clar exem-

ple d’un mal ús d’una avaluació internacional i dels rànquings 

associats, en aquest cas, de PISA, és l’assenyalat per Choi i 

Jerrim (2016): Espanya va decidir reformar el seu sistema 

educatiu, entre altres motius, pels resultats mediocres dels 

seus alumnes a PISA –en comparació amb altres països–. 

PISA avalua alumnes de 15 anys d’edat i això va portar a 

focalitzar bona part de les mesures en el nivell de secundà-

ria. Els autors assenyalats demostren, però, que la bretxa 

entre els alumnes espanyols i els països líders no es genera 

al nivell de secundària, sinó abans dels 10 anys d’edat i que, 

per tant, es va interpretar de forma incorrecta el rànquing 

internacional proporcionat per PISA. 

lua, des del curs 2008-2009, competències matemàtiques i 

competències lingüístiques en llengua catalana i castellana. 

L’avaluació de quart d’ESO s’aplica a Catalunya des del curs 

2011-2012 i també té un caràcter orientador. Avalua les com-

petències matemàtiques, i la competència comunicativa en 

català, castellà i una llengua estrangera (anglès o francès). 

Finalment, la LOMCE ha introduït noves avaluacions a tercer i 

sisè curs de primària, a quart d’ESO i a segon de batxillerat4. 

Les dues primeres són diagnòstiques, i la de sisè de primària 

i la de quart d’ESO se solapen amb les ja establertes a la LEC. 

L’avaluació de tercer curs de primària avalua la competència 

matemàtica i la competència comunicativa en llengua catala-

na i en llengua castellana. Els resultats de les proves de sisè 

es podran utilitzar per a la introducció de plans de millora en 

centres públics. Menció a part mereixen les controvertides 

avaluacions de quart d’ESO i de segon de batxillerat de la 

LOMCE, molt diferents de les dues de primària, ja que sí te-

nen implicacions acadèmiques per als alumnes: la no supera-

ció de les proves impedeix l’obtenció del títol d’ESO o de bat-

xillerat, respectivament. 

En resum, com es pot apreciar, el nombre d’avaluacions del 

sistema educatiu català s’ha incrementat ràpidament al llarg 

de la darrera dècada. Així, amb la legislació vigent, durant la 

seva escolarització obligatòria –10 anys: sis de primària i qua-

tre d’ESO–, un alumne català realitzarà un mínim de tres ava-

luacions. Aquest nombre augmentarà, en cas que la seva 

escola sigui seleccionada per participar en alguna avaluació 

internacional com ara TIMSS, PIRLS o PISA. Naturalment, 

4 Crida l’atenció que el MECD justifiqui la introducció de les 

avaluacions de final d’etapa amb els resultats de PISA. A la pròpia 

pàgina web del MECD es pot llegir: “Vint països de l’OCDE realitzen 

proves d’aquesta natura i les evidències indiquen que la seva 

implantació té un efecte positiu en almenys setze punts de millora 

d’acord amb els criteris de PISA”. Es tracta, per tant, d’un cas 

d’introducció d’una avaluació com a conseqüència d’una altra 

avaluació.
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El risc de la creació de rànquings també el trobem a nivell in-

tern, associat a la publicació dels resultats per centres. Per 

exemple, a Catalunya i a nivell estatal subsisteix la controvèr-

sia sobre l’adequació de publicar (o no) els resultats per cen-

tre de les avaluacions de caràcter nacional i autonòmic. A 

Catalunya s’ha optat per la no publicació d’aquests resultats, 

precisament per evitar la creació de llistes d’escoles en les 

quals es trobarien, principalment a la seva part superior, si no 

s’apliqués cap correcció, escoles amb alumnes d’elevat nivell 

socioeconòmic. En un sistema educatiu com el català, en el 

qual la relació entre nivell socioeconòmic i titularitat és elevada 

(Bonal et al., 2015), els centres públics podrien ser identificats 

per part de la població com a centres de menor qualitat5. 

Mentre que aquest tipus d’informació podria resultar d’utilitat 

per a part de la població –especialment per a les famílies amb 

capacitat real d’elecció de centre–, generaria disfuncions im-

portants a nivell de sistema educatiu, ja que probablement 

agreujaria la segregació dels alumnes.

Un segon risc associat a les avaluacions al sistema educatiu 

és la distorsió que poden generar en els currículums i la ma-

teixa activitat docent. Així, alguns països han reformat el seu 

currículum per tal de millorar aquelles competències que les 

avaluacions identifiquen com a més dèbils –un cas paradig-

màtic és el de Japó després de PISA 2003–. Aquesta situació 

pot portar a augmentar el pes de les competències avalua-

des, deixant de banda altres continguts. Al mateix temps, els 

mestres i professors poden tenir incentius per dedicar temps 

a la preparació de les diverses avaluacions en les quals parti-

ciparan els seus alumnes. Aquest tipus de comportaments  

–anomenat training to the test– pot desvirtuar el caràcter di-

agnòstic de les avaluacions i redueixen el temps docent en 

altres tipus d’activitats. 

Finalment, un tercer risc és la interpretació incorrecta, forçada 

o esbiaixada dels resultats de les avaluacions. Així, per exem-

ple, com s’ha comentat anteriorment, PISA s’ha utilitzat per 

legitimar algunes de les reformes incloses a la LOMCE. També 

hi ha hagut polèmica en relació amb la utilitat de les avaluaci-

ons existents per atacar i defensar la Llei de normalització lin-

güística. En tot cas, tal com succeïa amb els dos riscos apun-

5 En un sistema segregat per nivell socioeconòmic, els alumnes 

amb un elevat nivell socioeconòmic tenen uns millors rendiments 

educatius no només a través de l’efecte directe del seu entorn 

familiar, sinó també pel fet de compartir l’escola amb companys 

amb característiques similars a les seves.

tats anteriorment, aquesta qüestió no està vinculada a l’activi-

tat avaluadora en si, sinó a l’ús que es fa de la informació. 

Un dels elements positius de la participació de Catalunya en 

avaluacions educatives des de la dècada de 2000 ha estat 

l’interès creixent de la societat, reflectit en l’àmplia cobertura 

mediàtica, en els resultats de les avaluacions. El fet que el 

Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de 

Catalunya lliuri informes detallats als centres avaluats els per-

met reflexionar sobre la seva activitat. En definitiva, s’ha anat 

desenvolupant progressivament la cultura de l’avaluació, un 

dels objectius mencionats al preàmbul de la Llei d’educació 

de Catalunya de 2009. No ha estat, però, un procés senzill, i 

hi ha col·lectius que han fet èmfasi en els riscos de l’avaluació, 

com per exemple l’anomenada Xarxa d’Escoles Insubmises6. 

Es tracta d’un conjunt d’escoles que, entre d’altres qüestions, 

demana que les escoles no participin en determinades avalu-

acions –principalment les incloses a la LOMCE7, en ser es-

cèptics respecte l’ús que es pugui fer dels resultats–. 

D’altra banda, un clar efecte de la participació en avaluacions 

internacionals ha estat la forta inspiració que han suposat 

aquestes per al disseny de les avaluacions a nivell nacional i 

autonòmic. Proves com l’avaluació de sisè de primària de 

Catalunya o l’Evaluación General de Diagnóstico tenen una 

estructura relativament semblant a PISA.

Val la pena subratllar també l’asimetria en la intensitat amb la 

qual s’avaluen els diversos nivells del sistema educatiu i for-

matiu. Els alumnes dels nivells educatius obligatoris participen 

en nombroses avaluacions; això no succeeix, però, amb els 

alumnes de nivells no obligatoris. Les activitats avaluadores 

que duu a terme Catalunya també tendeixen a concentrar-se 

en la via acadèmica, mentre que en queda exclosa la formació 

6 https://xarxaescolesinsubmises.wordpress.com
7 Paradoxalment, no es va oposar l’avaluació de sisè de primària, 

que s’estava aplicant a Catalunya des de 2009, fins que es va 

considerar una prova similar a la LOMCE. 
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professional. Una excepció la constitueix l’Avaluació de la 

Formació Professional Reglada a Catalunya 2001-2008, des- 

envolupada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema 

Educatiu de Catalunya, que va avaluar la inserció laboral dels 

graduats en cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i de grau 

superior (CFGS) del curs 2004-2005.

Finalment, cal assenyalar que ha crescut la consciència de la 

necessitat d’avaluar no només els alumnes, sinó també a al-

tres actors clau en el procés educatiu: els mestres i profes-

sors. Un primer pas en aquest sentit i que possiblement hau-

ria resultat impensable fa uns anys, ha estat la introducció de 

l’avaluació voluntària de l’activitat dels docents per a la conse-

cució d’estadis (Acord de Govern/29/2012). Els estadis cons-

titueixen una de les maneres de què disposen els docents per 

augmentar, cada sis anys, les seves retribucions, i s’assolei-

xen mitjançant l’acumulació de mèrits com el desenvolupa-

ment d’òrgans unipersonals, la tutoria de docents en pràcti-

ques o les activitats de formació permanent i acadèmica. Des 

del curs 2015-2016, els docents catalans poden obtenir mè-

rits demanant a la inspecció que avaluï la seva activitat do-

cent. L’inspector valora la planificació de l’activitat docent, el 

desenvolupament de l’activitat docent, el rendiment dels a 

lumnes, la gestió de l’aula i la participació en el Pla educatiu 

del centre. Resulta un primer pas envers la vinculació de les 

retribucions dels docents a la seva productivitat, si bé es trac-

ta d’una qüestió polèmica, ja que l’avaluació de la qualitat do-

cent resulta complexa8. 

Alguns reptes pendents de l’avaluació del 

sistema educatiu i la formació a Catalunya

L’avaluació del sistema educatiu i formatiu de Catalunya ha 

avançat ràpidament durant la darrera dècada. Ara bé, l’apro-

fundiment en la cultura de l’avaluació que apropi Catalunya a 

països més avançats en aquest àmbit, com els escandinaus o 

el Regne Unit, requereix respondre a una sèrie de reptes, al-

guns dels quals han anat apareixent al llarg del text.

Un primer repte és la introducció d’avaluacions sistemàtiques 

en els nivells educatius i formatius no obligatoris. El gruix de 

8 A mode d’exemple, els resultats d’un alumne no depenen només 

de l’activitat d’un docent concret. D’altra banda, la vinculació de 

les retribucions als resultats dels alumnes podria introduir un 

incentiu pervers consistent a inflar les qualificacions dels alumnes. 

Una revisió interessant de la vinculació entre avaluació docent i 

retribucions és Escardíbul (2015).

les avaluacions existents se centren en els nivells de primària 

i de secundària obligatòria. L’avaluació dels nivells d’educació 

infantil, l’educació universitària i la formació professional regla-

da, no reglada i informal és encara pobra al nostre país.

Un segon repte, vinculat en part a l’anterior, és la necessitat 

de millorar la qualitat de les dades recollides en les avaluaci-

ons. Fins al moment, les avaluacions educatives en què parti-

cipa Catalunya són de tall transversal, és a dir, només propor-

cionen informació sobre la situació dels agents durant un sol 

any. Essent l’educació i la formació un procés acumulatiu i 

amb múltiples resultats, alguns dels quals es manifesten a 

mitjà o llarg termini, resultaria molt útil el seguiment de la tra-

jectòria dels alumnes catalans al llarg del temps. Igualment 

rellevant podria resultar la implementació d’experiments con-

trolats aleatoris (randomized controlled trials o RCT) per ava-

luar l’efectivitat de programes formatius concrets. En tot cas, 

com a pas previ més modest, una fita a assolir per part del 

Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de 

Catalunya és posar a l’abast de la ciutadania i dels investiga-

dors, tal com fan per exemple l’OCDE o l’Institut Nacional 

d’Avaluació Educativa, les dades de les seves avaluacions.

Aquest punt dóna peu a un tercer repte: determinar el paper 

que han de desenvolupar les avaluacions educatives per guiar 

les eleccions educatives de les famílies. Els riscos associats a 

la publicació dels resultats de les diverses avaluacions –prin-

cipalment, la possibilitat que s’elaborin rànquings entre cen-

tres, així com l’incompliment de compromisos de confidenci-

alitat– poden superar-se mitjançant una codificació adequada 

de les dades dels alumnes i dels centres. Podria valorar-se, 

addicionalment, la publicació dels resultats dels centres per 

part del Consell, però mitjançant avaluacions de valor afegit o 

comparant els centres amb centres de característiques sem-

blants (sistema que fan servir, per exemple, al Regne Unit). 

D’aquesta forma s’evitaria l’elaboració de llistats de centres 

“en brut”. Val a dir que un exercici d’aquest estil requeriria una 

tasca prèvia de formació a les famílies per a la interpretació de 

les dades i que possiblement continuaria havent-hi llars que, a 

l’hora d’escollir centre, ho farien sobre la base dels resultats 

“en brut”, és a dir, sense considerar les correccions per la 

composició del centre. Per tancar aquest punt, cal ponderar 

que en l’actualitat, alguns centres –sobretot els que obtenen 

millors puntuacions– lliuren a les famílies informació sobre el 

rendiment dels seus alumnes en les diverses avaluacions en 

què participen i que, en tot cas, les llars elaboren els seus 
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propis rànquings amb la informació més o menys limitada de 

què disposen. Per tant, en els propers anys s’haurà de decidir 

quin és el paper que les avaluacions han de desenvolupar per 

a l’elecció de centre dels alumnes catalans.

D’altra banda, la major part d’avaluacions educatives actuals 

se centren en competències cognitives, més senzilles de me-

surar que les no cognitives. Avançar cap a una definició més 

àmplia de qualitat educativa, no només centrada en compe-

tències cognitives, constitueix per tant un quart repte per a 

l’avaluació educativa. 

Un cinquè repte consisteix en la millora de la coordinació de les 

avaluacions nacionals, autonòmiques i internacionals. Tal com 

s’ha exposat, els alumnes catalans participen en l’actualitat en 

nombroses avaluacions. Els cursos als quals s’apliquen han 

canviat en funció de la legislació. Al marge de la possibilitat que 

es donin processos de training to the test i distorsions en les 

activitats docents, de manera que es doni més pes a classe a les 

competències avaluades –com s’ha pogut observar, les compe-

tències transversals, matemàtiques i llengües, s’avaluen de for-

ma reiterada– , cal analitzar críticament la funció de cadascuna 

de les diverses avaluacions i millorar la seva coordinació entre el 

nivell estatal i autonòmic. L’actual situació, resultat de l’acumula-

ció de diverses avaluacions considerades en les successives 

lleis educatives (LOE, LEC, LOMCE), genera confusió entre els 

alumnes, famílies i els mateixos docents. De fet, algunes avalua-

cions, com les de sisè de primària i quart d’ESO, es consideren 

per separat a la LEC i a la LOMCE. En el cas de la de quart 

d’ESO, es dóna una clara contradicció: la LEC li confereix un 

caràcter diagnòstic, mentre que la LOMCE considera imprescin-

dible superar-la per a l’obtenció del títol de graduat en ESO. 

Un sisè repte consisteix en la creació de l’Agència d’Avaluació 

i Prospectiva de l’Educació. Aquest repte, que suposa com-

plir el text de la LEC, permetria separar clarament l’entitat ava-

luadora de l’entitat avaluada. La creació d’aquesta Agència va 

ser aprovada l’any 2009, si bé seguidament se’n va ajornar la 

posada en funcionament per qüestions pressupostàries. 

Sense menyscabar l’activitat desenvolupada fins al moment 

pel Consell Superior d’Avaluació Educativa del Sistema 

Català, la major independència de l’Agència dotaria de més 

autoritat les seves decisions. Naturalment, tal com succeeix 

en l’actualitat amb Ivàlua o el mateix Consell, l’abast de les 

possibilitats d’actuació de la nova Agència anirà íntimament 

lligat a les dotacions pressupostàries.

Per concloure, tot i haver generat algunes possibles disfunci-

ons i quedar reptes pendents, el balanç de l’evolució de l’ac-

tivitat avaluadora en el sistema educatiu català des de la dè-

cada de 2000 ha estat positiu. El desenvolupament de l’acti-

vitat avaluadora ha permès comprendre millor el funcionament 

dels centres i del sistema en el seu conjunt. Addicionalment, 

el procés d’elaboració de polítiques educatives ja no s’entén 

sense l’aportació de l’evidència empírica basada en avaluaci-

ons –tema apart és l’encert en l’anàlisi–. Finalment, l’avaluació 

és un element rellevant en la rendició de comptes del sector 

públic envers la ciutadania, augmentant la transparència en la 

seva activitat i incrementant l’interès de la ciutadania en les 

qüestions educatives. En definitiva, en aquest sentit, la matei-

xa avaluació ha resultat un instrument rellevant per a la millora 

de la qualitat democràtica del país. 
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om cada any, al juny es va publicar l’Informe anual 

del Banc d’Espanya (BE). Un informe que, proba-

blement, té un impacte menor ara que fa uns anys 

a causa del fet que el BE ha perdut tota l’autoritat 

sobre la política monetària. Una competència que ha passat a 

mans del Banc Central Europeu (BCE). No obstant això, l’anà-

lisi del BE sobre l’economia de l’any anterior (2015, en aquest 

cas) i les línies que assenyala sobre les directrius de la política 

econòmica en el futur segueix sent interessant, sobretot com a 

punt de vista qualificat del pensament econòmic dominant.

La recuperació i els seus límits

L’informe comença amb una anàlisi de l’entorn internacional 

que assenyala la gran incertesa existent, el creixement global 

moderat, les expectatives d’inflació a la baixa a la zona euro i 

la política monetària expansiva del BCE.

A continuació, en relació amb la situació de l’economia espa-

nyola, destaca molt la recuperació de l’economia espanyola el 

2015 amb un creixement del 3,2% del PIB i la creació de mig 

milió de llocs de treball, que ha permès la disminució de la 

taxa d’atur. De fet, és el segon any que l’economia creix des 

de l’any 2008, i ho fa gràcies a la demanda interna, mentre 

que la demanda externa té una contribució negativa al creixe-

ment del PIB, just el contrari del que passava quan l’economia 

estava en recessió.

Però cal posar aquesta recuperació en el seu context. Pel que 

fa al PIB, és cert que el creixement el 2015 va ser més gran 

que en qualsevol dels països del G7, però des del 2009 fins al 

2013 hi va haver un creixement negatiu, més que en qualsevol 

d’aquests països en els tres primers anys i amb excepció 

d’Itàlia en els dos darrers. Alhora, el PIB real per càpita i el PIB 

real estaven, respectivament, el 2015, un 5,7% i un 3,3% per 

sota del valor que tenien el 2007. Segons dades de l’FMI, molt 

pitjor que en els països del G7 (excepte a Itàlia, on és pitjor 

que a Espanya), on els valors d’aquestes dues variables han 

tornat (o clarament excedeixen) als valors de 2007. S’ha de 

tenir en compte, en particular, l’evolució molt positiva del PIB 

real per càpita d’Alemanya.
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Quant a l’ocupació, és cert que l’economia espanyola en va 

crear el 2014 i especialment el 2015 (més que qualsevol altre 

país del G7), però després de cinc anys en què hi havia hagut 

una molt elevada destrucció d’ocupació (molt més gran que 

en qualsevol altre dels països del G7). La taxa d’atur, per la 

seva banda, tot i que ha disminuït en els últims dos anys, 

continuava sent superior al 22% el 2015, més del doble dels 

països del G7 (excepte a Itàlia, per un estret marge) i gairebé 

cinc vegades més gran que a Alemanya i més de sis vegades 

més gran que al Japó, segons les dades de l’FMI i d’AMECO.

D’acord amb l’informe del BE, aquest creixement ha permès 

corregir alguns desequilibris macroeconòmics acumulats i es 

basa en tres elements: en primer lloc, una millora de la com-

petitivitat aconseguida a través d’ajustos de preus i salaris, 

que han millorat els índexs de competitivitat i han reduït els 

costos laborals unitaris de l’economia; en segon lloc, una re-

ducció en els tipus d’interès, gràcies a la política expansiva del 

BCE, que ha millorat el finançament a les llars i empreses i, 

d’acord amb el BE, ha impulsat les exportacions, la inversió i 

el consum; en tercer lloc, el que l’informe denomina “factors 

temporals”, com ara la disminució dels preus del petroli, l’ex-

pansió monetària, la depreciació de l’euro i una política fiscal 

relativament expansiva (que no ha permès complir l’objectiu 

de dèficit públic fixat per la Unió Europea (UE).

No hi ha dubte que la devaluació interna intensa, amb impor-

tants ajustos a la baixa dels preus i salaris, ha tingut un paper 

clau en la recuperació de l’economia en els últims dos anys. La 

impossibilitat de la devaluació de la moneda, a causa de l’exis-

tència del tipus de canvi fix que significa l’euro, ha obligat a fer 

ajustos a través de la devaluació interna: ajust dels preus (la 

inflació ha anat disminuint des de 2011 i s’ha convertit en defla-

ció a partir de 2014, com ens diu l’FMI); ajustos importants en 

els salaris que han permès una important reducció dels costos 

laborals unitaris, tal com constata AMECO; empitjorament de 

les condicions de treball amb una importància creixent d’una 

ocupació i unes relacions laborals cada vegada més precàries. 

Tot això ha millorat els índexs de competitivitat de l’economia, 

com ara el tipus de canvi efectiu real, segons les dades que ens 

proporciona el Banc de Pagaments Internacional.

És si més no sorprenent i curiós que alguns factors que, atesa 

la gran dependència exterior de l’economia espanyola, proba-

blement, han tingut un paper molt important en aquesta recu-

peració (política monetària expansiva del BCE, descens dels 

preus del petroli, depreciació de l’euro i política fiscal relativa-

ment expansiva), es consideren, en l’informe del BE, només 

com a “factors temporals” que han contribuït al procés de recu-

peració. Ningú pot dubtar que la disminució dels preus del pe-

troli, que òbviament pot ser transitòria, ha influït considerable-

ment en la reducció dels preus i els costos de les empreses per 

millorar els índexs de competitivitat. Al mateix temps, és clar 

que la depreciació de l’euro respecte al dòlar ha millorat la com-

petitivitat de l’economia espanyola en els països on la realitza-

ció de les transaccions internacionals es fa en dòlars. D’altra 

banda, el mateix BE reconeix el paper que exerceix la política 

monetària expansiva del BCE per facilitar l’accés al crèdit de les 

llars i les empreses i que, en conseqüència, s’ha produït un 

creixement de la demanda interna de l’economia.

No obstant això, és sorprenent (i com es discutirà més enda-

vant, contradictori) que no es faci més èmfasi en el paper que 

exerceix una política fiscal relativament expansiva. A partir de 

les dades es pot veure que el dèficit públic espanyol, tot i la 

baixada des del 2013, el 2015 va ser més gran (excepte al 

Japó) que la dels països del G7 i està molt per sobre (4,5% del 

PIB) del que s’establia en el pacte d’estabilitat i en el “pacte 

fiscal “per a la zona euro. Alhora, el dèficit estructural, encara 

que en disminució, es manté en el 2,4% del PIB, molt per 

sobre del 0,4% previst en la llei d’estabilitat pressupostària, 

segons les dades de l’FMI.

Òbviament, i lògicament, aquests dèficits públics, que són 

molt importants, estan provocant que augmenti dràsticament 

el deute públic (més que en qualsevol altre país del G7), que 

ha passat del 35,5% del PIB el 2007 al 98,9% del PIB el 2015. 

Un augment del 179%, 2,5 vegades més que a Alemanya, el 

país del G7, on ha crescut menys, i 1,8 vegades més que a 

França, el país d’Europa del G7, on ha augmentat més des-

prés d’Espanya, amb les dades també de l’FMI.

L’informe del BE insisteix que les millores en la competitivitat, 

que s’han esmentat abans, han produït un augment de les 

exportacions des de 2010 i que algunes pimes han comen-
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çat a exportar per primera vegada. Fins i tot s’assenyala 

(d’una manera probablement precipitada) que, tot i que les 

importacions han tornat a créixer significativament amb la 

recuperació a causa de la gran dependència externa, hi ha 

alguns indicis que les importacions podrien començar a 

mostrar una major sensibilitat a l’evolució de la competitivi-

tat. D’altra banda, destaca la forta recuperació de la deman-

da interna privada: la inversió com a conseqüència del dina-

misme de les exportacions i la millora de la situació financera 

de les empreses, i el consum privat mercès, seguint el BE, a 

les millores en l’ocupació i a la política monetària expansiva 

abans esmentada.

Un cop més, però, sembla apropiat posar aquestes conside-

racions en el seu context. No hi ha dubte, en relació amb la 

correcció dels desequilibris en el sector exterior, ja que el sal-

do per compte corrent ha passat d’un dèficit (com a percen-

tatge del PIB) de més del 9% el 2007 i 2008 a un superàvit 

(modest) des del 2013 fins al 2015, de nou segons les dades 

de l’FMI.

No obstant això, sobre la base de les dades existents d’AME-

CO, sembla tant o més el resultat de la desacceleració de les 

importacions a partir de la crisi (creixement menor que en tots 

els països del G7 i que avui encara no estan al nivell que teni-

en el 2007) que no de l’augment en les exportacions, que en 

realitat només ha estat superat pels EUA i Alemanya entre els 

països del G7.

No hi ha dubte que hi ha hagut una recuperació del consum 

privat i la inversió. De fet, és interessant constatar, amb dades 

d’Eurostat, que són els elements de la demanda interna (con-

sum privat, consum públic i inversió) els que tenen una contri-

bució positiva al creixement del PIB quan l’economia es recu-

pera el 2014 i 2015, mentre que la demanda externa fa una 

contribució negativa al creixement del PIB. Tot el contrari del 

que va passar en els anys de crisi (des del 2009) quan va ser 

la demanda externa la que impedia que el PIB no caigués 

més, mentre que els components de la demanda interna van 

contribuir negativament al creixement del PIB (excepte el con-

sum públic el 2009 i el consum privat el 2010).

Els reptes pendents i les polítiques econòmiques: 

mancances i contradiccions

Després de considerar els factors que han permès la recupe-

ració, l’informe del BE se centra en els reptes que esperen a 

l’economia i en les polítiques econòmiques que s’han d’im-

plementar per assolir-los.

El primer repte és la necessitat de reduir el nombre d’aturats (i 

l’atur), que continua  sent molt elevat, especialment en el cas 

dels joves, amb l’inconvenient afegit que està creixent l’atur 

de llarga durada i, per tant, augmentaran les possibilitats de 

més atur estructural. Davant d’aquesta situació es proposen 

un seguit de mesures tòpiques i típiques del pensament neo-

liberal predominant que, d’altra banda, sovint són contradic-

tòries i que han demostrat empíricament la seva ineficiència i 

la falta de resultats. L’objectiu fonamental que es proposa, 

després del que ja s’ha fet en els últims anys, és augmentar 

encara més la flexibilitat en el mercat laboral i l’adaptació de 

les condicions de treball a les necessitats de les empreses.

En altres paraules, les reformes neoliberals del mercat laboral 

per ajustar (reduir) encara més els salaris (i els costos laborals 

unitaris) i per establir unes relacions de treball que fomentin la 

competitivitat de les empreses i en contra de les condicions 

de treball dels treballadors. Una política (de l’austeritat) que, 

com ja s’ha demostrat empíricament en els últims anys, impe-

deix el creixement del consum privat, la demanda interna i el 

PIB. Aquesta política, d’altra banda, ha donat lloc a un aug-

ment de la incertesa en el reclutament i les condicions de tre-

ball dels treballadors i, per tant, és incompatible amb una de 

les propostes fetes pel BE: l’augment de la contractació inde-

finida. Finalment, el BE proposa també la millora de les políti-

ques actives d’ocupació, que ha estat una política sempre 

pendent que, a més, és molt difícil d’aplicar en el context de 

les polítiques de reducció de la despesa pública.

El segon repte, seguint el BE, és frenar el dèficit públic exces-

siu i el dèficit públic estructural, que en els últims temps s’han 

deteriorat o no han millorat al ritme esperat. Per això, el BE 

proposa: l’estricte compliment de la llei d’estabilitat pressu-

postària (un dèficit públic estructural del 0,4% i un dèficit pú-

blic total del 3%), un programa de consolidació fiscal a mitjà 

termini i fer front als reptes de l’envelliment, que és un eufe-

misme per no parlar directament de la reforma de la Seguretat 

Social i les pensions.

És a dir, el BE proposa les receptes clàssiques del pensament 

dominant neoliberal: “austeritat fiscal expansiva”, “el creixement 

de la consolidació fiscal”, que ja han demostrat que no aconse-

gueixen resultats positius. Les polítiques d’austeritat, la conso-



Per al BE, el quart desafiament és millorar la posició del deute 

extern, que és molt alta i, per tant, fa que l’economia espa-

nyola sigui vulnerable. Per aconseguir-ho, es proposa l’obten-

ció d’un superàvit sostingut de la balança per compte corrent 

i continuar millorant els índexs de competitivitat de l’economia 

espanyola. De fet, i a partir de les dades del Banc d’Espanya 

i de l’INE, el deute extern com a percentatge del PIB va ser 

d’un 40% el 1995, s’havia elevat a gairebé el 100% el 2003 i 

va augmentar al 167,9% del PIB el 2015.

Una bona solució proposada per resoldre aquest problema és 

aconseguir excedents continuats en la balança per compte 

corrent. Una cosa molt difícil, si no impossible, donada la gran 

dependència de l’economia espanyola, que vol dir que quan 

hi ha un creixement significatiu i continu, les importacions crei-

xen més ràpid que les exportacions i, per tant, tendeixen a 

produir dèficit en el saldo de la balança per compte corrent. 

Per tant, a l’hora de la veritat, l’única possibilitat de rebaixar el 

deute (o almenys impedir el seu ascens continu) és mantenir i 

consolidar els augments en els índexs de competitivitat. Però 

això vol dir, inevitablement, més austeritat, més devaluació in-

terna, més ajustos a la baixa en els preus, els salaris i les rela-

cions laborals (en contra dels treballadors).

El cinquè desafiament, seguint el BE, és millorar la productivi-

tat de l’economia espanyola. El concepte i la mesura de la 

productivitat no és una cosa fàcil, tant en termes de la pro-

ductivitat del treball com de la productivitat total dels factors. 

Les taxes de creixement d’una i l’altra a Espanya són inferiors 

als altres països desenvolupats i també tenen una tendència a 

disminuir que dura des de fa molts anys, a partir de les dades 

d’Eurostat. Per tal de convergir als nivells de productivitat de 

les economies més avançades, el BE proposa: la reforma de 

la regulació d’alguns sectors per augmentar el seu nivell de 

competència, la reducció de les barreres al dinamisme em-

presarial, la millora de la qualitat institucional, i la promoció del 

capital humà i del capital tecnològic.

L’experiència demostra que les primeres mesures proposa-

des, a la pràctica, en general impliquen la desregulació, la li-

beralització i la privatització de molts sectors estratègics (com 

l’energia, les telecomunicacions, audiovisuals, etc.), i que això 

no sempre implica una major competència o més competitivi-

tat. Massa sovint implica posar aquests sectors en mans de 

les grans empreses, multinacionals o no, que es comporten 

com monopolis o oligopolis.

lidació fiscal, en els últims anys han portat a les economies 

perifèriques de la zona euro, sobretot a Espanya com s’ha vist 

anteriorment, a una situació que no li ha permès recuperar els 

nivells de PIB real i el PIB real per càpita d’abans de la crisi, amb 

un atur (especialment de la joventut) i una desocupació de llar-

ga durada molt alts, i també amb un gran augment de la desi-

gualtat i la pobresa, que han estat creixent des de 2005 a 2015 

segons les dades de l’Eurostat. Tant el coeficient de Gini (de 

32,2 a 34,5) com la relació entre el 20% més ric i el 20% més 

pobre (de 5,5 a 6,9) han estat cada vegada pitjor i les dades 

espanyoles són les pitjors de tots els principals països euro-

peus. Pel que fa a la pobresa i l’exclusió social, el percentatge 

de la població afectada s’acosta al 30% (només Itàlia es troba 

en nivells similars).

El tercer repte, per al BE, és completar el procés de desen-

deutament del sector privat, continuant el procés de desen-

deutament de famílies i empreses, ja que la posició de capital 

d’alguns operadors continua sent vulnerable. Entre els econo-

mistes que van veure la crisi que s’acostava, alguns d’ells, 

com ara Richard Vague o Steve Keen, van insistir que el gran 

creixement del deute privat havia estat una de les principals 

causes de la gran crisi que hem viscut des del 2008. Un deu-

te que en el cas d’Espanya va ser especialment important a 

causa de la bombolla immobiliària. El mateix vicepresident del 

BCE, Vítor Constâncio, el 2013 va reconèixer que el deute 

públic és una conseqüència i no una causa de la crisi, mentre 

que el deute privat excessiu i massa arriscat i una gestió inefi-

cient per al sector financer dels crèdits que va donar eren 

unes de les principals causes d’aquesta crisi.

De fet, el deute privat espanyol va ser el 101,1% del PIB el 

1999, va arribar al 217,9% del PIB a mitjan 2010, i continuava 

sent-ne el 175,8% el 2015. Quant a les famílies, va ser del 

38,8% del PIB el 1999, va pujar fins el 84,8% a mitjan 2010, i 

ara n’és el 68,6%. Pel que fa a les empreses, va ser del 62,3% 

del PIB el 1999, va arribar al 133,1% a mitjan 2010, i actual-

ment és del 107,2% del PIB. Les empreses que s’havien en-

deutat amb més rapidesa que les famílies abans de la crisi ara 

s’estan desendeutant més ràpid, però en cap cas es desen-

deuten més lentament del que s’havien endeutat. I global-

ment els nivells de deute privat continuen sent molt impor-

tants, com el BE reconeix, i podrien conduir a una nova crisi 

d’excés de deute sense control en una situació hipotètica de 

recuperació econòmica sostinguda, segons el Banc de 

Pagaments Internacionals.
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qualsevol devaluació externa) per aconseguir la consolidació 

fiscal, uns pressupostos fiscals equilibrats. L’obsessió per 

l’estabilitat dels preus (lluita contra la inflació), que és el princi-

pal i únic objectiu del BCE.

Aquestes polítiques es basen en el paradigma de la política 

macroeconòmica alemanya coneguda com “ordoliberalisme” i 

se centren en l’“economia social de mercat”. Per als ordolibe-

rals l’Estat té un paper central en el funcionament de la societat 

i l’economia, però ha de limitar-se únicament a establir regles 

clares i estables (en els camps de la política monetària, la políti-

ca fiscal, les relacions entre ocupadors i treballadors) i fer que 

siguin estrictament respectades pels actors econòmics (“cultu-

ra de l’estabilitat”). En cap cas l’Estat ha d’intervenir directa-

ment en la producció de béns i serveis o en la redistribució de 

la renda i la riquesa per corregir les desigualtats. L’ordoliberalisme 

ha tingut una influència molt important en el desenvolupament 

de la UE, que ha estat la construcció d’una Europa de les nor-

mes, la creació d’unes institucions altament burocratitzades i 

centralitzades, però sense la possibilitat d’una intervenció di-

recta en l’economia ja que el pressupost de la UE és del voltant 

de l’1% del PIB. No obstant això, les regles i reglaments euro-

peus tenen una influència decisiva en molts aspectes de la vida 

quotidiana dels europeus.Aquestes polítiques han funcionat bé 

a Alemanya: el PIB va disminuir només el 2009 i, posteriorment, 

cada any ha crescut; el PIB per càpita del 2010 gairebé va re-

cuperar el nivell de 2007 i ha crescut a partir d’aleshores; la 

desocupació ha caigut; les pressions inflacionistes s’han con-

tingut; des del 2012 té un superàvit en els seus comptes pú-

blics, i els superàvits de la balança comercial i de la balança per 

compte corrent van creixent any rere any, com es pot veure 

amb les dades del FMI i de l’Eurostat. Alemanya, que tenia 

molts problemes econòmics en la dècada de 1990, després de 

la reunificació, s’ha convertit en el país europeu en què 

l’economia funciona millor avui. Això no vol dir que no tinguin 

problemes, que van des de l’envelliment de la seva població, un 

gran creixement de les desigualtats econòmiques i socials, i un 

deteriorament de la seva infraestructura i equips, com a resultat 

d’haver invertit els seus estalvis en excés en els països peri-

fèrics de la UE i no en el seu propi país. A més, cal veure en 

quina mesura les institucions financeres alemanyes podran re-

cuperar tot el deute dels països perifèrics als quals van prestar 

diners imprudentment i amb massa quantitat per a projectes 

especulatius (si bé, en els últims anys s’ha produït una conver-

sió d’aquest deute privat en el deute públic de les institucions 

internacionals i els països europeus).

Pel que fa a la promoció del capital humà i el capital tecnològic, 

a partir de l’aplicació de mesures d’austeritat i les retallades de 

la despesa pública, les dades empíriques ens diuen que tant la 

provisió de tecnologia com la despesa pública de capital (i la 

privada fins i tot més) en R + D en relació amb la zona de l’eu-

ro han disminuït des del començament de la crisi; alhora, la 

dotació de capital humà s’ha mantingut estancada i la despe-

sa pública en educació ha tendit a disminuir, amb dades del 

BE. Tot és molt contradictori amb l’objectiu de millorar la pro-

ductivitat de l’economia espanyola, i si no hi ha un canvi radical 

de la política, que no és el que proposa el BE, no sembla que 

hi hagi gaires possibilitats d’avançar en aquest camí.

Finalment, el BE assenyala, com el sisè desafiament pendent, 

els avenços necessaris en la construcció de la Unió Econòmica 

i Monetària (UEM), la majoria dels quals no depenen en abso-

lut de les autoritats espanyoles. En aquest sentit es parla 

d’una major coordinació de les polítiques econòmiques dels 

països membres en el curt termini, a través de la creació d’un 

Consell Europeu independent fiscal, la unió bancària i la unió 

dels mercats de capitals. A mitjà termini, caldria l’avanç en la 

unió fiscal i la convergència estructural en àrees com ara el 

mercat de treball i el sistema d’impostos. Un conjunt de bo-

nes intencions de les quals s’ha anat parlant des de fa molt de 

temps però en què els avanços han estat molt reduïts.

Un fracàs relatiu de les polítiques de la troica

En resum, les autoritats espanyoles han volgut ser, fins ara, 

unes alumnes aplicades de les directrius de política econòmi-

ca que han estat marcades per la troica –Consell Europeu, 

BCE i FMI–, és a dir: les reformes estructurals, la consolidació 

fiscal, l’estabilitat de preus. Unes reformes estructurals tant en 

el mercat laboral, que han suposat una devaluació dels salaris 

(flexibilitat) en contra dels treballadors, com en els mercats de 

determinats sectors estratègics, per fer més flexibles (teòrica-

ment) els seus preus, a partir dels avanços en la desregulació, 

la liberalització i la privatització. Unes polítiques d’austeritat 

estrictes, de devaluació interna (atès que l’euro impedeix 
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Per contra, a Espanya l’èxit d’aquestes polítiques ha estat 

molt més relatiu. El PIB només ha crescut en els últims dos 

anys, poc el 2014 i amb més força el 2015. El PIB per càpita 

el 2015 continuava sent gairebé un 6% inferior al registrat el 

2007. La taxa d’atur s’ha mantingut per sobre del 20%, la 

desocupació juvenil prop del 50%, l’atur de llarga durada 

tendeix a créixer i la creació d’ocupació tendeix a ser tempo-

ral i precària. També s’han reduït les pressions inflacionistes, 

però fins al punt que en els últims dos anys, l’economia es-

panyola es troba en una situació de deflació, de reducció 

dels preus. El dèficit per compte corrent ha passat de ser 

molt important fins a aconseguir un petit superàvit en els úl-

tims tres anys com a resultat d’un augment de les exporta-

cions, i també, en un grau molt alt, per una desacceleració 

significativa de les importacions, i això és una diferència im-

portant amb Alemanya, a causa de les polítiques d’austeritat 

i la devaluació interna aplicades a l’economia espanyola. Pel 

que fa a les finances públiques, tot i que tant el dèficit públic 

global com el dèficit públic estructural de l’economia han 

tendit a disminuir, es mantenen en nivells molt més alts del 

que preveu la normativa de la UE, ja que Espanya ha aplicat 

una política fiscal relativament expansiva que ajuda a expli-

car en part el recent creixement de l’economia, a partir de 

les dades de l’FMI i d’AMECO.

Si s’analitzen els saldos per sectors, es pot veure com en 

l’economia espanyola en el període de creixement (del 1990 al 

començament del 2007) es va incrementar l’endeutament del 

sector privat (llars i empreses), amb un creixement de la inver-

sió cada cop més gran que l’estalvi, que es va finançar, en 

gran mesura (especialment després de l’aplicació de l’euro), 

amb recursos que provenien de l’exterior, mentre que el sec-

tor públic anava reduint el dèficit públic fins a arribar a un su-

peràvit en els últims tres anys del període. Quan la crisi co-

mença, es produeix ràpidament i intensament un desendeu-

tament del sector privat, amb l’estalvi per sobre de la inversió 

a partir del 2009, i també disminueix ràpidament el finança-

ment des de l’exterior; mentrestant el sector públic veu que 

augmenta massa ràpidament i intensament el seu deute: el 

deute privat es va convertint en deute públic. Molt diferents 

són els saldos per sectors a Alemanya on en pràcticament 

tots els anys l’estalvi privat supera la inversió privada (no hi ha 

deute del sector privat), i en la dècada de 1990 (després de la 

reunificació) el finançament de l’economia prové principal-

ment de l’endeutament del sector públic. Les coses canvien 

després de l’aplicació de l’euro perquè hi ha hagut un creixe-

ment continu en el superàvit del sector exterior, que és bàsi-

cament el sector que finança l’economia amb alguna contri-

bució esporàdica del sector públic, i tot això permet que 

l’estalvi del privat sector sigui cada vegada més i més impor-

tant que la inversió privada (IMF, 2016).

De fet, si ens fixem en els principis de l’ordoliberalisme, Espanya 

ha estat una alumna aplicada pel que fa al control de la inflació, 

ja que fins i tot ha arribat a una situació de deflació, i també en 

relació amb la reforma del mercat laboral, ja que ha aconseguit 

una forta moderació dels salaris i els costos laborals unitaris, 

una major flexibilitat i precàries condicions i relacions de treball, 

en contra dels treballadors i en favor dels empresaris, que ha 

millorat els nivells de competitivitat de les empreses. No obstant 

això, no ha estat capaç d’aconseguir els objectius previstos en 

termes de consolidació fiscal, els saldos fiscals dels pressupos-

tos, ja que els dèficits són molt més grans dels que es van 

planificar i es van establir per la troica. Pel que fa a la reforma 

del mercat, d’alguns sectors estratègics que s’han desregulat i 

privatitzat; en molts casos no s’ha aconseguit la flexibilitat dels 

preus ni un augment de la competència, ja que s’ha arribat a 

una situació de domini privat dels oligopolis.

Pel que fa a les polítiques de reformes estructurals en els mer-

cats laborals i de productes, la teoria macroeconòmica preva-

lent sosté que contra els xocs asimètrics (que es pensa que 

són permanents) en els països membres d’una unió mone-

tària, com la zona de l’euro, les reformes estructurals en el 

mercat laboral i en els mercats de productes són necessàries 

per fer-los més flexibles i per assolir els ajustos necessaris. 

Però, com han demostrat recentment empíricament De 

Grauwe i Ji (gens sospitosos d’heterodòxia), aquest no és el 

cas quan els xocs són temporals (no permanents) i que a més 

no estan sincronitzats amb els moviments dels cicles econò-

mics. En aquest últim cas, que és el que han experimentat els 

països perifèrics de la zona de l’euro des del començament 

de la crisi, les reformes estructurals no funcionen i el que es 

necessita són polítiques per estabilitzar la demanda de 
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I, sobretot, Alemanya té una sèrie d’avantatges estructurals, 

que òbviament no té Espanya (o gairebé qualsevol altre país 

europeu) que li donen un poder amb el qual és molt difícil 

competir. En primer lloc, una forta avaluació social de la indús-

tria que, d’altra banda, està especialitzada en productes d’alt 

valor afegit, com ara maquinària, equips i vehicles d’alta gam-

ma. En segon lloc, un sistema de formació que s’adreça a la 

majoria de la gent, no només a les elits, i que també està es-

tretament relacionat amb un sistema d’innovació molt potent i 

molt estès. En tercer lloc, Alemanya és un país on el sistema 

de producció i les persones estan molt descentralitzades en el 

territori que, considerat en el seu conjunt, es pot dir que està 

bastant equilibrat. En quart lloc, la funció principal dels sindi-

cats en les empreses i sectors, amb una gran importància de 

les negociacions entre els empresaris i els sindicats i amb la 

participació de representants dels treballadors en certes deci-

sions del negoci. En cinquè lloc, l’economia alemanya, que és 

la tercera més gran entre les economies avançades en el món 

(després dels EUA i el Japó), és molt oberta a l’exterior: les 

exportacions el 2015 van representar el 47% del PIB, mentre 

que al Japó van suposar el 18% i als Estats Units un 13% 

(33% a Espanya), amb dades d’AMECO. Això permet una 

gran obertura externa per aplicar la política econòmica interna 

ordoliberal, ja que poden beneficiar-se de les polítiques de 

promoció de la demanda aplicades per altres països; de fet, al 

voltant del 60% del superàvit de la balança per compte co-

rrent d’Alemanya és amb els EUA, el Regne Unit, França i 

Itàlia, tots els quals tenen dèficits fiscals significatius. És a dir, 

l’economia alemanya es basa en les polítiques d’expansió de 

la demanda que estan practicant altres països, el quals, alho-

ra i incomprensiblement, són criticats pels polítics i acadèmics 

alemanys que advoquen per l’ordoliberalisme. Alemanya ac-

tua com un free rider tot aprofitant-se d’aquesta situació que 

pot realitzar un país aïllat que està molt obert a l’exterior, però 

que no tots els països poden aplicar al mateix temps (perquè 

algú ha d’importar els productes del free rider exportador), o 

que no es pot aplicar en un país que no té un alt grau 

d’obertura o en una àrea monetària que no és tan oberta a 

l’exterior, com la zona de l’euro.

En canvi, Espanya i altres països perifèrics de la zona euro ja 

han passat el punt en el que es podrien haver recuperat de la 

crisi per ells mateixos a causa del fet que ja han entrat en una 

situació de “col·lapse financer”, és a dir, en aquests països 

que s’han endeutat excessivament, la probabilitat d’haver de 

fer una suspensió de pagaments és creixent i això obliga a la 

l’economia. A més, afegeixen, les reformes estructurals tenen 

un efecte insignificant en el creixement a llarg termini de les 

economies.

Un esbós d’anàlisi i polítiques  

econòmiques alternatives

L’adopció d’una moneda única implica la impossibilitat d’una 

devaluació nominal i els desequilibris externs a la zona euro es 

tracten d’una manera asimètrica per la qual cosa el pes de 

l’ajust cau sobre els països deficitaris, on cada vegada és més 

difícil tornar a equilibrar els comptes públics i la balança exte-

rior. Els països que es van veure en dificultats són els que van 

experimentar les majors entrades de capital estranger, i on el 

deute privat (no públic) va tenir els majors increments. Alhora, 

els països amb superàvit no volen fer polítiques expansives 

(per tal de reequilibrar tota la zona), afirmant que és la respon-

sabilitat dels països perifèrics ser més competitius, a través de 

la implementació d’una devaluació real interna a través de re-

formes estructurals. Però, ja que la major part del comerç de 

la zona euro es produeix entre els països membres, els dèfi-

cits de la perifèria són, en gran mesura, els excedents del 

nucli. Els objectius no confessats de la devaluació interna i 

dels paquets de reformes estructurals semblen ser les de: so-

cialitzar les pèrdues dels bancs privats del nucli, millorar les 

condicions de negociació per a les empreses capitalistes i en 

contra dels treballadors, i facilitar una adquisició massiva 

d’actius reals de la perifèria pels capitalistes dels països del 

nucli. I ningú sembla entendre que la raó de ser d’una Unió ha 

de ser la cooperació mitjançant la coordinació de les políti-

ques, i no la competència fratricida entre els seus membres.

En aquest context, Espanya està actuant erròniament si es 

tracta d’assemblar-se a Alemanya, simplement perquè és im-

possible. En els últims anys, Espanya, com Alemanya, ha estat 

capaç d’aprofitar alguns elements cíclics, com ara els baixos 

tipus d’interès a curt termini, una depreciació de la taxa de 

canvi de l’euro respecte al dòlar, o l’espectacular creixement de 

les economies dels països emergents que han estat importants 

demandants de productes alemanys o espanyols. Altres ele-

ments circumstancials són específics d’Alemanya, com l’èxit en 

la reunificació d’Alemanya i les relacions especials amb els paï-

sos d’Europa central i oriental, als quals pot externalitzar la pro-

ducció de parts de la cadena de valor dels seus negocis per 

obtenir costos més baixos i millorar-ne la competitivitat. Alhora, 

Alemanya tampoc ha patit una important bombolla immobiliària 

i de la construcció com la que va patir l’economia espanyola.
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der executiu, igual que en altres països amb la seva moneda 

pròpia i sobirana; en quart lloc, l’adopció d’una política de 

comerç internacional basada en què els desequilibris persis-

tents en la balança de pagaments (ja siguin dèficits o superà-

vits) s’han d’afrontar i superar d’una manera simètrica.

John Maynard Keynes i el seu cercle de deixebles, en particular, 

James Meade, ja van advertir dels problemes plantejats per 

ambdós desequilibris externs, de països amb dèficit i de països 

amb excedents. En aquesta situació, va dir, tothom ha de fer 

ajustos per aproximar-se a l’equilibri. Va posar èmfasi en el fet 

que si s’obliga només els països amb dèficit a fer ajustos, això 

seria contraproduent per al creixement global i molt negatiu per 

a l’economia dels països en què el dèficit podria augmentar la 

inestabilitat i l’extremisme polític. Finalment, recentment altres 

persones han fet propostes similars (però amb les especificaci-

ons, els matisos i les diferències que requeririen un altre article), 

per exemple, Alberto Bagnai, Cédric Durand, Heiner Flassbeck, 

Costas Lapavitsas, Jacques Sapir, o jo mateix, entre d’altres. 

majoria dels agents econòmics (llars, empreses, governs, res-

ponsables polítics, creditors, especuladors) a actuar debilitant 

els seus balanços i a la reducció de les perspectives de 

creixement. Un deute més gran i més arriscat i un creixement 

més lent augmenten la possibilitat d’insolvència dels agents 

econòmics i, per tant, es troben en un cercle viciós (balance-

sheet recession). 

Per tant, en aquest punt –i tenint en compte la gran improba-

bilitat d’una unió política i fiscal i sabent que un altre euro i una 

altra Unió Europea no són possibles en un grup de països 

amb estructures asimètriques–, Espanya i els països de la pe-

rifèria només tenen tres opcions per poder ser competitius: 

una, un període molt llarg d’una taxa d’atur molt alta i la deva-

luació dels salaris, que és el que ha passat des del comença-

ment de la crisi; dues, un ajust d’Alemanya (al qual es nega) 

per estimular la seva demanda interna, i especialment el con-

sum privat, cosa que significaria la inversió i la reducció del 

seu superàvit comercial i cosa que augmentaria la demanda i 

per tant el PIB en els països de la perifèria; tres, una sortida de 

l’euro, de manera individual o de manera conjunta negociada, 

i, òbviament, la suspensió del pagament del deute.

En aquesta línia, i com ha assenyalat clarament i repetidament 

Alberto Bagnai, ja que la crisi en els països de la zona euro ha 

estat causada principalment pel deute privat extern, hem de 

passar d’una política econòmica que se centra en l’equilibri 

dels comptes públics a una política que se centri en els comp-

tes del balanç exterior: cal passar d’un Fiscal Compact a un 

External Compact. En altres paraules, cal passar d’un model 

de creixement mercantilista (beggar-thy-the-neighbour) basat 

en la demanda externa, cap a un model de creixement basat 

en la demanda interna i en el qual l’Estat ha de recuperar el 

paper que correspon a la correcta gestió de l’economia.

Això implica la plena recuperació, per part dels Estats euro-

peus, de la política fiscal, la política de tipus de canvi i la sobi-

rania monetària i la política monetària. D’una manera una mica 

més específica, això significa la recuperació de la sobirania 

política, econòmica, monetària i democràtica i, per tant, en 

primer lloc, abandonar l’euro per tal de recuperar el control 

sobre la política de tipus de canvi; en segon lloc, recuperar el 

control sobre la política fiscal que hauria de tornar a represen-

tar el seu paper anticíclic quan sigui necessari; en tercer lloc, 

la recuperació de la sobirania sobre el banc central, que no ha 

de ser independent i ha de tornar a ser un instrument del po-
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